
 
 

 

 
 
 
 

 
       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เร่ือง  การรับสมัครเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT  
เขาศึกษาตอวิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 

----------------------------- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เปดรับสมัครผูกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป  โครงการคัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT เขาศึกษาตอ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 โดยผูมีสิทธิ์สมัครคือนักเรียน 
ที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาทุกแหง โดยผูสมัครตองมีผลคะแนน
ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional 
and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่คณะกําหนด ทั้งนี้ผลคะแนน GAT/PAT ตองมีอายุไมเกิน 2 ป (นับจาก
วันที่สอบ) ดังนี้ 
 • ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2564 (20 – 23 มีนาคม 2564) และหรือ 
 • ผลคะแนนการสอบ ปการศึกษา 2565 (12 – 15 มีนาคม 2565) 

ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะใชผลคะแนนสอบและตรวจสอบความถูกตองของผลคะแนนสอบของผูสมัครจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ปการศึกษา 2564 และจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(ทปอ.) ปการศึกษา 2565 ในการประมวลผลการคัดเลอืก  

 

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผูสมัคร 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครบถวนทุกวิชาที่คณะกําหนด 

 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 
1. ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ 
2. เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ    

      ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลยัโดยเครงครัด 
3. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
4. ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผดิลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทาํ 

โดยประมาท 
5. ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันรายแรงดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2564 

ดวยการ “ใหออก”  
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
7. มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามทีม่หาวิทยาลยักําหนด 

10. หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัตไิมเปนไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึง่อยูกอนทาํการสมัครสอบ
คัดเลือก จะถูกตดัสทิธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนัน้ ๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเรียบรอยแลว 
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดมิไปเปนอยางอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทนัท ี
 
 
 
 



 
 

2 

3. สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

วิทยาลัยนานาชาติ   จัดการศึกษาท่ี มจพ. กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ วิชาท่ีใชพิจารณา  วุฒิผูสมัคร 

 GAT PAT  
 85 71 72 73 74 75 76  
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ระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

การคาระหวางประเทศและธรุกิจ 
โลจิสติกส (ITBL) (หลักสูตรนานาชาติ) 

15103 50 x x      ม.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

หมายเหต ุ  1. x  หมายถึง วิชาที่ใชพิจารณาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ผูสมัครตองมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะกําหนดในแตละสาขาวิชา มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น 
   2. วิทยาลัยนานาชาติ อัตราคาธรรมเนียมและคาบาํรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท  
                3. สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ 
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4. รหัสและวิชาที่ใชในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT/PAT 
การสอบ GAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน) การสอบ PAT (คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน) 
85 GAT ความถนัดทั่วไป 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร 

  72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร 
  73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร 
  74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร 
  75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชพีครู 
  76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร 

 

 
5. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

รายการ กําหนดการ สถานที่ดําเนินการ 

1. ดาวนโหลดระเบยีบการรับสมัคร และสมัครทาง

อินเทอรเน็ต 

วันที่ 24 มกราคม ถึง  
วันที่  

20 เมษายน 2565 

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

2. ประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 22 เมษายน 2565 http://www.admission.kmutnb.ac.th 
3. สอบสัมภาษณ  
(กําหนดสงผลตรวจสุขภาพใหดูประกาศคณะ 
อีกคร้ัง) 

วันที่ 23 เมษายน 2565 

 

ตรวจสอบจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ 
 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก   
   

วันที่ 26 เมษายน 2565 เว็บไซตคณะ 

5.  ผูสมัครยืนยันสทิธิ์ Clearing House  วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 https://student.mytcas.com 

6. ประกาศรายชื่อผูยนืยันสิทธิท์ี่มีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เว็บไซตคณะ 

7. ชําระเงิน  วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 
2565 

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

หมายเหตุ กําหนดการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม จะประกาศใหทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก 
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6. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือทุกคน ตองปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครผานระบบ

การรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามข้ันตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ

ในการสมัคร 
 

ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 
1. ศึกษา/ตรวจสอบขอมูล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบการ 
รับสมัคร  

ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัครให
เขาใจโดยดําเนินการดังนี ้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสบืคนขอมูลประกอบการ 
รับสมัครไดที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  เลือกโครงการ
คัดเลือกตรงใชคะแนน GAT/PAT  

2. เขาสูระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน 

เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลนที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
(ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565) 

2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผาน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน 

กอนการสมัครผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผูสมัคร
ลงทะเบียนไดเพียง 1 คร้ังเทานัน้) ที่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  ซึ่งในข้ันตอนนี้ผูสมัครจะตอง 
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร 13 หลัก ใหถูกตอง  
 กําหนดรหสัผาน (ผูสมคัรเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหสัท่ีผูสมัครจําไดงาย)  

  กรอกช่ือ – นามสกุล เปนภาษาไทยเทานั้น (ไมตองใสคํานามหนาชื่อ) 
2.2 เลือกโครงการที่ตองการสมัคร
เขาศึกษา 

 เลือกโครงการรับตรงใชคะแนน GAT/PAT  
(ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565) 

2.3 กรอกขอมูลการสมัคร     
 

 ผูสมัครกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน 
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก  

2.4 พิมพใบแจงการชาํระเงิน 
คาสมัคร 

 พิมพใบแจงการชาํระเงิน (ผูสมัครตองชําระเงนิภายในวนัที่ทีกํ่าหนด  
ซึ่งระบุอยูในใบแจงการชาํระเงนิ) 

