ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ปวส. ปีการศึกษา 2564
………………………………………………
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 3 ปี) ปีการศึกษา
2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้
04302 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMIs-R)
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ลาดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายสุรเดช
ทิพยากรณ์

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-2หมายเหตุ
1. ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มกราคม 2564 ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบชาระเงินหน้าเว็บไซต์
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขรหัสประจาตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชาระเงินค่าบารุงการศึกษา และนาไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ตามใบ
แจ้งชาระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดกาหนด ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย
หลักสูตรภาษาไทย
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 19,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 21,950.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
2. ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจสุขภาพ
จากโรงพยาบาล (เท่านั้น) ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบรับรองแพทย์
(ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่ 02-5552000 ต่อ 4402 , 4404)
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป้นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนาฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ผลตรวจตาบอดสี
ให้ส่งผลตรวจร่างกายทางไปรษณีย์
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (โควตาเรียนดี ปวช.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

/3. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่...

-33. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/ ได้
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยกาหนด) เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติในระบบ
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องชาระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้
4. วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 2563 เวลา 09.00 น. เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ณ อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร โดยให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วรายงานตัวตามสถานที่ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMIs)
4302 กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. ดาเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และทาบัตรประจาตัวนักศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษา) ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี้
5.1 สาเนาหลักฐานการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.4 คารับรองผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
5.5 คารับรองนักศึกษา พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
5.6 ทะเบียนนักศึกษา ฉบับเต็ม พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
5.7 กรณี ชื่อ-สกุล / คานาหน้า ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาเดิมให้แนบสาเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล / คานาหน้า จานวน 2 ฉบับ รับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.8 แบบฟอร์มสาหรับทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
5.9 คาสัญญาการเข้าเรียน กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบทั้ง 3 รายการ แนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง 1 ฉบับ และให้
ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองสาเนาให้เรียบร้อย
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ได้รับจากภาควิชาโดยใช้ Username คือ เลขประจาตัวนักศึกษา และ
Password คือ เลขประจาตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนักศึกษา
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ยึดตามคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

-46. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกาหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
7. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะจะแจ้งกาหนดการให้
ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2564
8. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
9. อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์ www.kmutnb.ac.th หรือ www.sci.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

