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ประกาศคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี   

------------- 
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

วิทยาเขตปราจีนบุรี   ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่  โครงการรับตรง (รอบสมทบ
พิเศษ) ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 รอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 
หลักสูตรปกติ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CA)  รหัส 06104 

เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 
1120024-3     นาย ศุภกร ธนายุสวรภัค 

 
 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE)  รหัส 06105 
เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 
1120026-8     นางสาว จินดามณี ตันกลาง 
1120025-0     นาย ภูผา นาคนิล 

 
 
 
หมายเหตุท้ายประกาศ 

1. ในประกาศนี้หากเลขที่สมัครมีปัญหา  ให้ถือชื่อ-นามสกุล  เป็นส าคัญ 
2. ให้ผู้ผ่านคัดเลือกรายงานตัวกับทางคณะด้วยการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “TCAS 5 FITM”  ตามลิ้งค์ดังนี้ 

https://line.me/R/ti/g/vc3QRfk9DL หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (ตามแสดงในหน้า 3) เพ่ือติดตาม
ประกาศต่าง ๆ ของคณะทางกลุ่มไลน์ “TCAS 5 FITM” และเว็บไซต์คณะ www.fitm.kmutnb.ac.th 

 

https://line.me/R/ti/g/vc3QRfk9DL
http://www.fitm.kmutnb.ac.th/
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3. ให้ผู้ผ่านคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะด้วยการช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง

การศึกษาด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th   และน าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร  โดย
หลักสูตรปกติ จ านวน 21,450 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) / หลักสูตรเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 27 ,450 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในระหว่าง วันที่ 30 
มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

4. นักศึกษาท่ีได้ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ ฯ  ตามข้อ 3 แล้ว  ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลทะเบียน
ประวัตินักศึกษาทางเว็บไซด์ www.kmutnb.ac.th  (ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)  โดยป้อน
รหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  เพ่ือเข้าสู่ระบบ  หลังจากช าระเงิน (ตามข้อ 3) สามวัน (ต้องเตรียม
ไฟล์รูปถ่ายสี สวมชุดนักศึกษา มจพ.ไม่เกิน 2 MB และรูปแบบไฟล์เป็น .jpg   ส าหรับน าเข้าระบบขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา มีรายละเอียดตามหน้า 6) 

5. ให้นักศึกษาใหม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.  ณ อาคาร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

6. ให้นักศึกษาใหม่ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบลงชื่อก่อนน ามา
ยื่นให้กับฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
ณ ห้องส านักงานคณบดี  ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

 ให้ผู้ผ่านคัดเลือกซื้อชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วยคู่มือนักศึกษา คู่มือขึ้นทะเบียน
นักศึกษา คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ได้ที่
กองงาน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  หรือ ที่งานการเงิน กองคลัง อาคาร TGGS ชั้น 1 (เว้นวันหยุด 
ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

7. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบ
คัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ   และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม  และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืน  จะถูกถอนสภาพ
จากการเป็นนักศึกษาทันที  โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนิราช  มิ่งขวัญ) 

 คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kmutnb.ac.th/
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
ส าหรับผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2563 

รอบ TCAS 5 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 (รอบ 2)  / ปวช. และ ปวส. (รอบ 3) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
  
 
 

กลุ่มไลน์ “TCAS 5 FITM”  
ตามลิ้งค์ดังนี้ https://line.me/R/ti/g/vc3QRfk9DL หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด   
 

 

 ก าหนดการจองหอพักและเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
 การจองหอพักนักศึกษา  : ให้สมัครอยู่หอพักใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ได้ทางออนไลน์ http://www.dorm-pcb.kmutnb.ac.th   (หากมีข้อสงสัย
สอบถามได้ทางกลุ่มไลน์)  เมื่อนักศึกษาจองหอพักแล้วยังไม่ต้องไปช าระเงินให้มาช าระในวันที่นักศึกษาเข้า
หอพักหรือวันเปิดเทอม  โดยเข้าหอพักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
 
 
 วันที่ 8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 : เป็นวันแรกของการเปิดเทอมและเริ่มเรียน  ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาได้
ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วการลงทะเบียนเรียนจะเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติด้วย
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ส าหรับตารางเรียนนักศึกษาจะทราบในวันที่ 3 กรกฎาคม  2563 ในวันพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://line.me/R/ti/g/vc3QRfk9DL
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ตัวอย่างการเข้าระบบ 
ช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

เข้าระบบและน าเอกสารไปช าระเงินที่ธนาคาร  
 

เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

เปิด  http://www.kmutnb.ac.th/           
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx   

 
 
 
 
 
ปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.kmutnb.ac.th/
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จะได้เอกสารใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 
 

ให้น าเอกสารไปช าระเงินที่ ธนาคาร ตามก าหนดวันที่ระบุในเอกสาร 
 

ตัวอย่างเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คลิก 
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ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2563 
 