3. ชําระเงินคาสมัครสอบที่ธนาคาร 
 

ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงนิที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา  ภายในวันที่ที่ระบไุวในใบแจงการชําระเงิน 
คาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเมือ่ผูสมัครชาํระเงนิตามกําหนดเวลาในใบแจงการ
ชําระเงินคาสมัคร   
 หากผูสมคัรไมไดชาํระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชาํระ
เงิน 
คาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login  
เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) แลวยกเลิกการสมัคร
เดิม ทําตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถึง ขอ 2.4 และขั้นตอนที่ 3 ใหมอีกคร้ัง  
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะ
เรียกรองสิทธใิด ๆ  จากมหาวิทยาลัยไมได  

4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
 

หลังจากวันทีไ่ปชําระเงินแลว 3 วันทําการ ใหผูสมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการสมัครวาการชําระเงนิสําเร็จหรือไม โดยเขาเว็บไซต 
http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกเมนตูรวจสอบสถานะการ
สมัครแลวกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง ถาการชาํระเงิน
เรียบรอยไมมีปญหาใดๆ สถานะจะแสดงวา “สําเร็จ” กรณีที่ยงัไมชาํระ
เงิน สถานะจะแสดงวา “รอชําระเงิน”  

ขั้นตอนน้ีผูสมัครจะทราบเฉพาะสถานการณชําระเงินเทาน้ัน 
  
 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 
5.  พิมพใบหลักฐานแสดงการ
สมัคร 
 

ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2565  ใหผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
แสดงขอมูลใหผูเขาสอบทราบขอมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และขอมูล
การสอบของตนเอง เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่ 
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx    
ใหผูสมัครดําเนินการกรอกเลขประจําตัวประชาชนใหถูกตอง 
ผูสมัครจะทราบขอมลูเลขท่ีสมัคร เลขท่ีนั่งสอบ และขอมลูการสอบของตนเอง 

 
ผูสมัครที่ไดทําการสมัครและชาํระเงินคาสมัครแลว มหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงิน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีทีต่องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดบัการเลือก สามารถกระทําไดในชวงเวลาของกําหนดการรับสมัคร  

ซึ่งผูสมัครตองทาํการสมัครใหม โดย login เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบยีนใหม)  
แลวยกเลิกการสมัครเดิม ทาํตามขั้นตอนที่ 2 ขอ 2.2 ถงึ ขอ 2.3 และขัน้ตอนที่ 3 ใหมอีกคร้ัง  

หากผูสมัครไดชาํระเงนิคาสมัครแลว ตองชาํระเงินคาสมัครใหม  
กรณีผูสมัครเกิดขอสงสัย หรือขอขัดของในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ  
ใหแจงกลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ตอ 1626 หรือ 1627 

 
7. การเลือกสาขาวิชาที่ตองการสมัคร 

ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 1 อันดับ  

8. คาสมัครสอบ 
คาสมัครสอบเปนเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท  โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวน

สิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)  
ทั้งนี้ผูสมัครจะชําระเงินคาสมัครสอบผานทางธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา โดยนําในแจงการ

ชําระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และใหตรวจสอบกําหนดวันที่ชําระเงินดวย หากเลยกําหนดวันจะไมสามารถชําระเงินคาสมัครสอบได 
 

9. การสอบสัมภาษณ 
ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะตองสอบสัมภาษณในวัน เวลาและเปนไปตามรูปแบบที่คณะกําหนดไวใน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ สอบสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได 
 
10. เกณฑการพิจารณาสําหรับผูที่สอบคัดเลือกได 

เกณฑการพิจารณาสาํหรับผูทีส่อบคัดเลือกได จะพิจารณาจาก 
1. การสอบสัมภาษณ 
2. ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่กําหนด 
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11.  การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing-House  
 การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ Clearing–House สําหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป/ 5 ป  

 ผูที่ผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจนกวาจะ

ไดดําเนินการยืนยันสิทธ Clearing-House ระหวางวันที่ 4–5 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต https://student.mytcas.com 

กําหนดการ การดําเนินการ 

วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 เขาระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทาน้ัน  

 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่ 

https://student.mytcas.com 

 ผูผานการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง 1 แหงเทาน้ัน 4 – 5 พฤษภาคม 

2565 โดยสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลการยืนยันสิทธิ์ ไดไมเกิน 3 คร้ัง 

ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น ซึ่งระบบจะกําหนดใหใชคร้ังสุดทายเปนคณะ/

สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ไดรับการเลือก 

 หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
  เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
เปนตนไป 

ดูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในไดที ่http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing – House แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  

จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปการศึกษา 2565 

ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อ 

ผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว 
หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช

คะแนน GAT/PAT และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 
 

12. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
1. เปนผูสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

ผูที่สอบคัดเลือกได จะตองไมมชีื่อเปนนสิิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวนั และเวลา
ราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี ้  

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามที่ระบุไวอยูกอนทํา
การสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังน้ัน ๆ  และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลวก็ตาม และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันท ี
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13. การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
ผูสอบคัดเลือกไดแลว ยังไมถือเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จนกวา

มหาวิทยาลัยจะข้ึนทะเบียนผูสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสอบคัดเลือกไดตองไป
รายงานตัว/ปฐมนิเทศ  ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศผลสอบคัดเลือก ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์   

 
 
 

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม  ใหนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดทายประกาศผลสอบคัดเลือก 
จากมหาวิทยาลัย อยางถี่ถวน และดาวนโหลดคูมือนักศึกษาท่ี http://acdserv.kmutnb.ac.th 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนกัศึกษาใหม มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประกาศ ณ วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                      (ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี) 
         รองอธิการบดีฝายวชิาการ 

                                       ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
 

เขาสูระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม 

 

นําใบชําระเงินไปจายเงินท่ีธนาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

เขาสูระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

 

เขาระบบรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน   

 

เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน 
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