
 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม.6)    
โครงการปกติ  ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………… 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม. 6)  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวกัญญาณัฐ ชุณหฤชากร  
 2 นายชิตวัน ผกากรอง   
 3 นายวชิรกรณ์ แซ่ตั๊น   
 4 นายณภัทร แก้วชู   
 5 นางสาวเพ็ญพิชชา นวลนุช   

 6 นายณัฐวัตร ตรีเสถียรไพศาล  
 7 นายพัทธดนย์ ศรีจ ารัส   
 8 นายจักกฤต ตุ้มวิจิตร   
 9 นายกฤตเมธ เพ็ชรวงษ์   
 10 นางสาวธิดาวรรณ หนูประสิทธิ์  

 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวพิชญาภา อุตสาหะ   

 2 นางสาวเบญจธรรม ฮ้อบุตร   
 3 นางสาวอรปรียา จันทร์ฉาย  
 4 นางสาวณรัญญา ล าใย   
 5 นางสาวเนตรชนก เขียนงาม   
 6 นางสาวพัชรินทร์ นิยมเจนค้า  
 7 นางสาวพิมพ์ผกา สุขเอ่ียม   
 8 นางสาวแก้วกันยา เหล็กสูงเนิน  
 9 นางสาวแก้วตา ค าโสภา   
 10 นางสาวอาภัสรา พันผูก   
 11 นางสาวฐิตินันท์ ประยูรนิรามัย  
 12 นายสธน สิงห์โตทอง  
 13 นางสาวเพ็ญพันธ์ ภาคีทรง   
 14 นางสาวอภิญญา หนูสุข   
 15 นางสาววชิราภรณ ์ เกษร   
 16 นางสาวชญานันท์ พิทักษ์   
 17 นางสาวมธุรดา ขันทะสอน  
 18 นางสาวแพรวา ลอมเศรษฐี  
 19 นางสาววิภาสิน ี สมวงษ์   
 20 นางสาวรัมภาภัทร ฤกษ์มงคล  
 21 นางสาววรรณกานต์ มาพร้าว   
 22 นางสาวดลยา เรืองประพันธ์  
 23 นางสาววราภรณ์ จันทรมาลี  

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (AT)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810204-2 นางสาวจินต์จุฑา นาคผุด   
 3810098-8 นางสาวอัญชิสา ตันติมันตาภรณ์  

3810099-6 นางสาวมุกดามาศ แสงสว่าง   
 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวธัญวรัตม์ ข าสุข   
 2 นางสาวทิพรดา เทพนรินทร์  
 3 นางสาวสิริรัตน์ แก้วสมบัติ  
 4 นางสาวพิมพ์พลอย วชิระนันทกุล  
 5 นางสาวคณิตา เฉลยจรรยา  
 6 นายพัทธดนย์ ธ ารงธนเศรษฐ์  
 7 นางสาวนริสสรา จันทรสอน  
 8 นางสาวณัฐชา โรจนวิจิตร  
 9 นางสาวเนตรนภัส ศรีอินท์   
 10 นายพสิษฐ์ มัคเมธี   
 11 นางสาวปัญฑารีย์ กาญจนธนเศรษฐ  
 12 นางสาวบุณญานันท์ เงินเจริญ   

 
 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวณัฐชา บุญเฉย   

 2 นางสาวเยาวลักษณ์ แป้งทา   
 3 นางสาวโยศิตา หมื่นฤทธิ์   
 4 นางสาวจรุวรรณ บุญช่วย   
 5 นางสาวชญานิน จันทร์ทอง  
 6 นางสาวแพรวา กล่ าคล้าย   
 7 นางสาวอินทิรา พาสี   

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04107  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

    1 นางสาวThanaphon Chaengklan  
 
 
 

04108  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายกฤษกร เมืองเกิด   
 2 นายภูริพัฒน์ กุลชาติชัย  

 
 
 

04109  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวนิพิฐภัทรา ลิ้มศิโรรัตน์  

