
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

เรื่อง  รายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ในระบบกลาง (Admissions) TCAS รอบ 4   
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ประจ าปีการศึกษา   2563 

……………………………………………… 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ขอแจ้ง
รายละเอียด ส าหรบัผูผ้่านการคัดเลอืกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  TCAS รอบ 4  ประจ าปีการศึกษา 
2563  โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด าเนินการตามล าดับ ดังนี ้
  1.  ให้น าส่งเอกสารรายงานให้น าสง่ตัวเพื่อสอบสมัภาษณ์    มาทาง E-mail     ภายในวันที่   3  
มิถุนายน 2563  เขียนหัวข้อ E-mail ว่า “ระบบกลาง (Admissions) TCAS รอบ 4  ปีการศึกษา 2563” และ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ท่ีเป็นชื่อเล่นหรือชื่อท่ีไม่สื่อถึงเจ้าของเอกสาร เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยแนบ
เอกสารตามรายละเอียดข้อ 1.1 - 1.5  (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf  เท่าน้ัน  ไม่รับไฟล์รูปภาพ) 
มาที่ E-mail ดังต่อไปนี ้
 

 สาขาวิชา  E-mail 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) parinya.k@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) biotechnology@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ET) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  (FT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์ (IMI)          
    -   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์   

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม   
-  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์

amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) akara.p@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลกัสูตรสองภาษา (CSB) akara.p@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)  wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการพทย์  (BME) amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 

 
 
                                                                                  /สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)… 
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 สาขาวิชา  E-mail 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) 
04117  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (EPH) 
04118  แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (EPH) 

amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 

04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 
04121  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI) afet@sci.kmutnb.ac.th 

 
 หลักฐานที่ต้องน าส่ง  คือ 

  1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 
  1.2  ส าเนาหลกัฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหลักฐานอื่นที ่
                   แสดงว่าส าเร็จการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
                             (หากสถานศึกษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ผลการศึกษาจนถึงภาคเรียนที่1/2562)  
                             พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องดว้ยตนเอง  1  ชุด 

  1.3  หลกัฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT O-NET หรือวิชาสามัญ 9 วิชา  
        ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

  1.4  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี)  พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งด้วยตนเอง  1  ชุด 
       1.5  ผลตรวจสุขภาพ  (ใบรับรองแพทย์  จากโรงพยาบาล (เท่านั้น)  ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและ  
                      สถานพยาบาล  สามารถตรวจได้ทัง้โรงพยาบาลของรฐัฯ    และโรงพยาบาลเอกชน)   โดยให ้
                       แพทยส์รปุผลการตรวจลงในใบรบัรองแพทย์  (ใช้แบบฟอรม์ของโรงพยาบาล) โดยมีรายการที่ 
                             ต้องตรวจดังนี ้

-   ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รบัรองว่าเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
    ต่อการศึกษา  เช่น  กล้ามเนื้ออ่อนแรง  โรคลมชัก  เป็นต้น 
- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด (ไม่ต้องน าฟิลม์เอ็กซเรย์มาแสดง) 
- ผลการตรวจปสัสาวะหาสารเสพติด  (แอมเฟตามีน) ผลการตรวจปสัสาวะทั่วไป  (U/A) 
- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
- ผลตรวจตาบอดส ี

  1.6  หากนักศึกษามีปัญหาสุขภาพนอกเหนอืจากข้อ  1.5  ซึ่งอาจส่งผลต่อการศึกษาขอให้นักศึกษา 
              แจ้งข้อมูลแก่ภาควิชาหากพบในภายหลงัว่านักศึกษาปกปิดข้อมลู  ภาควิชาขอสงวนสิทธ์ิในการ 
              รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 
 
 
 
