
 
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT    

โครงการปกต ิ ปีการศึกษา 2565 
……………………………………………… 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา  2565   
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

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

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายโชคอนันต์                 บุญลัญชัยกุล                   
 2 นายกานต์                     แสงฟ้า                         
 
 

 
 
 

04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

 1 นางสาวปวริศา                    เอกอุดม                        
 2 นางสาวมนทกานต์                 อินทร์ขาน                      
 
 
  
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวรุจีพัชร                  รัตนตันหยง                     
 2 นางสาวสุรัยญา                   เจริญพันธ์                     
 3 นางสาวรักษ์สุดา                 แก้วสาระภูมิ                   
 4 นางสาวภัครดา                    วานิชประภา                     
 5 นายศักดิ์อนันต์              เหล็กอ่ิม                      
 6 นางสาวศิริกันยา                 วรรษา                          
 7 นายณัทธภัทร                  บุญเเก้ว                       
 8 นางสาวกชพรรณ                   ศิริวัฒนสกุล                   

 
 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวเดือนสิบ                  ฮัดไข่                         
 2 นางสาวฐาปนี                     เกิดมงคลการ                    
 3 นายทวี                       จันทร                          
 4 นางสาวสศิพร                     หงษ์ทอง                        
 5 นางสาวชุติภัทร                  บุบผาค า                        
 6 นายชัชฤทธิ์                  ไกรลักษณวราภา                  
 7 นายภณุลักษ์                  อิสระกูล                       
 8 นายปวีณวัช                   รอดสดใส                        
 9 นางสาวพิชญา                     แสงน้อย                        
 10 นางสาวอาชาณีย์                  วิมุขตระกูล                    
 11 นายวราชล                     นวลละออง                       

 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04107  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวธนัชชา                    แตงแก้ว                        
 2 นางสาวอัจฉรา                    จอมสูงเนิน                     

 
 
 

 
04108  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล   

 1  นางสาวจิตาภา                    มอญเก่า                        
 
 
 

04109  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล   
 1 นางสาวปวีณ์นุช                  จันทร์หอม                      
 2 นางสาวกชพรรณ                  มีกลิ่นหอม                     
 3 นายนรวิชญ์                   อาภาประเทือง                   
 4 นายนฤสรณ์                    ฮ้อบุตร                        
 5 นางสาวจิตาภา                    ม่วงศิริ                       
 6 นางสาวณัฐกฤตา                  ชุติรัตนา                      
 7 นางสาวกุลสตรี                   ภูมิศูนย์                      
 8  นางสาวแพรววนิต                 สังขฤกษ์                       
 9  นายศาตนันท์                  ตันเฮง                         

 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายศริะ                      ยิ่งสวัสดิ์                    
 2 นายพิจักษณ์                  เป้าสกุล                       
 3 นายเชน                  วงศ์ประภัสสร               
 4 นางสาวกัญญาภัค                อินหอม                         
 5 นางสาวณัฐจรียา                 วิชัย                          
 6 นายชัยวัฒน์                  นาคนาคะ                        
 7 นางสาววรรณิษา                 ยินดีฉัตร                      
 8 นางสาวปัญจรัตน์                 วงค์ก าภู                       
 9 นางสาวพิมพ์รดา                 พ่วงพี                         
 10 นายภาวิต                     จันทร์แสง                      
 11 นางสาวเนตรนภา                แป้นแก้ว                       
 12 นางสาวนนทกร                   คงสุด                          
 13 นางสาวธนพร                     ขยันหา                         

 
 

 
 

 
ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล   

 1 นายปวริศศ                    ว่อง                           
 2 นางสาวนนทพร                  ทรงหมู่                        
 3 นายสหชัย                     ฐิติสมบูรณ์                    
 4 นางสาวทิพย์สุกาญจน์          อาษานอก                        
 5 นางสาวกรณิศ                    แก้วสุข                        
 6 นางสาวพัทธนันท์                ฟุ้งเฟ่ืองวรชัย                
 7 นายธรรมสรณ์                  ทองเพ็ชร                       
 8 นายพีรพัฒน์                  จินดารักษ์                     
 9 นายศราวุธ                    หลวงทอง                        
 10 นายสาริทธิ์                  ปทุมวิทย์                      
 11 นางสาวเมษา                     วิลาลัย                        
 12 นายแทนธรรม                   ลาภบริสุทธิศักดิ์              
 13 นายณัฐพนธ์                   จันทร์แก้ว                     
 14 นายวัชรพล                    พรหมลัทธิ์                     
 15 นายรามิล                     พุ่มระชัฏ                      
 16 นางสาวไอยลดา                  มีผล                           
 
 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
-7- 

04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  (SDA)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล   

 1 นางสาวปรายฟ้า                  รุ่งเรือง                      
 2 นางสาวณภัทร                    วันดี                          
 3 นายศุภพล                     ทองแพ                          
 4 นางสาวศศิกาญ                   โชติชวาลกุล                    
 5 นางสาวพิชญาทัศน์              อัมพรพิพัฒน์                   
 6 นางสาวคีตภัทร                   ศรีปินตา                       
 7 นางสาววชิรญาณ์                 พิกุลศรี                       
 8 นางสาวญาตาวี                   ฤกษประสูต                      
 9 นางสาวศุภรา                     สุวรรณทิพย์                    
 10 นายธีรภัทร์                  สังข์สี                        
 11 นายเอกราช                    ชัยสงค์                        
 
 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ 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 
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  
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 4–5

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

- หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
คัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT     ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว้จะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันที่  9  พฤษภาคม  2565 
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT  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 
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT    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  (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

 04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT) 
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 
 

/04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)...  

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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   04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  อาหารและสิ่งแวดล้อม  

(โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT)                                        
          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
   สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
           04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
           04108   กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
           0409     กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                               (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT) 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 

    04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  (SDA)  
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาสถิติประยุกต์    (โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน  GAT/PAT) 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
 
 
 
 
 

/2.  ตั้งแตว่ันที่  11 - 20  พฤษภาคม  2565...    
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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   

 
 3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  (http://stdregis.kmutnb.ac.th/) ตั้งแต่วันที่ 20  
พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป  (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์
ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

        (สถานะการช าระเงิน = ช าระเงินแล้ว  จึงจะสามารถเข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้) 
 
 

/4.  นักศึกษาที่ช าระเงินแล้ว… 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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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://www.sci./
http://www.kmutnb.ac.th/
http://www.sci.kmutnb.ac.th/