 2 นางสาวมาริสา ทองแพง   
 3 นางสาวรัตชนาภา เจียมศักดิ์   
 4 นางสาวแพรพลอย อินทโชติ   
 5 นางสาวปรางปรียา ปานโต   
 6 นางสาวกรนิศ บ ารุงสวัสดิ์  
 7 นางสาวกัลยา ศรีมงคล   
 8 นางสาวเจนจิรา ดิษฐานุสรณ์  
 9 นางสาวอารดา วิกรัยเจิดเจริญ  

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายปรเมษฐ์ พกุลานนท์  
 2 นายอลงกรณ์ มานะสกุลกิจ  
 3 นายณัฐชัย พิลาบุตร   
 4 นายกฤษนัส เหล็กด ี   
 5 นายณัฏฐกิตติ์ ขอนทอง   
 6 นายกษิดิ์เดช พลายเผือก  
 7 นางสาวอริซ่า กัลญา ทริปป์   
 8 นางสาวณัฏฐ์ชุดา นิธิพัฒน์ดิษกุล  
 9 นางสาวสุรินพร ศิลอุดม   
 10 นายวุฒิชัย ปัดไธสง   
 11 นางสาววรรณวิสาข์ หนูคง   
 12 นายธีระพัทธ์ สุทธิประภา  
 13 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์สีนาค  
 14 นายอานุภาพ ขันโชค   
 15 นายวีรชัย ปฐมสุนทรชัย  
 16 นายกิติกร ขันธะเสน   
 17 นางสาวกัญญาพัชร ก้อนนิล   
 18 นายกิตติคุณ ทัพวัง   
 19 นางสาวลลิตา บุญสุข   
 20 นางสาวปัณฑ์ตะวัน บัวสังข์   
 21 นายสิรวิชญ ์ พงศ์เศวต   
 22 นางสาวนภัสสร พวงมณี   
 23 นางสาวภูริดา ก าเหนิด   
 24 นายณัฐภัทร เเจ้งโพธิ์นาค  
 25 นายอัมรี เถาวัลย์   
 26 นายติณณภพ มารวิชัย   
 27 นายรุ่งสิทธิ์ ประทีปะเสน  
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 28 นางสาวพรวิภา กรสุวรรณ  
 29 นายกฤติภัทร ไชยประณิธาน  
 30 นายศุภกฤต จุฬามณี   
 
 
 

 
 
 

04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 
 ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล 

 1 นายกุลชัย บุญริ้ว   
 2 นายปวริศ พงษ์รัตน์   

 
 
 

 
 

 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวบัณฑิตา อ้นกลิ้ง   
 2 นางสาวจีรนันท์ แก้วน้อย   
 3 นางสาวนภัสดา สมภูงา   

 
 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวลภัสรดา โพล้งอยู่   
 2 นายธารานนท์ ปลอดทอง  
 3 นางสาวศศมน ปานโพธิ์ทอง  

 4 นายนพรุจ ไป๋แป้   
 5 นางสาวนวภัทรสรณ์ น้อยวิบล   
 6 นางสาวธิติรัตน์ เรืองศรี   
 7 นางสาวธัญวรัตม์ ศิริโชติวณิชย์  
 8 นางสาวอนัญญา ชาญชาลี   
 9 นางสาวพัชรี จังพานิช   
 10 นางสาวธนพร ธิติศักดานนท์  
 11 นายธนกฤต มณีรัตน์   
 12 นายธนัญกรณ์ กังแฮ   
 13 นายกิตติพศ อติเรกวุฒิ   
 14 นายภากร เกียรติพิริยะ  
 15 นายธนกฤต หลุ่ยตระกูล  
 16 นางสาวปาริชาติ ผ่านสิริมงคล  
 17 นายพรเทพ ไวยทรง   
 18 นางสาวภัทรธิดา กะระโสภณ  
 19 นางสาวคันธรัตน์ เทวฤทธิ์   
 20 นายภูมิภัทร ภัทรภูวนัตถ์  
 21 นายภาคภูมิ บัวคง   
 22 นางสาววิมลวรรณ เอ๋ียวประดิษฐ์  
 23 นางสาวกัญธิภา ทองค าใส   
 24 นางสาวปุณยนุช สถานพงษ์  
 25 นางสาวลัลน์ลลิต ทองเอียบ   
 26 นายยศนิธิ ยังมะลัง   
 27 นายหิรัญ สะพะพันธ์  
 28 นางสาวนุศรา บุญโท   
 29 นางสาวกันยารัก จันทรประสาท  
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 30 นายวรรณวิทย์ ธูปกลาง   
 31 นางสาวอาริสญา ภุมรินทร์   
 32 นางสาวญาดา เหล่าดีเจริญ  
 33 นางสาวชุติกาญจน์ ชนิจกุล   
 34 นางสาวณัฐสินี แซ่ซิ้น   
 35 นางสาวโสภิตา เนียมกอง   
 36 นายภูมิสิริ ไข่ทา   
 37 นายณัชศักดิ์ วันเพ็ญ   
 38 นางสาวอมรา อ้ึงชัยเจริญ  
 39 นางสาวสิรารมย์ ฉายเกียรติคุณ  
 40 นางสาวยศวดี พุทธานุ   
 41 นางสาวภควดี ขัดเครือ   
 
