
(ทั้งหมด 3 หน้า)  
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รองสมทบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
...................................................... 

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (16102 BMS) จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1. นางสาวกนกอร ภาแกดำ 
2. นายณัฐกานต์ พัทบุรี 
3. นางสาวกนกพร ปิ่นเพ็ชรราช 
4. นายพชร พันธุ์ทอง 
5. นางสาวอภิสรา นันทศิริ 
6. นางสาวสุชัญญา ลาภเดโช 
7. นางสาวพรธิภัสร์ เลิศวุฒานนท์ 
8. นางสาวพรนภัส พัฒนสัมพันธ์ 
9. นางสาวสกุณา กิตติธนาชัย 
10. นางสาวธนมรัตน์ ศิวะวัฒนิตานนท์ 
11. นายจักรพันธ์ ศรีขวัญ 
12. นางสาวชนัญธิดา พันธุ์หาญ 
13. นางสาวปุณยาพร สงวนเลิศฤทัย 
14. นางสาวสาธิยา ดำนิล 
15. นางสาวสุจิตรา แช่มวงศ์ 
16. นางสาวกมลชนก ไชยยันบูรณ์ 
17. นางสาวกมลชนก สุภาพ 
18. นางสาวพลอยสวย เพชรสังฆาศ 
19. นางสาวแอน วงนคร 
20. นายกรดนัย ชัยคงทอง 
21. นางสาวณิชนันท์ เจริญกลิ่น 
22. นางสาวรัตชภรณ์ เจริญรัมย์ 
23. นางสาวศุภัชฌา วัฒนมงคล 
24. นางสาวสุขอุรา พิมพา 
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ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
25. นางสาวอุไรวรรณ จินาอ่อน 
26. นางสาวเสาวลักษณ์ นาคะจินดา 
27. นางสาวกัลยารัตน์ พงษ์เสฐียร 
28. นางสาวจุฑาภัช สวัสดิ์วงค ์
29. นายจุมพล ชลากรพินธคุปต์ 
30. นายพุฒิเมธ ธีรเมธอัครา 
31. นายเดชาธร ช่วยแก้ว 
32. นายนราธิศร์ ศิริวงศ์ 
33. นางสาวน้ำทิพย์ วรรณวงศ ์
34. นางสาวสุททิตา เสาร์ขอ 
35. นายชยพัทธ์ แก้วจีน 
36. นางสาวศรีสุดา บุญให้ 
37. นางสาวศริินันท์ นันทวรพงษา 

 

หมายเหตุ รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตคณะ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 

 1. นักศึกษาเข้าระบบชำระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb. 
ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน 
ค่าลงทะเบียนและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ตั้งแต่วันที ่22 - 26 มิถุนายน 2563 
 2. เมื่อนักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยฯ ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 
ไทย - เยอรมัน (TGGS) ราคาชุดละ 200 บาท ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (ยกเว้น 
วันหยุดราชการ)  

 3. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ เพ่ือบันทึกข้อมูล 
ทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 และตรวจสอบ 
ความถูกต้องพร้อมทั้ง Print out เอกสารที่ได้บันทึกแล้วนำส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เวลา 
09.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมนำหลักฐาน 
การชำระเงิน (Bill Payment) เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ พิมพ์จากระบบ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงานข้อมูลประวัตินักศึกษา ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา และแบบฟอร์ม 
ข้อมูลเพ่ือประกอบการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรประจำตัวนักศึกษา 
บีเฟิสต์-สมาร์ท) จัดเรียงตามใบนำเรียงเอกสาร (ตาม ท.6) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนาม 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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ในใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาและหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา และนำส่งเอกสาร 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคาร 
อเนกประสงค์ ภายในเวลา 15.00 น. เพ่ือดำเนินการเปิดบัญชีและทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ATM 
(บัตรประจำตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท)  
 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบ 
ผลการลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจำตัวนักศึกษา 
และ PASSWORD คือเลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาจากคู่มือการใช้ บริการระบบ 
สารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา 
 5. การแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชายและหญิงต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบ 
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รายละเอียดตามคู่มือ 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) 
 6. วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
 7. หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 2555 2000 
ต่อ 3804, 3808 หรือโทรศัพท์หมายเลข 09 8427 5424, 08 6046 5741 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) 
 

 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นการขัดคำสั่ง 
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา ถือว่าเป็นการ 
ขัดคำสั่งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการสอบคัดเลือก หรือถูก 
ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
  คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
 


