
 
 
 
 

 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

เรื่อง  ประการศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรบัตรง (รอบสมทบพเิศษ)  
ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS  รอบที่ 5   

     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ประจ าปีการศึกษา   2563 
……………………………………………… 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ขอแจ้ง
รายละเอียด ส าหรบัผูผ้่านการคัดเลอืกเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6  TCAS   
รอบที่ 5   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ประจ าปีการศึกษา  2563  โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด าเนินการตามล าดับ  
ดังนี ้

04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

 1 1310027-6 นางสาวสสุิตา จินดา  
 2 1310023-5 นายศุภนิมิต กาเบ้า  
 3 1310016-9 นายณฐนนท์ ริมสันเทียะ  
 4 1310007-8 นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องไชยศ  
 5 1310021-9 นางสาวณัฐวด ี นิ่มสว่าง  
 6 1310017-7 นายธีรวัฒน์ เอียดทอง  
 7 1310029-2 นางสาวนัชชา อุ่นอุรา 
 8 1310030-0 นายพีรพัฒน ์ โคตรุขัน  
 9 1310005-2 นางสาวอ าภาพร ไชยสมบัต ิ  
 10 1310011-0 นางสาวอัญมณ ี ศิริวัฒน ์ 
 11 1310010-2 นางสาวจันทกานต์ กรณ์สนธ์ิ  
 12 1310028-4 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  
 13 1310003-7 นายสิมะโรจน ์ สิมะรักษ์อ าไพ  
 14 1310035-9 นางสาวยิหวา คมข า  
 15 1310008-6 นายพนมพร เวียงนนท ์  
 16 1310025-0 นายปวริศ พรหมจักร  
 17 1310012-8 นายวิโรจน ์ แก้วมูล  
 18 1310001-1 นางสาวปันฑิตา ร่มจันทร ์  
 

 
ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 

 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
 1 1010193-9 นายชวลิต คงถึง  
 2 1010217-6 นางสาวกมลพิชญ ์ ภิญญรัตน์  
 3 1010175-6 นางสาววิชุตา ค าเผื่อน  
 4 1010183-0 นางสาวลักษณาวด ี ชัยโสม  
 5 1010209-3 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสังข์  
 6 1010188-9 นายกฤศยศ จังอภิภูธนา  
 7 1010204-4 นางสาวจรีวรรณ ยินดีพิศ  
 8 1010224-2 นางสาวน้ าทิพย ์ ชาวละหาร 
 9 1010184-8 นางสาวศิรประภา ศักดิ์ขวา  
 10 1010218-4 นางสาวเบญญาภา งามสง่า  
 11 1010232-5 นางสาวพิณชุตา บุญเผือก 
 12 1010206-9 นางสาวปิยะฉัตร นาชัยดี 
 13 1010211-9 นางสาวทัตพิชา จันทรง์าม 
 14 1010231-7 นางสาวณัฏฐณิชา แผ่วัฒนโรจน ์
 15 1010178-0 นางสาวนัฐนร ี ดีสุด 
 16 1010192-1 นางสาวกนกวรรณ งามบญุทรพัย ์
 17 1010182-2 นางสาวนลินนิภา โตสิงห ์  
 18 1010185-5 นายรัฐชานนท ์ ติเพียร  
 
 
 
 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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04117  สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม  หลักสูตรสองภาษา  (EPH) 

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

 1 1010190-5 นายต้นกล้า ค าประดิษฐานนท ์
 
 
 

- 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (MIEE) 

 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
 1 1610006-7 นางสาวธิดารัตน์ ค าศรี 
 2 1610008-3 นายสุทธิโรจน ์ ลีสมชัยเจริญ  
 3 1610007-5 นางสาวอรสิรา พิมพ์หิน  
 4 1610004-2 นายธนัตถ์ ยิ้มงาม  
 
 
 
 

04201 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

 1 1310009-4 นางสาวทิราภรณ์ สีไพ  
 2 1310013-6 นายเสฎฐวุฒ ิ เทพสุวรรณ  
 3 1310032-6 นายณัฐนนท์ ถาวร  
 
 
 

04202   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
   1  1310015-1 นางสาวอารยา  แสงสะอาด 
 
 
 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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 04203   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (AT) 

 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
 1 1410001-0 นายปิยศาสตร ์ ศิริวิมลฤทธ์ิ  

 
 
 
 

04204   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
 ล าดับที่ เลขที่สมัคร ช่ือ  นามสกุล 

 1 1010169-9 นางสาววชิราภรณ์ ชารีผาบ 
 
 
 
 

 
04205   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) 

 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
 1 1510001-9 นางสาวธัญญาลักษณ์ สายเนตร 
 2 1510002-7 นางสาวธันย์นิชา โชติจารุสวัสดิ ์
 
 

  
 
 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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04207   สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

