
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS รอบท่ี  3   (Admission) 

ระดับปริญญาตรี  4  ปี   โครงการสมทบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2565 
……………………………………………… 

 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกโครงการ  TCAS    รอบท่ี 3  (Admission)   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โครงการสมทบพิเศษ   
ปีการศึกษา 2565  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายชารีน แกมทอง 
 2 นายสวพล สุขสมบัติ 
 3 นายธนะโชค ประเสริฐศิริรัตน์ 
 4 นายยุทธภูมิ ชุ่นบุญ 
 5 นายอาชวิต จันทร์เที่ยง 
 6 นายภัทรพล เพ็ญรัตน์ 
 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นทอง 
 2 นายมงคล แซ่ลิ้ม 

 
 
 
 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายศุภวิชญ์ แตงภู่ 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกันภัย (ASB) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวจิลลาภัทร บัวแดง 
 2 นางสาวธนพร ศรีสกุล 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายไชยวัฒน์ จารัตน์ 
 2 นายปรมะ ตันรัตนะ 
 3 นายณัฐชนน พูลเพิ่ม 
 4 นายวิชชาคม หนองบัว 
 5 นายณัฐิวุฒิ ส าเภาพันธ์ 
 6 นายชยานันต์ ตันติละวะสุต 
 7 นางสาวภูษณิศา จันทร์นวล 
 8 นายพิชิตชัย เย็นประเสริฐ 
 9 นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนสุวรรณ์ 
 10 นายปัณณวิทย์ สร้อยส าโรง 
 11 นายศักดิพล ดีช้อย 
 12 นายเกษมสิทธิ์ พิมพะวัฒน์ 
 13 นายภาธรธฤต เจนอาวุธ 
 14 นายอภิสิทธิ์ ด่านเจ้าแดง 
 15 นายภาคิน ไกรธนสอน 
 16 นายชวกร เลียดรักษ์ 
 17 นายฐณัฏฐ์แสน เก้าเอ้ียน 
 18 นายฉิติภูมิ วงค์ผาบุตร 
 19 นายพานทองแท้ รัตนชมภู 
 20 นายกฤตณัฐ สาโถน 
 21 นายวีรภัทร เรือนสุข 
 22 นายอโนชา สิทธิโชต ิ
 23 นายรชตะ สมรูป 
 24 นางสาวณัฐชยา แสงทอง 
 25 นายวารุจ ทัพธวัช 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นายรัชชานันท์ โกสุมภ์ศิริ 
 27 นางสาวอมิตา ยาร์โด 
 28 นางสาวสริตา มณฑลปัญญากุล 
 29 นางสาวสิริกร แย้มเกตุ 
 30 นางสาวพีริยา ใจเที่ยง 
 31 นางสาวกัญญาวีร์ เปี่ยมฉวีวงศ์ 
 32 นางสาวณัฐวรรณ แสงพราว 
 33 นายอธิป แสนภักด ี
 34 นายบารมี อ่วมอ่อง 
 35 นายปฏิพล จันทร์บุญ 
 36 นางสาวศรัญญา จอกเงิน 
 37 นายณภัทร ชูสุทธิ ์
 38 นายบารากัส เปล่งเติม 
 39 นายชุติพนธ์ คงบาล 
 40 นายวีรเชษฐ์ ดาวทอง 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 
 
 1.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่  6  มิถุนายน  2565  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น)  ไม่รับผลตรวจจากคลินิคและสถานพยาบาล   ขอให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงใน       
ใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 

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

สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาคณิตศาสตร์  

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission)) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 

     (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                              
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                                      (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
           (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                              
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                          1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาสถิติประยุกต์    
           (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
 2.  ตั้งแตว่ันที่  6 – 15  มิถุนายน  2565   ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินได้ทีเ่ว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx     โดยใช้เลขรหสัประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบแจ้ง
ช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้  ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
 

หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  32,050.00  บาท  (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 
 

                   /หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  (โครงการสมทบพิเศษ)... 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20%20%20%20โดย
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หลกัสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  32,050.00  บาท  (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

       
 3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)  ตั้งแต่วันที่  
21  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็ปไซด์
ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

        (สถานะการช าระเงิน = ช าระเงินแล้ว  จึงจะสามารถเข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้) 
 
4.  นักศึกษาที่ช าระเงินแล้ว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

(http://202.28.17.163/ulStdNew/login/)   ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2565   (เวลา  8.30 น.)  ถึงวันที่ 15  
กรกฎาคม  2565 (เวลา  16.00 น.)  สามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็ปไซด์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ออนไลน์ 

 
เอกสารทุกรายการ  กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป็น “ไม่มาขึ้นทะเบียน” และถือว่า

การมอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ 
 
 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

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

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 18  กรกฎาคม  2565  
 
 
 

         /8.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ... 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/
http://www.sci./
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 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  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

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

