
 
 
 

  
  

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ Admission (TCAS รอบท่ี 3) 

เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประจำปีการศึกษา 2565 

_______________________ 
 

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ Admission (TCAS รอบที่ 3) เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาตรี 4 ปี  สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  (BBR) และสาขาวิชา 
การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) จำนวน 39 คน 
 

ลำดับ ชื่อ สกุล 
1 นายเจษฎา ลือชายุทธ 
2 นางสาวเบญญาภา ภูจิกหมั่น 
3 นางสาวจิดาภา มณีสุวรรณ์ 
4 นางสาวจุฑาทิพย์ แอ้วอ่อง 
5 นางสาวชัญญา ถาวร 
6 นางสาวฐิติมา อมรรัตนเวคิน 
7 นายณัฐพล ทองนาโพธิ์ 
8 นางสาวณิชกุล คงขำ 
9 นางสาวดรุณรัตน์ นวนจังหรีด 
10 นายดลธรรม ดาวาจาเกียรติ 
11 นายธนสิษฐ์ คำอาจ 
12 นางสาวธวัลรัตน์ ยาโฉม 
13 นางสาวธัญรดา ยินดีสุข 
14 นายธีรภพ ตั้งจิตรเจริญ 
15 นายนนทวัฒน์ ฉัตรทอง 
16 นางสาวน้องมด แสงม ิ
17 นายบรรณวัชร แจ้งจิต 
18 นางสาวปภาวรินท์ ด่อนสิงหะ 
19 นางสาวปาณิสรา ลิ่วเฉลิมวงศ ์
20 นายปุญญพัตน ์ เลิศชัยมาโนชญ์ 
21 นายพงศกร ร่มโพธิ์ 
22 นายพบธรรม พิสิฐรัตนวงศ ์
23 นางสาวพรธีรา ประคองยศ 
24 นางสาวพัทธมน จิตรัตนวิภาส 
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สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) (ต่อ) 
 

ลำดับ ชื่อ สกุล 
25 นายพันธการณ ์ สุดา 
26 นางสาวพิชยา สุกรรมสุข 
27 นายพีรดนย์ บวรสิริสรรค์ 
28 นางสาวภคมญ เชียรเจริญ 
29 นายภาณุวิชญ์ บุญโห้ 
30 นายรัชพล ไชโยราช 
31 นางสาววรรณธนิษฐ์ โสภณสิทธิ์ 
32 นางสาววรรณวิไล เชษฐ์ธนชัย 
33 นายวัฒนพงษ์ ขันทะรี 
34 นางสาวศิรินัดดา เกตุอุดม 
35 นางสาวสโรชา เสวก 
36 นางสาวอธิชา คำเคน 
37 นางสาวอธิชา โรจน์ปัญญากิจ 
38 นางสาวอาทิตยา รองเมือง 
39 นางสาวอารีชานันท์ พัศธนไพศาล 

