
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ท่ี  30/2563 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรงร่วมกัน ADMISSION 2 TCAS รอบท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม (17101) 

.............................................................. 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการรับตรงร่วมกัน ADMISSION 2 TCAS รอบที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2563 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17101) ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุร ีดงัมี
รายช่ือต่อไปนี้ 

17101 – สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม (TH) จ านวน 29 คน 

ล าดับท่ี ชื่อ นามสกุล 
1. นางสาวอนุธิดา เดชขุนทด 
2. นางสาววีรดา อ่อนเที่ยง 
3. นายภูมินทร ์ พินดวง 
4. นางสาวอภิญญา แสงแก้ว 
5. นางสาวอารยา แท่นแก้ว 
6. นางสาวปนัดดา บัวศรีภูมิ 
7. นายวิษณุ สกุลรักษ์จันทร ์
8. นางสาวพัฑฒิดา โอสถประสาท 
9. นางสาวญาณิดา อุทกเขียว 
10. นางสาววรรัตน์ สุวรรณนรุักษ์ 
11. นางสาวดวงกมล บุญฤทธ์ิ 
12. นายพีรพัฒน ์ อมรินทร ์
13. นางสาวพรนภัส ขิมโคกกรวด 
14. นายพัทรพงศ์ กล่อมเจก๊ 
15. นางสาวกนกลดา วงษ์ลคร 
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17101 – สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม (TH) ต่อ 

ล าดับท่ี ชื่อ นามสกุล 
16. นางสาวบรูนิมา ศรีศฤงฆาร 
17. นางสาวธัญพิชชา แจ้งสกุลพพิัฒน ์
18. นางสาวจริาพันธ์ ใหม่ไชย 
19. นางสาวเยาว์วิสา ชาวเชียงขวาง 
20. นายพิทักษ์ชัย ดีน้อย 
21. นางสาวทิพยาภรณ์ จันทะวงค์ 
22. นางสาวพิชญ์สิน ี สันทิศ 
23. นางสาวธัญญา ทาสอน 
24. นางสาวรติพร ดียา 
25. นางสาวอลิชา สร้อยทอง 
26. นางสาวฐิติรัตน์ ชมผา 
27. นายชัยชน ชนะชัย 
28. นางสาวภาสิน ี บารม ี
29. นายอภิชัย จันแดง 

หมายเหตุแนบท้ายประกาศ 
1. ในประกาศนี้หากเลขที่สมัครมีปัญหา ให้ถือ ช่ือ-นามสกุล เป็นส าคัญ 
2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ์ิ 
3. ผู้สมัครท่านใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้สละสิทธ์ิผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com 

ระหว่างวันท่ี 7 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยสามารถสละสิทธ์ิได้ 1 ครั้ง เมื่อสละสิทธ์ิแล้วจะสามารถใช้สิทธ์ิ
ในรอบถัดไปได้  

ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาในระบบ Clearing – House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 
ประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายช่ือไปตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรงร่วมกัน ADMISSION 2 TCAS รอบท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากคณะและ
มหาวิทยาลัยไม่ได้ 

4. ทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
ในวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

5. วันท่ี 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : ผู้ผ่านคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะฯ 
ด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ 
www.kmutnb.ac.th และน าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร เป็นจ านวนเงิน 21,450.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน 
สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงิน (สามารถดูข้ันตอนการเข้าระบบช าระเงิน เพื่อข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ หน้า 4-6) 
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6. นักศึกษาซื้อชุดเอกสารข้ึนทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วยคู่มือนักศึกษา คู่มือข้ึนทะเบียนนักศึกษา  
คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา และเอกสารประกอบอื่นๆ ราคาชุดละ 200 บาท  
ที่กองงานวิทยาเขต ปราจีนบุรี หรือ ที่งานการเงิน อาคาร TGGS ช้ัน 1 หรือ ซื้อเอกสารได้จนถึงก่อนวันข้ึนทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 

7. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 : เข้าระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ 
www.kmutnb.ac.th (ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) โดยป้อนรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่
ระบบ (สามารถดูข้ันตอนการเข้าระบบการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม  
แนบท้ายประกาศ หน้า 7-9) 

8. ก าหนดการอื่นๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซต ์www.bas.kmutnb.ac.th และทางเฟสบุ๊ค (Facebook) 
“คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ” (www.facebook.com/basdeanoffice) 

9. ส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้วตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แนบท้ายประกาศ 

10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบ
คัดเลือกจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยไม่ได้ 
รับเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล) 
 รักษาการแทนคณบด ี
 คณะบริหารธุรกจิและอุตสาหกรรมบรกิาร 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
โครงการรับตรงร่วมกัน ADMISSION 2 TCAS รอบท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

--------------------------------------------- 

 
**เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันท่ี 10 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563** 

 เข้าเว็บไซต์ : https://www.kmutnb.ac.th/ 

 

 
  

1. การเขา้ระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

อยู่ด้านล่างสุดหน้าแรกของเว็บไซต ์

1 

https://www.kmutnb.ac.th/


-5- 

 

 จะปรากฏหน้าจอตามลิ้งค์ : http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx 

 

 ได้ข้อมูล 

  

2 

Click 

กรอกเลขบตัรประชาชน 13 หลัก 

3 

4 
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 จะได้เอกสาร “ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน” ให้น าเอกสารไปช าระเงินท่ี ธนาคาร ตามก าหนดวันท่ี
ระบุในเอกสาร 

ตัวอย่างเอกสาร 

 
 

**เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันท่ี 10 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563** 

  

5 
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**เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563** 

 เข้าเว็บไซต์ : https://www.kmutnb.ac.th/ 

 

 

  