 1 1010176-4 นางสาวจริาภรณ์ ยุวาพัฒน์  
 2 1010207-7 นางสาวกมลทิพย ์ ปานปากสระ  
 3 1010221-8 นายkrit chonsakorn  
 4 1010220-0 นางสาวกัลยภรณ์ จันทร์ดา 
 
 
 
 
 

04208   สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
 1 1010200-2 นางสาวปพิชญา โพธ์ิร ี  

 2 1010201-0 นางสาวภัคจิรา ตันเจรญิ  
 3 1010195-4 นางสาวพุทธิตา โพธ์ิแสง 
 4 1010230-9 นายชัยวุฒิ คล้ายเกาะเกิด  
 5 1010203-6 นางสาวภัทรวี ศรีวิชัย  
 
 

 
 
 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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04209   สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 

กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

1 1010181-4 นางสาวศิรภัสสร หาดขุนทด 
2 1010226-7 นางสาววิลาสิน ี บุญธิสาร 
3 1010227-5 นายชลกฤษศ์ เช้ือบัณฑิต  
4 1010213-5 นางสาวจิดาภา โตอ าพันธ์  
5 1010177-2 นางสาวอรพรรณ พูลทอง  
6 1010202-8 นางสาวอาภัสรา ทุ่มกิ่ง 
7 1010197-0 นางสาวสมฤทัย เพชรมุณ ี
8 1010216-8 นางสาวศิรภัสสร เจตเจนพรพันธ์ุ 
9 1010212-7 นางสาวอนัญญา ลียวนิช  
10 1010189-7 นายอธิน บุญธรรมโชติกลุ  
11 1010229-1 นางสาวชาลิน ี บุญชูแก้ว  
12 1010170-7 นางสาวอัจจิมา นันทเจริญกุล  
13 1010205-1 นายอดิศักดิ์ การชนะชาติ  
14 1010180-6 นายชนม์เจริญ เอี้ยวโพธิเงิน  
15 1010214-3 นางสาวลลิต์ภัทร ภานุมาส  
16 1010222-6 นางสาวกาญจนา แจ้งไพร 
17 1010199-6 นางสาวปฐวิกานต์ ปิ่นทอง  
18 1010225-9 นายชยภัทร เลิศล้ า  
19 1010174-9 นางสาวเปีย่มสุข มณีนิล  
20 1010198-8 นางสาวณัฐพร สวัสดิ์รกัษ์  
21 1010196-2 นางสาวพัทธ์ธีรา เล่นทัศน ์
22 1010228-3 นางสาวรัญชนา เราเจรญิ  
23 1010171-5 นางสาวสุนสิา ศรีจันทร์อ่อน  
24 1010173-1 นางสาวกฤษณีย์ สุรงกุล 
25 1010210-1 นางสาวปริยากร ภูโปร่ง  
26 1010215-0 นางสาวภัทรวด ี เล็กสิงห์โต  
 
 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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04209   สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 

กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

27 1010186-3 นายจิตรทิวัส รัตนไชย  
28 1010191-3 นางสาวแพรวพรรณ เมธีสริิสกลุ 
29 1010194-7 นางสาวพรชนัน ค าจันทร ์  
30 1010187-1 นางสาวนริศรา การบุตร  
31 1010219-2 นางสาวณิศรา เดชสูงเนิน  
32 1010223-4 นางสาวอมลวรรณ หนูพรหม  

     
 
 
 

04212  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS) 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

 1 1310036-7 นางสาวฐิติมา แป้นนรินทร ์  
     

 
 
 

04213  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 

 1 1310014-4 นายนวันธร เรืองประพันธ์  
 2 1310031-8 นางสาวชนาพร ปริญญาสงวน  
 3 1310024-3 นายปรเมศวร ์ พงศ์พยัคฆ์  
 4 1310002-9 นางสาวญาตาวี ตั้งโสภณ  
 5 1310020-1 นายธิติวุฒิ เสือน้อย 
 
 
 
 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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04214  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 