เปิด  http://www.kmutnb.ac.th/        http://stdregis.kmutnb.ac.th/    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

                                                                และปฏิบัติตามคู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 
 

          ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

                                นักศึกษาชาย   :  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านใน สวมเนคไทของมหาวิทยาลัย  สวมสูทสี
กรมท่าด าหรือสีด า  เสื้อเชิ้ตและสูทไม่มีลวดลาย 

                                    นักศึกษาหญิง  :  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย  ติดเข็มพระมหา                  
                                                            มงกุฎด้านซ้าย 

ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (รูปสี) ที่ได้จากร้านถ่ายรูปหรือสแกนรูปถ่าย ขนาดรูปถ่าย 1 นิ้ว  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 
MB  เป็นนามสกุล .jpg เท่านั้น  (รูปหน้าตรง  สวมชุดนักศึกษาตามระดับชั้น) 

 
หมายเหตุ  คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://stdregis.kmutnb.ac.th  

และ  www.fitm.kmutnb.ac.th 

http://www.kmutnb.ac.th/
http://www.fitm.kmutnb.ac.th/
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รายการเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
(ทุกสาขาวิชา) ในวันที่ 3 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม  มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  โดยเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่มีดังนี้ 

 (1)  รูปถ่าย สีสวมชุดนักศึกษา มจพ. หน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว             :  2  รูป   
          (2)  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ใบระเบียน/ใบแสดงผลการเรียน/Transcript):  2 ฉบับ   
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน                    :  2 ฉบับ   
 (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         :  2 ฉบับ   
 (5)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)     :  2 ฉบับ 
 (6)  เอกสารที่พิมพ์มาจากระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 
*ส าหรับนักศึกษารอบรอบ TCAS 5 ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 (รอบ 2)  / ปวช. และ ปวส. (รอบ 3) ให้น า
เอกสารการขึ้นทะเบียนมายื่นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563* 
 * กรณีที่ชื่อ-สกุล/ค าน าหน้านาม/ชั้นยศ ที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมไม่ตรง
กับปัจจุบัน ต้องมีส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้านาม/ชั้นยศ 2 ฉบับ 

   เอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับให้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ทุกหน้า  
  เขียนเลขประจ าตัวนักศึกษา 13 หลัก  และสาขาวิชาย่อภาษาอังกฤษที่มุมขวาของเอกสาร ทุก
ฉบับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  ให้จัดชุดเอกสารเป็น 4 ชุด ดังนี้ 

 ชุดที่ 1:  1.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ   
 1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  
 1.3 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  
 1.4 ค ารับรองผู้ปกครอง/ปกครองตนเอง 1 ฉบับ  
 1.5 ค ารับรองของนักศึกษาและหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารทางการ

ศึกษา 1 ฉบับ  
 1.6 ทะเบียนประวัตินักศึกษา 1 ฉบับ 
 1.7 ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้านาม/ชั้นยศ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

ชุดที่ 2:  2.1 ส านักหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ   
 2.2 ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ค าน าหน้านาม/ชั้นยศ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

ชุดที่ 3:  3.1 ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 
 3.2 เอกสารท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ 
 3.3 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

 ชุดที่ 4:  ค าสัญญาการเข้าเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
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ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 
 

วันที่ 3 กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00 น. ให้นักศึกษาใหม่เข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามห้องท่ีก าหนด
ดังนี้ 

 
กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 IM_1RA ผศ.พิเชฐ์  พุ่มเกษร  B2-02 
 IMT_1RA อ.สุพร  หนูคง  B2-03 
 IT_1RA ผศ.สมชัย  เชียงพงศ์พันธุ์  B4-20 
 IT_1RB ผศ.สมชัย  เชียงพงศ์พันธุ์  B4-20 
 IT_1RC ผศ.ดร.พาฝัน ดวงไพศาล  B2-04 
 INE_1DE อ.ดร.ศรายุทธ  ธเนศสกุลวัฒนา  B2-30 
 ITI_1RA รศ.ดร.ยุพิน  สรรพคุณ  พวงคราม 2 
 ITI_1RB ผศ.นิมิต  ศรีค าทา  B4-21 
 ITI_1RC รศ.ดร.ยุพิน  สรรพคุณ  พวงคราม 2 
 CA_1RA อ.การุณย์  อินทวาส  B3-04 
 CDM_1RA ผศ.พิเชษฐ์  สุขเสกสรรค์  B3-07 
 TA_1RA รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์  B3-09 
 MM_1RA รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์  B3-09 
 TAT_1RA รศ.ดร.นิพนธ์ ภูวเกียรติก าจร  B3-11 
 MMT_1RA รศ.ดร.ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์  B3-09 

 
 
หมายเหตุ    

1. เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ให้ผู้ที่จะมาพบอาจารย์
ที่ปรึกษาสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน 
          2. นักศึกษาสาขาวิชา IT  และ ITI  จะประกาศรายช่ือว่าอยู่ในห้องใดอีกครั้ง  