                 /2.  คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จะตรวจหลักฐานตามที่ได้จัดสง่มา... 
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 2.  คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์จะตรวจหลักฐานตามที่ไดจ้ดัส่งมา     กรณีที่คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์มี
ข้อสงสัยจะติดต่อไปยังผู้ที่มรีายช่ือในการเข้าสอบสมัภาษณ์  (ตามเบอร์โทรศัพทท์ี่ผูส้มัครให้ไว้ในใบสมัคร)   ตามล าดับ
รายช่ือท้ายประกาศในวันที ่4  มิถุนายน  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท ์
ผู้สมัคร สามารถแจ้งยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที ่E-mail ส่งเอกสารหลักฐานของแตล่ะภาควิชา  ภายในวันที่ 3  มิถุนายน  
2563  เท่านั้น)   
 
 3.  ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพือ่สอบสัมภาษณ์ตามวัน   เวลา  ดังกล่าวข้างต้นนี ้ และเอกสารหลกัฐานไม่
ครบถ้วนหรอืไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธ์ิ  และจะเรียกร้องสทิธ์ิภายหลังไม่ได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563   
 

 
 
  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพันธ์  ยิ้มมั่น) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ   รายละเอียดท่ีนักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ 
 
  1. เข้าระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่  ภายในวันที่ 10 – 16  มิถุนายน 2563  ที่หน้าเว็บไซต์ของ
ม ห า วิ ท ย าลั ย  http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  เพื่ อ พิ ม พ์ ใบ แ จ้ ง ย อ ด
ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา แล้วน าไปช าระที่ธนาคารตามรายละเอียดที่ใบแจ้งยอดก าหนด ทั้งนี้ค่าเล่าเรียน
จ าแนกตามโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้ 
      1.1  หลักสูตรภาษาไทย  

          1.1.1 โครงการปกติ 
    ค่าบ ารุงการศึกษา หลักสตูรภาคปกต ิ    19,000.- บาท  (หน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถว้น) 
    ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่         1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
    ค่าประกันทรัพย์สินเสยีหาย         1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
    ค่าประกันอุบัติเหตุ                                  250.- บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
    ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่      500.- บาท  (ห้าร้อยบาทถว้น) 
    ค่าท าบตัรประจ าตวันักศึกษาใหม่                     200.- บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
   รวม      21,950.- บาท  (สองหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถว้น) 
             ทั้งน้ี  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
 

          1.1.2 โครงการสมทบพิเศษ 
    ค่าบ ารุงการศึกษา หลักสตูรภาคสมทบพิเศษ     29,000.- บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
    ค่าขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม่          1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
    ค่าประกันทรัพย์สินเสยีหาย          1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
    ค่าประกันอุบัติเหตุ                                   250.- บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
    ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่       500.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
    ค่าท าบตัรประจ าตวันักศึกษาใหม่                      200.- บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
   รวม      31,950.- บาท  (สามหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยห้าสบิบาทถว้น) 
             ทั้งน้ี  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
 
  1.2  หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
        เฉพาะสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) 
          ค่าบ ารุงการศึกษา หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  25,000.- บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
          ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                    1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
          ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย                 1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
          ค่าประกันอุบัตเิหตุ                                     250.- บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
          ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่             500.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                            200.- บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
   รวม      27,950.- บาท  (สองหมื่นเจด็พันเก้าร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
                   ทั้งน้ี  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
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1.3  หลักสูตรสองภาษา และโครงการพิเศษสองภาษา 
      เฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (B-EPH)  
      และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษสองภาษา (CSB) 

          ค่าบ ารุงการศึกษาหลักสตูรสองภาษา และโครงการพิเศษสองภาษา 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
          ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                        1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
          ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย                           1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
          ค่าประกันอุบัตเิหตุ                                                 250.- บาท (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
          ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่                   500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่                        200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
         รวม 47,950.-บาท  (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
          ทั้งน้ี ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 
 
