
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ที่  17/2564 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการต่อยอด ปวส. 2 (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี ปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17302) 

.............................................................. 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการต่อยอด ปวส. 2 (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรี
เทียบโอน 2-3 ปี ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17302) ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

17302 – สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) จ านวน 3 คน 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
1. นางสาวชลธิชา ลิ้มสุวรรณ์ 
2. นางสาวปิยธิดา คงเดช 
3. นายรัชชานนท์ แก้วศรี 

หมายเหตุแนบท้ายประกาศ 
1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ-นามสกุล เป็นส าคัญ 
2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
3. วันที่ 21 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 : ผู้ผ่านคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะฯ 

ด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บ ไซต์ 
www.kmutnb.ac.th และน าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร จ านวน 21,450.00 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการจ่ายช าระเงินเรียบร้อยแล้ว (สามารถดูขั้นตอนการเข้าระบบ 
ช าระเงิน เพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ หน้า 3-5) 

4. สามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษา คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
เพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ได้ที่ https://bit.ly/39p6R0k หรือสแกน QR code ตาม 
แนบท้ายประกาศ หน้า 9 

5. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 : เข้าระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ 
www.kmutnb.ac.th (ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) โดยป้อนรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือเข้าสู่
ระบบ (สามารถดูขั้นตอนการเข้าระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายละเอียดเพ่ิมเติม  
แนบท้ายประกาศ หน้า 6-8) 
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6. วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 :  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
7. วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 :  อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
8. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 :  เปิดภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2564 
9. ก าหนดการอ่ืนๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.bas.kmutnb.ac.th และทางเฟสบุ๊ค (Facebook) 

“คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ” (www.facebook.com/basdeanoffice) 
10. ส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วตาม ข้อ 3 สามารถศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่แนบท้ายประกาศ 
11. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบ

คัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยไม่ได้ 
รับเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล) 
 รักษาการแทนคณบดี 
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
  



-3- 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
โครงการต่อยอด ปวส. 2 (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี ปีการศึกษา 2564 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

--------------------------------------------- 

 
**เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564** 

 เข้าเว็บไซต ์: https://www.kmutnb.ac.th/ 

 

 
  

1. การเข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2564 

อยู่ด้านล่างสุดหน้าแรกของเว็บไซต ์

1 

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

 

 ได้ข้อมูล 

  

2 

Click 

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

3 

4 
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 จะได้เอกสาร “ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน” ให้น าเอกสารไปช าระเงินที ่ธนาคาร ตามก าหนดวันที่
ระบุในเอกสาร 

ตัวอย่างเอกสาร 

 
 

**เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564** 

  

5 
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**เข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564** 

 เข้าเว็บไซต ์: https://www.kmutnb.ac.th/ 

 

 

  

2. การเข้าระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

1 

อยู่ด้านล่างสุดหน้าแรกของเว็บไซต ์

2 

Click 

https://www.kmutnb.ac.th/
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 จะปรากฏหน้าจอตามลิ้งค์ : http://stdregis.kmutnb.ac.th/ 

 

 
(1) รูปถ่ายสี (สวมชุดนักศึกษา มจพ. หน้าตรง) ขนาด 1 นิ้ว : 2 รูป 

พร้อมไฟล์รูปถ่ายสี สวมชุดนักศึกษา มจพ. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล .jpg เท่านั้น 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ/Transcript : 2 ฉบับ 
(3) ส าเนาทะเทียนบ้าน : 2 ฉบับ 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน : 2 ฉบับ 
(5) ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) : 2 ฉบับ 

(6) เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา) มีดังนี้ 
- ค ารับรองของผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
- หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ 
- ใบรับรองความประพฤติ 

(7) เอกสารที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้ 
- เอกสารข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 
- แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีและท าบัตรนักศึกษา 

ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว การลงทะเบียนเรียนจะเป็นการลงทะเบียน
โดยอัตโนมัติด้วยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา  

เอกสารการขึ้นทะเบียนที่ต้องน ามายื่นในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

3 

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

ปฏิบัติตามคู่มือขึน้ทะเบียน 

นักศึกษาใหม ่

http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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นักศึกษาชาย : สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านใน สวมเนคไทของมหาวิทยาลัย  
 สวมสูทสีกรมท่าหรือสีด า เสื้อเชิ้ตและสูทไม่มีลวดลาย 

 

นักศึกษาหญิง : สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย  
 ติดเข็มพระมหามงกุฎด้านซ้าย 

ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอลที่ได้จากร้านถ่ายรูปหรือสแกนรูปถ่าย ขนาดรูปถ่าย 1 นิ้ว มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB รูปแบบ
ไฟล์เป็นนามสกุล .jpg เท่านั้น โดยรูปหน้าตรง สวมชุดนักศึกษาตามระดับชั้น 

 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารคู่มือการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่ https://bit.ly/39p6R0k หรือ
สแกน QR code 

 
 

**เข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564** 
 
 

  

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
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3.1 อัตราค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียม/คน/ภาคการศึกษา ราคา 
1) ภาคการศึกษาปกติ  

- พักห้องละ 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 3,600 บาท 
- พักห้องละ 3 คน 4,600 บาท 

2) ภาคฤดูร้อน  
- พักห้องละ 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 900 บาท 
- พักห้องละ 3 คน 1,150 บาท 

3) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 
(นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเมื่อลาออกจากหอพัก) 

คนละ 1,000 บาท 

4) ค่ามัดจ ากุญแจห้องพัก และกุญแจตู้เสื้อผ้า 
(นักศึกษาจะได้รับเงินคืนเมื่อลาออกจากหอพัก) 

คนละ 100 บาท 

5) ค่าปรับ :   
- ช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงล่าช้า ครั้งละ 200 บาท 
- ช าระค่าสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าก าหนด 100 บาท/เดือน 
- ลืมกุญแจห้องพัก ต่อการยืม 1 ครั้ง รายการละ 50 บาท/ครั้ง 

6) ค่าไฟฟ้า : เรียกเก็บตามมิเตอร์ประจ าห้อง ยูนิตละ 4 บาท 

3.2 หลักฐานที่ใช้สมัคร 
1) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
2) ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  4 รูป 

3.3 อุปกรณ์ประจ าห้องพัก 
1) เตียง 2 ชั้น 2 ชุด 
2) ที่นอน 4 ชุด 
3) ตู้เสื้อผ้า 4 ชุด 
4) โต๊ะอ่านหนังสือ 4 ชุด  
หมายเหตุ : สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาเอง  คือ  หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, ผ้าปูที่นอน 

3.4 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3dDq8vJ 

3.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7340 (หอพักชาย), 7341 (หอพักหญิง 1), 

7342 (หอพักหญิง 1) 

Facebook : หอพักนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี 

 

3. หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 