2. การเขา้ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

1 

อยู่ด้านล่างสุดหน้าแรกของเว็บไซต ์

2 

Click 

https://www.kmutnb.ac.th/
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 จะปรากฏหน้าจอตามลิ้งค์ : http://stdregis.kmutnb.ac.th/ 

 

 
(1) รูปถ่ายสี (สวมชุดนักศึกษา มจพ. หน้าตรง) ขนาด 1 นิ้ว : 2 รูป 

พร้อมไฟล์รปูถ่ายสี สวมชุดนักศึกษา มจพ. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟลเ์ป็นนามสกลุ .jpg เท่านั้น 
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองคุณวุฒิ/Transcript : 2 ฉบับ 
(3) ส าเนาทะเทียนบ้าน : 2 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน : 2 ฉบับ 
(5) ส าเนาเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี : 2 ฉบับ 

(6) เอกสารการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ชุดเอกสารข้ึนทะเบียนนักศึกษา) มีดังนี ้
- ค ารับรองของผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูป้กครอง 
- หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒ ิ
- ใบรับรองความประพฤติ 

(7) เอกสารทีพ่ิมพจ์ากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี ้
- เอกสารข้อมลูทะเบียนประวัตินักศึกษา 
- แบบฟอร์มขอเปิดบญัชีและท าบัตรนกัศึกษา 

ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาได้ข้ึนทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว การลงทะเบียนเรียนจะเป็นการลงทะเบียน
โดยอัตโนมัติด้วยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  

เอกสารการขึ้นทะเบียนท่ีต้องน ามายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

3 

กรอกเลขบตัรประชาชน 13 หลัก 

ปฏิบัติตามคู่มือขึ้นทะเบียน 

นักศกึษาใหม่ 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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นักศึกษาชาย : สวมเสื้อเช้ิตสีขาวด้านใน สวมเนคไทของมหาวิทยาลัย  
 สวมสทูสีกรมท่าหรือสีด า เสื้อเช้ิตและสูทไม่มลีวดลาย 

 

นักศึกษาหญิง : สวมเสื้อเช้ิตสีขาว ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย  
 ติดเข็มพระมหามงกุฎด้านซ้าย 

ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอลที่ได้จากร้านถ่ายรูปหรือสแกนรูปถ่าย ขนาดรูปถ่าย 1 นิ้ว มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB รูปแบบ
ไฟล์เป็นนามสกุล .jpg เท่านั้น โดยรูปหน้าตรง สวมชุดนักศึกษาตามระดับชั้น 

 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารคู่มือการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ 
(1) การใช้ระบบข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ :  

http://stdregis.kmutnb.ac.th/3-stdregis-manual63.pdf 
(2) เอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ :  

http://stdregis.kmutnb.ac.th/4-documents.pdf 
(3) ตัวอย่างเอกสารแสดงผลการศึกษา : 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/5-example-transcript.pdf 
(4) ตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้ข้ึนทะเบียนนักศึกษา :  

http://stdregis.kmutnb.ac.th/6-example-photo.pdf 
(5) การจัดเรียงเอกสารส าหรบัรายงานตัวนักศึกษาใหม่ :  

http://stdregis.kmutnb.ac.th/7-document-arrangement.pdf 
 

**เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563** 
 
 

กลุ่มไลน์ (Line) “BAS63” ส าหรับนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2563 
สามารถเข้าร่วมกลุ่ม โดยสแกน QR code ตามภาพ 

  

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/3-stdregis-manual63.pdf
http://stdregis.kmutnb.ac.th/4-documents.pdf
http://stdregis.kmutnb.ac.th/5-example-transcript.pdf
http://stdregis.kmutnb.ac.th/6-example-photo.pdf
http://stdregis.kmutnb.ac.th/7-document-arrangement.pdf
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3.1 อัตราค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม/คน/ภาคการศึกษา ราคา 
1) ภาคการศึกษาปกติ  

- พักห้องละ 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 3,600 บาท 
- พักห้องละ 3 คน 4,600 บาท 

2) ภาคฤดูร้อน  
- พักห้องละ 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 900 บาท 
- พักห้องละ 3 คน 1,150 บาท 

3) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 
(นักศึกษาจะได้รบัเงินคืนเมือ่ลาออกจากหอพกั) 

คนละ 1,000 บาท 

4) ค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก และกุญแจตู้เสื้อผ้า 
(นักศึกษาจะได้รบัเงินคืนเมือ่ลาออกจากหอพกั) 

คนละ 100 บาท 

5) ค่าปรับ :   
- ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารงุล่าช้า ครั้งละ 200 บาท 
- ช าระค่าสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าก าหนด 100 บาท/เดือน 
- ลืมกญุแจห้องพกั ต่อการยืม 1 ครั้ง รายการละ 50 บาท/ครั้ง 

6) ค่าไฟฟ้า : เรียกเก็บตามมิเตอร์ประจ าห้อง ยูนิตละ 4 บาท 

3.2 หลักฐานท่ีใช้สมัคร 
1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
2) ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  4 รูป 

3.3 อุปกรณ์ประจ าห้องพัก 
1) เตียง 2 ช้ัน 2 ชุด 
2) ที่นอน 4 ชุด 
3) ตู้เสื้อผ้า 4 ชุด 
4) โต๊ะอ่านหนังสือ 4 ชุด  
หมายเหตุ : สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง  คือ  หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปทูี่นอน 

3.4 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี : https://bit.ly/3dDq8vJ 

3.5 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี 
โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7340 (หอพักชาย), 7341 (หอพักหญิง 1), 

7342 (หอพักหญิง 1) 

Facebook : หอพักนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุร ี

Website : www.dorm-pcb.kmutnb.ac.th 

3. หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุร ี

www.dorm-pcb.kmutnb.ac.th 