 
 
 
 
ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
     1 นายอัศวิน สมปราชญ์  

 
 
 
 

 
04117  สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม  (หลักสูตรสองภาษา)  (EPH)  

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

                  -ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก- 
 
 
 
 

 
04118  สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม  (หลักสูตรสองภาษา)  (EPH)  

แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

                  -ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก- 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  (SDA)   

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวภัทราภรณ์ หงษ์ร่อน   
 2 นางสาวรินทร์ลภัส ชัยพิทักษ์ศักดา  
 3 นางสาวธีราภรณ์ แก้วชฎา   
 4 นางสาวจุฑากานต์ เมฆกกตาลพีระ  
 5 นายภานุวัฒน์ สวนจันทร์  
 6 นางสาวศุภฌาลัย ชัยชนะ   

 
 
 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

 1 นางสาวภัทราพร ธีระโกศล   
 2 นางสาวกุลนิษฐ์ ตั้งวัธนวิบูลย ์  
 3 นางสาวชนนิกานต์ โตสิงห์ชัย   
 4 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยยุทธศาสตร์  
 5 นางสาวรุจิราพร เปี่ยมสวัสดิ์  
 6 นายพงษ์รัฐกฤษณ์ ศรีวงษ์   
 7 นายศุภวิชญ์ กบค า   
 8 นายเพชรกล้า สนสังข์   
 9 นายปุริมพัฒน์ อนุศาสตร์สิน  
 10 นางสาวศศิธร ทองแพ   
 11 นางสาวปิยะรัตน์ แนบเนียน  
 12 นางสาวกนกวรรณ รัตนาคะ   
 13 นายวสวัตติ์ โต๊ะเอียด   
 14 นางสาวดารารัตน์ พรมประโคน  
 15 นายกีรติ ชิดทอง   
 16 นางสาวอภิชญา เชื้อนนท์   

 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (MIEE)   

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวกัณญาวีย์ สมล่ า   

 2 นายปุณณวิช ทายา   
 3 นางสาวชญาภา ศรียันต์   
 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House)  โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดัให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ  Clearing-House  ส าหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ 16  มกราคม  2564 สมัครลงทะเบียนที่ระบบ  myTCAS  (ลงทะเบียนได้คร้ังเดียว)  ที่เว็บไซต์ 

https://Student.mytcas.com  เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน  รหัสผ่าน  ในการเข้าไปยืนยนั
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ  

วันที่  22 – 23  กุมภาพันธ์ 2564 เข้าระบบส าหรับยืนยนัสทิธิ์การเข้าศึกษาต่อที่เว็บไซส์  https://mytcas.com  
 
**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ไม่ได้** 

ให้นักศึกษาส่งใบรับรองแพทย์
ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล  (เท่านัน้)  ไม่รบัผลตรวจ
จากคลีนิคและสถานพยาบาล     โดยให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบรับรองแพทย์   
(ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)  โดยมีรายการที่ต้องตรวจดงันี้ 

- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็น 
  อุปสรรคต่อการศึกษา 
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
- ผลการตรวจปสัวะหาสารเสพตดิ  (แอมเฟตามีน)  ผลการตรวจปัสวะทั่วไป  (U/A) 
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ผลตรวจตาบอดส ี