 
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) จำนวน 37 คน 
 

ลำดับ ชื่อ สกุล 
1 นางสาวเขมจิรา โชติภูรีพงศ์ 
2 นายแสงตะวัน ฉันทะสิงห์ 
3 นายไอยคุปต ์ แย้มกมล 
4 นางสาวกฤตภรณ์ แป้นมูล 
5 นายกฤษดา จูสมบูรณ ์
6 นายกันตภณ พรหมฤทธิ์ 
7 นางสาวกุลนาถ เมืองทรัพย์ 
8 นายจิตบุณย์ บวรสมพงษ ์
9 นางสาวจินตหรา ถิ่นไทย 
10 นางสาวจิราภรณ์ หงษ์โสภา 
11 นางสาวฉัตรชนก จันทร์ศรีสุริยวงศ ์
12 นางสาวฉัตรชนก อินชู 
13 นางสาวชลธิชา ป้องกัน 
14 นางสาวชลิญญา เอิบอิ่ม 
15 นางสาวชัญญา เหลี่ยมสุวรรณ 
16 นางสาวณัฐภรณ์ ลำธารหิรัญกุล 
17 นายณัฐวิทย์ เกศดายุรัตน์ 
18 นางสาวณิชกานต์ บรรจงลือศักดิ์ 
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19 นางสาวณิชา เสนา 
20 นายธนวัฒน์ รัศมีแจ่ม 
21 นายธรรณธรณ์ ธรรมเนียง 
22 นางสาวธัญพิชชา หญีตป้อม 
23 นายนันทเดช พิทักษ์จงวัฒนา 
24 นางสาวนุชนาถ ธรรมชาติ 
25 นายบดินทร์ อินสุข 
26 นางสาวบัณฑิตา กลีบโพธิ์ 
27 นายปรเมษ อนูปกิจ 
28 นางสาวปรวีร์ ทองสวรรค์ 
29 นางสาวปรียาพร ชาวสวน 
30 นางสาวภวันรัตน์ พิชญะวีศิลป์ 
31 นางสาวภานุมาส นิวร 
32 นางสาวมินธิตา แซ่ฟุ้ง 
33 นางสาวสุณัฏฐา มะมา 
34 นางสาวสุทธิดา พิมพ์แก้ว 
35 นายสุภัคพล จุฑารัตนพงศ์ 
36 นายอภิรักษ์ พงศ์เลิศคณิต 
37 นายอัฐพล อมรรัตนกุลนิจ 

 

หมายเหตุ 
 

 1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้  มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไมไ่ด ้
 2. ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อเข้าระบบชำระเงิน เพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ เว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) 
ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2565 
 3. ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อทุกคนเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ เว็บไซต์  http:// 
stdregis.kmutnb.ac.th/ เพ่ือบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้ งแต่วันที่ 
20 มิถุนายน 2565 และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารที่ได้บันทึกแล้วและลงนามให้ครบถ้วน 
ก่อนสแกนไฟล์เอกสารเพ่ือดำเนินการ ในข้อที่ 4. 
 4. ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ที่ เว็บไซต์  http:// 
202.28.17.163/ulStdNew/login/ โดยใช้ข้อมูลรหัสนักศึกษาจากข้อมูลนักศึกษาใหม่ ที่ดำเนินการกรอก 
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วในระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ Bill Payment  
ที่ชำระเงินกับธนาคารแล้ว เอกสารที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงานข้อมูลประวัติ 
นักศึกษา ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา และแบบฟอร์มข้อมูลเพ่ือประกอบการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และ 
ขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรประจำตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท) หนังสือรับรองความประพฤติของ 
นักศึกษา สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 
การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) โดยทำการสแกนเป็นไฟล์ .pdf เพ่ืออัพโหลดเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
ออนไลน์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
http://202.28.17.163/ulStdNew/login/
http://202.28.17.163/ulStdNew/login/
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 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบ 
ผลการลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจำตัวนักศึกษา 
และ PASSWORD คือ เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบ 
สารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา 
 5. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนต้องถือปฏิบัติตามรายละเอียดและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น  
ทุกประการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังอีกไม่ได้  
 6. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0 2555 2000 
ต่อ 3808 หรือทางเพจเฟซบุ๊กของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/ 
BID.KMUTNB 
 ผู้ที่ไม่เข้าระบบรายงานตัวและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
และอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ที่คณะกำหนดจัดขึ้น ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งคณะพัฒนาธุรกิจและ 
อุตสาหกรรม คณะฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้าเป็นนักศึกษา ถือว่าเป็นการขัดคำสั่งคณะพัฒนา 
ธุรกิจและอุตสาหกรรม อาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการสอบคัดเลือก หรือถูกถอนสภาพจากการ 
เป็นนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

  ประกาศ ณ วันที่  2  มิถุนายน พ.ศ.  2565 
 
 
 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
     คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

https://www.facebook.com/BID.KMUTNB
https://www.facebook.com/BID.KMUTNB

