
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ที่  24/2565 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17101) 

.............................................................. 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)  
ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

17101 – สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) จ านวน  3  คน 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
1. นางสาวณิชา ศรีสะอาด 
2. นางสาวกรกณก พ่ึงทอง 
3. นางสาวทิวาภรณ์ ปักษี 

หมายเหตุแนบท้ายประกาศ 
1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ-นามสกุล เป็นส าคัญ 
2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
3. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ส าหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6 ในระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ 
เว็บไซต์ https://mytcas.com 
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ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เข้าระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ซึ่งสามารถยืนยนัสิทธิไ์ด้เพียง 1 แห่งเท่านัน้  
 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

http://mytcas.com 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยนืยนัสิทธิไ์ด้เพียง 1 แห่งเท่านัน้  

ภายในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยสามารถด าเนนิการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดเท่านั้น ซึ่งระบบจะก าหนดการใช้ครั้งสุดทา้ยเป็นคณะ/สถาบนั/
มหาวิทยาลยั ที่ได้รบัการเลือก 

 หากไม่ยืนยนัสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศกึษาต่อ
โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 
5 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS 
รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ 
ไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว  
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากคณะ และมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

4. วันที่ 23 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : ผู้ผ่านคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะฯ 
ด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ “ระบบการช าระ
เงินนักศึกษาใหม่” ทางเว็บไซต์  https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx และ 
น าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร จ านวน 21,550.00 บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ 
การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถสแกน QR code คู่มือระบบการช าระเงินนักศึกษาใหม่ 
ได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ หน้า 4) 

5. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป : เข้า “ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่” โดยสถานะ 
การช าระเงินขึ้นว่า ช ำระเงินแล้ว จึงจะสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ เพ่ือบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
นักศึกษาทางเว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ โดยป้อนรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
(สามารถสแกน QR code คู่มือระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้ที่รายละเอียดเพ่ิมเติมแนบท้ายประกาศ หน้า 4) 

6. วันที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 น.) ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 16.00 น.) : 
หลังจำกขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่ส ำเร็จแล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ โดยเข้า “ระบบรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ออนไลน์” ทางเว็บไซต์ http://202.28.17.163/ulStdNew/login/ (สามารถสแกน QR code คู่มือรายงาน
ตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ หน้า 4) 
 

/7. ก าหนดการ...  
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7. ก าหนดการอ่ืนๆ จะประกาศอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.bas.kmutnb.ac.th และทางเฟสบุ๊ค (Facebook) 
“คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ” (https://www.facebook.com/FBASofficial) 

8. ส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วตาม ข้อ 3 สามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่แนบท้ายประกาศ 

9. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบ
คัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที โดยไม่ได้ 
รับเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล) 
 รักษาการแทนคณบดี 
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

1. QR code คู่มือการเข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

2. QR code คู่มือการเข้าระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

3. QR code คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

**เข้าระบบและช าระเงิน 
ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565** 

**เข้าระบบวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป** 

**เข้าระบบวันที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 08.30 น.) 
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เวลา 16.00 น.)** 

Link ระบบ >>> 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin 

Link ระบบ >>> http://stdregis.kmutnb.ac.th/ 

Link ระบบ >>> http://202.28.17.163/ulStdNew/login/ 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
http://202.28.17.163/ulStdNew/login/