 ล าดับที ่ เลขทีส่มัคร ช่ือ  นามสกลุ 
 1 1310034-2 นายกิตตินันท์ พรหมประทมุ 

 2 1310022-7 นายชัยนันต์ เนียมศร ี
 3 1310019-3 นายธิรัญชน์ วิญญูชัย 
 4 1310026-8 นายศิริพงศ์ สร้อยทา  
 5 1310018-5 นายณัฎฐพล อยู่ประเสริฐ  
 6 1310006-0 นายพลูศักดิ ์ กล้วยจ านงค์  
 7 1310033-4 นายศุภกฤต เจนแพทย ์  
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หมายเหต ุ
  1.  ให้น าส่งผลตรวจสุขภาพ   มาทาง E-mail   ภายในวันที่ 26  มิถุนายน 2563  เขียนหัวข้อ  E-mail  
ว่า    “โครงการรับตรง  (รอบสมทบพิเศษ)  ส าหรับผู้มีวุฒิ  ม.6  TCAS    รอบที่ 5     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
ประจ าปีการศึกษา  2563  (ผลการตรวจสุขภาพ) ” และโปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ท่ีเป็นชื่อเล่นหรือชื่อท่ีไม่สื่อถึง
เจ้าของเอกสาร เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยแนบเอกสารตามรายละเอียดข้อ 1.1 - 1.2   (เอกสารทุกฉบับใช้
ไฟล์สแกนนามสกุล.pdf  เท่าน้ัน  ไม่รับไฟล์รูปภาพ) มาที่ E-mail ดังตอ่ไปนี ้
   1.1  ผลตรวจสุขภาพ  (ใบรับรองแพทย์  จากโรงพยาบาล  (เท่านั้น)    ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและ  
                    สถานพยาบาล  สามารถตรวจได้ทัง้โรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน)  โดยให้แพทย์ 
                     สรุปผลการตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)โดยมีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 

-  ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รบัรองว่าเป็นผูม้ีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ 
   การศึกษา เช่น  กล้ามเนื้อออ่นแรง  โรคลมชัก  เป็นต้น 
-  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟลิ์มเอ็กซเรยม์าแสดง) 
-  ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  (แอมเฟตามีน)  ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป  (U/A) 
-  ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
-  ผลตรวจตาบอดส ี

  1.2  หากนักศึกษามีปัญหาสุขภาพนอกเหนอืจากข้อ1.1  ซึ่งอาจสง่ผลต่อการศึกษาขอให้นักศึกษาแจ้ง 
                         ข้อมูลแก่ภาควิชา  หากพบในภายหลงัว่านักศึกษาปกปิดข้อมลู ภาควิชาขอสงวนสิทธ์ิในการรับ 
                        นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 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 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม (ET) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์ (IMI)          
    -   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์   

-  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม   
-  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์

amarin.r@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 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) 
04117  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (EPH) 
04118  แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (EPH) 

amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) amarin.r@sci.kmutnb.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:parinya.k@sci.kmutnb.ac.th
mailto:amarin.r@sci.kmutnb.ac.th
mailto:amarin.r@sci.kmutnb.ac.th
mailto:amarin.r@sci.kmutnb.ac.th
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2.  ตั้งแต่วันที่  22 – 26  มิถุนายน  2563  ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้าเว็บไซต์   

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพื่อพิมพ์ใบแจง้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินทีเ่คาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ
แจ้งช าระเงินทีป่รากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้   ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
                  2.1  หลักสูตรภาษาไทย   (โครงการปกติ) 

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึง่พันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึง่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามทีธ่นาคารเรียกเก็บ   
 
       2.2  หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึง่พันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองรอ้ยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  31,950.00  บาท  (สามหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามทีธ่นาคารเรียกเก็บ   
 

  3.  ซื้อคู่มือนักศึกษา ได้ต้ังแต่วันที่ 22  มิถุนายน  2563 เปน็ต้นไป ในราคา 200.- บาท (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ  กลุ่มงานการเงิน  กองคลัง  ช้ัน  1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริินธรไทย-เยอรมัน (อาคาร
TGGS) ถ่ายรูปตามเครือ่งแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและน าไฟล์รปูถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 
 4.  เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/  
ไดต้ั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  เพื่อบันทกึข้อมลูประวัติในระบบ
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา      ทั้งนี้ต้องช าระเงินค่าเล่าเรียน
ตามเงื่อนไขข้อ 2 ให้เรียบรอ้ยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนีไ้ด ้

 
 

              5.  เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือรับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัว... 
 
 
 
 
 
 
 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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5.  เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือรับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัว ณ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ  

อาคาร  72  ยิมเนเซียม  มจพ.กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี  2  กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00-10.00  น.  โดยแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

 
           6. ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    วันท่ี 2 กรกฎาคม  2563  
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.  (หลังพบอาจารยท์ี่ปรึกษา)  ณ  หอประชุมประดู่แดง  ช้ัน 2  อาคารอเนกประสงค์   
โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี ้
   6.1  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเตม็  พิมพ์จากระบบข้ึนทะเบยีนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษา 
                           เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน  ช่องใดที่ไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครือ่งหมาย – 
                     6.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาใหเ้รียบรอ้ย 
   6.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   6.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  2  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   6.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกลุ (ถ้ามี)  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
   6.6  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบรอ้ย 
   6.7  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 
 
ท้ังน้ี การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารตา่งๆ ให้ยึดตามรายละเอียดท่ีระเบียบการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาก าหนด 
 
 7.  ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิแ์ละจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
 8. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ
ให้ทราบที ่www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2563 
 

 
 

             /9.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรยีน... 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sci./
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9.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันท่ี   8  กรกฎาคม  2563 

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

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรุพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

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