 
  2.  ซื้อคู่มือนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   2563    เป็นต้นไป   ในราคา   200.-   บาท  
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ  กลุ่มงานการเงิน  กองคลัง  ช้ัน 1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร   
ไทย-เยอรมัน (อาคารTGGS)   ถ่ายรูปตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและน าไฟล์รูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบ 
ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

- 
  3.  เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/   
ไดต้ั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  เพื่อบันทกึข้อมลูประวัติในระบบให้
ครบถ้วนถูกต้องสมบรูณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ทีป่รึกษา  ทั้งนี้ต้องช าระเงินค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไข
ข้อ 2 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้  
 

 4.  เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือรับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัว ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
และ  อาคาร  72    ยิมเนเซียม    มจพ.กรงุเทพมหานคร    ในวันท่ี  2  กรกฎาคม  2563     เวลา 09.00-10.00  น.  
โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื       แล้วรายงานตัวตาม
สถานที่ดังนี ้

 
  สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม หลักสูกตรสองภาษา (B-EPH)  ห้อง  216    ชั้น 2   อาคาร 78 
  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย ์(IMI)   หอ้ง  216    ชั้น 2   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(BME)   ห้อง  216    ชั้น 2   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE)  ห้อง  216    ชั้น 2   อาคาร 78 
 
 
 

        /สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(MA)...  
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              สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(MA)    ห้อง  512    ชั้น 5   อาคาร 78 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)  ห้อง 1006   ชั้น 10  อาคาร 78  
               สาขาวิชาสถติิประยุกต ์(AS)     ห้อง  523    ชั้น 5   อาคาร 78          
               สาขาวิชาสถติิธุรกิจและการประกันภัย (ASB)   ห้อง  523    ชั้น 5   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชงิสถติ ิ(SDA)  ห้อง  523    ชั้น 5   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)    ห้อง  619    ชั้น 6   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพเิศษสองภาษา (CSB)  ห้อง  619    ชั้น 6   อาคาร 78 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)   ห้อง  719    ชั้น 7   อาคาร 78 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI)   ห้อง  719    ชั้น 7   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (ET)  ห้อง  717    ชั้น 7   อาคาร 78 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)     ห้อง  720    ชั้น 7   อาคาร 78  
  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)    ห้อง  903    ชั้น 9   อาคาร 78 

           สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)     ห้องประชุมภาควิชา    ชั้น 5   อาคาร 72 
 

               5. ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา วันท่ี 2 กรกฎาคม  2563  
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.  ณ  หอประชุมประดู่แดง  ช้ัน 2  อาคารอเนกประสงค์   โดยให้นักศึกษาจัดเตรียม 
เอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี ้
   5.1  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเตม็  พิมพ์จากระบบข้ึนทะเบยีนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษา 
                           เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน  ช่องใดที่ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครือ่งหมาย – 
                     5.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาใหเ้รียบรอ้ย 
   5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกลุ (ถ้ามี)  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
   5.6  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบรอ้ย 
   5.7  ค าสัญญาการเข้าเรียน  กรอกข้อความและให้เซ็นช่ือใหค้รบทัง้  3  รายการ   แนบส าเนา 
                           บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนกังานของรัฐ ของผู้ปกครอง  1 ฉบับ และให ้
                           ผู้ปกครองเซ็นช่ือรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ไดร้ับจากภาควิชาโดยใช้   Username   คือ  เลขประจ าตัวนักศึกษา    และ  
Password  คือ  เลขประจ าตัวประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บรกิารระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนกัศึกษา 
 
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ยึดตามรายละเอียดที่ระเบียบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาก าหนด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
-7- 

 6.  ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิแ์ละจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
 7. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ
ให้ทราบที ่www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2563 
 

 8.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันท่ี   8  กรกฎาคม  2563 
 

 9.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดในการคัดเลอืกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้า
ระวังการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)    จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์  www.kmutnb.ac.th  หรือ 
www.sci.kmutnb.ac.th 
 

http://www.sci./
http://www.kmutnb.ac.th/

