
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ    

โครงการปกติ  ปีการศึกษา 2565 
……………………………………………… 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา  2565   
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

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

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์ 

 
 

 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายธีร์ธวัช ไทยเจริญ 
 2 นางสาวภคนันทน์ เมืองมูล 

 
 
 

04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายฉัตรชัย พงศ์ไพร 
 2 นางสาวพิชญธิดา วงษ์สิริโสภาคย์ 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายนรวิชญ์ อาภาประเทือง 

 
 
 

 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวจิราภรณ์ ตุ้มวงษา 
 2 นางสาวหทัยพัชร์ กฤตพิริยวัฒน์ 
 3 นายพศิน พุทธิปกรณ์ 
 4 นางสาวภัทรพร สุวัฑฒน 

 
 

 
 

04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล   

 1 นายมาดามพงษ์ พฤกษา 
 2 นายณัฐพนธ์ รุ่งเรือง 
 

 
 
 

04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  (SDA)  
 ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล   
  1 นางสาวพิมพ์ดาว ขยันการ 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 



-3- 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House)  โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดัให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ  Clearing-House  ส าหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป สมัครลงทะเบียนที่ระบบ  myTCAS  (ลงทะเบียนได้คร้ังเดียว)  ที่เว็บไซต์ 

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

วันที่  4 – 5  พฤษภาคม  2565 เข้าระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่ง
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  

- ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com  
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 4–5

พฤษภาคม 2565  โดยสามารถด าเนินการเปลีย่นแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์  ได้
ไม่เกิน  3  ครั้ง  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านน้  ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้ง
สุดท้ายเปน็  คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการเลือก 

- หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
คัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ     ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว้จะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันที่  9  พฤษภาคม  2565 
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวชิาสามัญ ของ
มหาวิทยาลยั 
 

วันที่  11 – 20 พฤษภาคม  2565 ผู้ให้นักศึกษาที่ยืนยนัสิทธิ์แล้วเข้าระบบช าระเงนิเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   
พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยทาง
เว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และน าไป
ช าระเงินที่ธนาคาร   
       ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษาได้มหาวทิยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 
 
   /ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ... 

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

(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)   
ปีการศึกษา  2565   ในรอบต่อไป    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ   ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า 
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ       ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 
   นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกได้  จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ซึ่งมีก าหนดเวลา

เรียนตามวัน  และเวลาราชการ  ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ 
        หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือขาด

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ 
และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม  และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่าง
อ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  /รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House… 
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 
 
 1.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่  6  พฤษภาคม  2565  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น)  ไม่รับผลตรวจจากคลินิคและสถานพยาบาล   ขอให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบ
รายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 

2565 (สามารถ  Download  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายได้ที่  www.sci.kmutnb.ac.th)     และให้
ส่งผลการตรวจร่างกายทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้    
 

04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาคณิตศาสตร์  (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ) 
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
 
 
 

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
           (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาสถิติประยุกต์    (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ) 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
2.  ตั้งแตว่ันที่  11 - 20  พฤษภาคม  2565   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                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา                19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  22,050.00  บาท  (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา                19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  22,050.00  บาท  (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
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 3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  (http://stdregis.kmutnb.ac.th/) ตั้งแต่วันที่ 20  
พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป  (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์
ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

        (สถานะการช าระเงิน = ช าระเงินแล้ว  จึงจะสามารถเข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้) 
 

4.  นักศึกษาที่ช าระเงินแล้ว และข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์
(http://202.28.17.163/ulStdNew/login/)   ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2565   (เวลา  8.30 น.)  ถึงวันที่  15  
กรกฎาคม  2565 (เวลา  16.00 น.)  สามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ออนไลน์ 

 
 หากนักศึกษาไม่รายงานตัวนักศึกษาใหม่  หรือเข้าระบบรายงานตัวออนไลน์แต่ไม่ได้รบัการอนุมัติ

เอกสารทุกรายการ  กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป็น  “ไม่มาขึ้นทะเบียน”  และถือว่าการมอบ
ตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ 
 

 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

 6.  เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2565    ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ 
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2565 
 

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 18  กรกฎาคม  2565  
 

 8.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th  หรือ www.sci.kmutnb.ac.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  27  เมษายน  พ.ศ.  2565 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

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

