
(ท้ังหมด 3 หน้า)

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 1) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

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

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล (ช่วงที่ 1) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศ และให้ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้วจะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
ในสถาบันอุดมศึกษาของรูปแบบการรับตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดไว้ในแต่ละรอบต่อไป

3. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์
http://www.admission.kmutnb.ac.th และเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่
ที่ หน้ า เ ว็ บ ไซต์ มหาวิ ทย าลั ย  https: / /newstudent. kmutnb.ac. th/Student/StudentLogin.aspx
ระหว่างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 
แล้วน าไปช าระที่ธนาคารตามรายละเอียดที่ใบแจ้งยอดก าหนด ทั้งนี้ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงินเป็นตัวเลข
(บาท) 

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร
(บาท)

1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000.00 หนึ่งพันบาทถ้วน
2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.00 หนึ่งพันบาทถ้วน
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 350.00 สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน
4 ค่าท าบัตรนักศึกษาใหม่ 200.00 สองร้อยบาทถ้วน
5 ค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บ 

จากนักศึกษาภาคการศึกษาละ
45,000.00 สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน

รวม 47,550.00 สี่หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อย 
ห้าสิบบาทถ้วน

https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
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 5. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงการศึกษา ตามเงื่อนไขในข้อที่ 4 
เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้ทางเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา 
มจพ. https://acdserv.kmutnb.ac.th 
 6. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทางเว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th 
หลังจากช าระเงินนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน โดยศึกษาจากค าแนะน าข้ันตอนการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ ด าเนินการพิมพ์ใบทะเบียนประวัติ ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา ใบค าขอเปิดบัญชี และจัดท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษา (บีเฟิสต์ สมาร์ท บัตรวีซ่า) ซึ่งจะมีเลขรหัสประจ าตัวนักศึกษาแล้ว ค ารับรอง 
ของผู้ปกครอง ค ารับรองของนักศึกษา หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารทางการศึกษา  
และค าสัญญาการเข้าเรียนของนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 7. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ที่ระบบรายงานตัว 
นักศึกษาใหม่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://202.28.17.163/ulStdNew/login ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. โดยศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบ 
ได้ที่เว็บไซต์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว นักศึกษาควรเตรียมไฟล์
ส าหรับอัปโหลดก่อนเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ หากนักศึกษาไม่รายงานตัวนักศึกษาใหม่  
หรือเข้าระบบรายงานตัวออนไลน์แต่ไม่ได้รับการอนุมัติเอกสารทุกรายการ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
จะปรับสถานภาพเป็น “ไม่มาขึ้นทะเบียน” และถือว่าการมอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ 
หมายเหตุ   เอกสารทุกฉบับที่ต้องส่งเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. เขียนรหัสนักศึกษา และชื่อย่อสาขาวิชา (I-BIT) มุมบนด้านขวาของเอกสาร 
  2. เซ็นรับรองเอกสาร “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อผู้รับรองส าเนา วัน/เดือน/ปี     

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการในประกาศฉบับนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์
ในภายหลังไม่ได้ 

9. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ
วันปฐมนิเทศ ให้ทราบที่ https://www.itd.kmutnb.ac.th 

10. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน คือ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่ 

 -  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 2728 
 -  งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โทรศัพท์ 0 2555 2000  
 ต่อ 2711, 2701 และ E-mail : amonwan.r@itd.kmutnb.ac.th 
 

ประกาศ ณ วันที่  27 มกราคม พ.ศ. 2565  

 
 

                               
 
 

                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุันฑา สดสี) 
                                               คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

 
 

http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf%20และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
http://www2.it.kmutnb.ac.th/thai/home.asp%208
http://www2.it.kmutnb.ac.th/thai/home.asp%208
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 1)  

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (I-BIT) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ส าหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยยังมิได้แสดงผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  
ในการสมัคร หรือ ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จะต้องเรียนและสอบผ่าน  
ในรายวิ ช า  Elementary English และ Intermediate English ซึ่ งคณะจะได้ จั ดการ เ รี ยนการสอน 
ให้กับนักศึกษาต่อไป 

 

            ล าดับที่                    ชื่อ - นามสกุล 
1. นายณัฐวุฒิ ขันอานันท์ 
2. นายกฤษฎิ์ การกุศล 
3. นายยุทธนา เทศทอง  
4. นางสาวสุพิชฌาย์ เล็งวัฒนากิจ 
5. นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ พรหมหนู 
6. นางสาวกานต์พิชชา เนียมศรี 
7. นางสาววิรัลพัชร ธีรนุลักษณ์ 
8. นางสาวปานชนก ขวัญสูงเนิน 
9. นายชนน์ชนก จินตนะ 

10. นายภานุวัฒน์ มั่งค่ัง 
11. นางสาวณิชาพัฒน์ ไวทยธนพันธ์ 
12. นายอัครพิสิษฐ์ อมรวุฒิกุล 
13. นางสาวณัฐชยา ปานแย้ม 
14. นายธนพล พิงชัยภูม ิ
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