ให้ส่งผลตรวจร่างกายทางไปรษณีย์    
04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4511) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาคณิตศาสตร์  (โควตาเรียนดี ม.6) 
                         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                       1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สวา่ง 
                                 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
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 04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4802) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  (โควตาเรียนดี ม.6) 
                         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                       1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สวา่ง 
                                 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 2190) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (โควตาเรียนดี ม.6) 
                         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                       1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สวา่ง 
                                 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

04103   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (AT) 
04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  
04121  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI) 
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4705) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 
                        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โควตาเรียนดี ม.6) 
                      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                      1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
       04107  กลุ่มวิชาฟสิิกส์ประยุกต ์
       04108  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
       04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4402 , 4404) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โควตาเรียนดี ม.6) 
                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                       1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สวา่ง 
                                 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
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 04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB)  
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4601) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
                        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โควตาเรียนดี ม.6) 
                      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                      1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
           (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 
(กรณีมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4903) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาสถิตปิระยุกต์    (โควตาเรียนดี ม.6) 
                         คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
                       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                       1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สวา่ง 
                                 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

วันที่  1  มีนาคม  2564 ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์  (Clearing-House)  ไปแลว้สามารถตรวจดูรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutnb.ac.th 

วันที่ 3 – 10  มีนาคม  2564 ผู้ให้นักศึกษาที่ยืนยนัสิทธิ์แล้วเข้าระบบช าระเงนิเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   
พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยทางเว็บ
ไซส์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และน าไป
ช าระเงินที่ธนาคาร   
       ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษาได้มหาวทิยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 
 
 
   /ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ... 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admission.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx%20%20และ
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       ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ   Clearing-House  แล้ว  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS)  
ปีการศึกษา  2564   ในรอบต่อไป     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ   ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6)   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 
   นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด      และต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ถ้านักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที  แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  /รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House… 
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 

 

1.  ตั้งแต่วันที่  3 – 10  มีนาคม  2564  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 
         หลักสูตรภาษาไทย 

  -  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   
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   
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  1,9000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 
 
         /2.  นักศึกษาซื้อเอกสารการมอบตัว... 

 
 
 
 
 
 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
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 2.  เข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/  ได้
ตั้งแตว่ันที่ 21  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัติในระบบ
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพ่ือเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา      ทั้งนี้ต้องช าระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้ 

 
3.  วันที่  1  กรกฎาคม  2564  2563  เวลา  09.00  น.   เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์

ที่ปรึกษา  ณ   อาคาร 78   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ  อาคาร 72  ยิมเนเซียม    มจพ.กรุงเทพมหานคร โดยให้
นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แล้วรายงานตัว
ตามสถานที่ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (MA)  
          ห้อง  1006  ชั้น  10  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  
          ห้อง  903  ชั้น  9  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)  
           ห้อง  719  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)  
          ห้อง  401  ชั้น  4  อาคาร  72   ยิมเนเซียม 

 

04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)  
           ห้อง  723  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)  
04107  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04108  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

   ห้อง  216  ชั้น  2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  
          ห้อง 615  ชั้น  6  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
 
 

/04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB)... 
 
 
 
 
 
 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

     ห้อง 615  ชั้น  6  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
          ห้อง 525  ชั้น  5  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)   
           ห้อง  525  ชั้น  5  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
           ห้อง  1008  ชั้น  10  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
          (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 

        ห้อง 525  ชั้น  5  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

04121 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI)  
           หอ้ง  717  ชั้น  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME)   
          ห้อง  216  ชั้น  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (MIEE)   
          ห้อง  216  ชั้น  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
          4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    วันที่ 1 กรกฎาคม  2564   
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.  (หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษา)  ณ  หอประชุมประดู่แดง  ชั้น 2  อาคารอเนกประสงค์   
โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี้ 
                     4.1  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 
 
        /4.4  ค ารับรองผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง... 
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  4.4  ค ารับรองผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 4.5  ค ารับรองนักศึกษา  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
  4.6  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 4.7  กรณี  ชื่อ-สกุล / ค าน าหน้า  ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาเดิมให้แนบส าเนาใบเปลี่ยน 
                           ชื่อ-สกุล / ค าน าหน้า  จ านวน  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
  4.8  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  4.9  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 ให้ยึดตามคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 
 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
 6. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564    ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ 
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2564 
 

