
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เรื่อง  ประการศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)  
ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS  รอบที่ 5   

     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ประจ าปีการศึกษา   2563  (เพ่ิมเติม) 
……………………………………………… 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ขอแจ้ง
รายละเอียด ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6  TCAS   
รอบท่ี 5   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ประจ าปีการศึกษา  2563   (เพ่ิมเติม) โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 

 

1.  ตั้งแต่วันที่  30  มิถุนายน  - 3 กรกฎาคม  2563  ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้าเว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ
แจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้   ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
                  1.1  หลักสูตรภาษาไทย   (โครงการปกติ) 

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
 
       1.2  หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  31,950.00  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ  
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 1.3 หลักสูตรสองภาษา 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  45,000.-บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  47,950.00  บาท  (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
 

 2.  ซื้อคู่มือนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 29  มิถุนายน  2563 เป็นต้นไป ในราคา 200.- บาท (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  กลุ่มงานการเงิน  กองคลัง  ชั้น  1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (อาคาร
TGGS) ถ่ายรูปตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและน าไฟล์รูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 
 3. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563  
ตามวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 

 สาขาวิชา 
เวลาเข้าพบ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ห้อง 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) 9.00 น. อาคาร  78  ชั้น  5  ห้อง  516 , 518  
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB)                          525  และ 528 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสอง
ภาษา (CSB) 

9.00 น. อาคาร  78  ชั้น  3  ห้อง  316 , 318  
                         319 และ  320                          

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
นวัตกรรม (ATI) 

  10.30 น. อาคาร  78  ชั้น  3  ห้อง  301 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) 10.30 น. อาคาร  78  ชั้น  3  ห้อง 303 , 306 
 
 
หมายเหตุ   1. นักศึกษาที่มารายงานตัว ให้สวมหน้ากากอนามัยและผ่านจุดตรวจคัดกรอง ไวรัส COVID-19 ที่โถงชั้น 1          
                   อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ก่อนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
               2. ขอให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดที่คณะฯประกาศนี้ 
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 4.  เข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/ ได้
ตั้งแตว่ันที่ 10  กรกฎคม  2563  ป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด) เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติในระบบให้
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพ่ือเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา      ทั้งนี้ต้องช าระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 2 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้ 

 
5.  เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัว ณ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ  

อาคาร  72  ยิมเนเซียม  มจพ.กรุงเทพมหานคร ในวันที ่ 14  กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00-10.00  น.  โดยแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

 
           6. ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    วันที่ 14 กรกฎาคม  2563   
เวลา 09.00 – 11.30 น.  เวลา 13.00 – 16.00 น.  และเวลา  16.00 - 17.30 น.  (หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษา)  ณ   
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  ชั้น  2      อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน  
(อาคารTGGS)   โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี้ 
   6.1  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษา 
                           เขียนขอ้มูลให้ครบถ้วน  ช่องใดท่ีไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครื่องหมาย – 
                     6.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   6.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   6.5  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
   6.6  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   6.7  ค าสัญญาการเข้าเรียน  กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบทั้ง  3  รายการ   แนบส าเนา 
                           บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง  1 ฉบับ และให้ 
                           ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 
  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ได้รับจากภาควิชาโดยใช้   Username   คือ  เลขประจ าตัวนักศึกษา    และ  
Password  คือ  เลขประจ าตัวประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
ทะเบียนนักศึกษา 
 
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ยึดตามรายละเอียดที่ระเบียบการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาก าหนด 
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 7.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

8.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่   8  กรกฎาคม  2563 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)  
ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS  รอบที่ 5   

     คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์   ประจ าปีการศึกษา   2563  (เพิ่มเติม) 
โครงการปกติ 

 
04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา  (CSB)   

 ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ  นามสกุล 
 1 1310038-3 นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน  

  
 

 
04121  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI) 

 ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ  นามสกุล 
 1 2210001-0 นายธนกฤษ  ฤทธิ์นิธิฤกษ์  
 2 2210006-9 นางสาวรอฮานี โมรา  
 3 2210003-6 นางสาวอมลวรรณ วรกลั่น  
 4 2210002-8 นางสาวณภัคมน เคยศึก 
 5 2210005-1 นายธนดล ศิริบุตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) 
ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS  รอบที่ 5 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ประจ าปีการศึกษา   2563  (เพิม่เตมิ) 
โครงการสมทบพิเศษ 

 
 

04205   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) 
 ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ  นามสกุล 
 1 1510004-3 นางสาวปานชีวา สวยฉลาด  
 2 1510003-5 นางสาววาสนา บุญเกิด  

 
 
 

04212  สาขาวิชาสถิติประยุตก์  (AS) 
 ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ  นามสกุล 
 1 1310039-1 นางสาวกัลริญา กุลบุตร  

 
 
 
 
 

04213  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
 ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ  นามสกุล 

 1 1310040-9 นายณัฐสิทธิ์ เขียววิชัย  
 
 
 

 