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 12  กรกฎาคม  2564 
 

 9.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์  www.kmutnb.ac.th  หรือ www.sci.kmutnb.ac.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2564  

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

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


 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม.6)    
โครงการสมทบพิเศษ   ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………… 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (ม. 6)  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
04210 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
             1 นายธนวัฒน ์ รัตนธนชัย  

 
 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House)  โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดัให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ  Clearing-House  ส าหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  2564 สมัครลงทะเบียนที่ระบบ  myTCAS  (ลงทะเบียนได้คร้ังเดียว)  ที่เว็บไซต์ 

https://Student.mytcas.com  เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน  รหัสผ่าน  ในการเข้าไปยืนยนั
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ  

วันที่  22 – 23  กุมภาพันธ์ 2564 เข้าระบบส าหรับยืนยนัสทิธิ์การเข้าศึกษาต่อที่เว็บไซส์  https://mytcas.com  
 
**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ไม่ได้** 

ให้นักศึกษาส่งใบรับรองแพทย์
ภายในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล  (เท่านัน้)  ไม่รบัผลตรวจ
จากคลีนิคและสถานพยาบาล     โดยให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบรับรองแพทย์   
(ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)  โดยมีรายการที่ต้องตรวจดงันี ้

- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็น 
  อุปสรรคต่อการศึกษา 
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
- ผลการตรวจปสัวะหาสารเสพตดิ  (แอมเฟตามีน)  ผลการตรวจปัสวะทั่วไป  (U/A) 
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ผลตรวจตาบอดส ี

ให้ส่งผลตรวจร่างกายทางไปรษณีย์    
04210  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
กรณมีปัญหาให้ติดต่อที่  02-5552000 ต่อ 4601 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
                        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โควตาเรียนดี ม.6) 
                      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                      1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

วันที่  1  มีนาคม  2564 ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์  (Clearing-House)  ไปแลว้สามารถตรวจดูรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutnb.ac.th 
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ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันที่ 3 – 10  มีนาคม  2564 ผู้ให้นักศึกษาที่ยืนยนัสิทธิ์แล้วเข้าระบบช าระเงนิเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   
พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยทางเว็บ
ไซส์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และน าไป
ช าระเงินที่ธนาคาร   
       ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษาได้มหาวทิยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 
       ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ   Clearing-House  แล้ว  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS)  
ปีการศึกษา  2564   ในรอบต่อไป     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ   ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6)   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 
   นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด      และต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ถ้านักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที  แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  /รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House… 
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 

 

1.  ตั้งแต่วันที่  3 – 10  มีนาคม  2564  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 
         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   

 
 2.  เข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/  ได้
ตั้งแตว่ันที่ 21  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัติในระบบ
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพ่ือเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา      ทั้งนี้ต้องช าระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้ 

 
3.  วันที่  1  กรกฎาคม  2564  2563  เวลา  09.00  น.   เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์

ที่ปรึกษา ณ  อาคาร 78   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.กรุงเทพมหานคร  โดยให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วรายงานตัวตามสถานที่ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
04210  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  
          ห้อง 615  ชั้น  6  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
          4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา    วันที่ 1 กรกฎาคม  2564   
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.  (หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษา)  ณ  หอประชุมประดู่แดง  ชั้น 2  อาคารอเนกประสงค์   
โดยให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี้ 
                     4.1  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 
 
               /4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน... 
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  4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ รับรองส าเนาให้เรียบร้อย  
  4.4  ค ารับรองผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 4.5  ค ารับรองนักศึกษา  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
  4.6  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 4.7  กรณี  ชื่อ-สกุล / ค าน าหน้า  ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาเดิมให้แนบส าเนาใบเปลี่ยน 
                           ชื่อ-สกุล / ค าน าหน้า  จ านวน  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย      
  4.8  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
                           ประชาชนและรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
  4.9  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 ให้ยึดตามคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 
 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
 6. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564    ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ 
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2564 
 

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 12  กรกฎาคม  2564 
 

 9.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์  www.kmutnb.ac.th  หรือ www.sci.kmutnb.ac.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  มกราคม  พ.ศ.  2564  

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

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

