
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี  ม.6  ปีการศึกษา 2566 

……………………………………………… 
 
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ขอประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี  ม.6  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2566   ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
 

04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810062-4 นายอิทธิพัทธ์ ลีละวัฒน์ 
 2 3810024-4 นางสาวปณิดา กลิ่นอาจ 
 3 3810098-8 นางสาวสุพรรณภัทร ยอดแก้ว 
 4 3810105-1 นายกิตติธัช ตันเจริญ  

 
 

 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810019-4 นางสาวภัทรสุดา คงสงค์ 
 2 3810103-6 นางสาวธวิพร วรรณวิลัย 
 3 3810015-2 นางสาวจิณณ์ณิชา จามิกร 
 4 3810101-0 นางสาวทิฆัมพร วงษ์ราช 
 5 3810033-5 นางสาววันวิสา วงศ์ราชา 
 6 3810014-5 นางสาวทิพยาภรณ์ นนท์ชมภู 
 7 3810025-1 นางสาวสุธิน ี นิ่มนวลผ่อง 
 8 3810040-0 นางสาวณัฏฐ์กฤตา ถาวรกูล 
 9 3810083-0 นายปฐมพร แสนกล้า 
 10 3810088-9 นางสาวกันเกรา กีฬา 
 11 3810067-3 นายภูริต อ่อนไทย 
 12 3810119-2 นางสาวลลิตา เวทวิสุทธิ์ 
 13 3810016-0 นางสาวขวัญชนก ริมวรลักษณ์ 
 14 3810056-6 นางสาวพิยดา เมืองเงิน 
 15 3810039-2 นางสาวศรัญญา โสวรรณ ี
 16 3810046-7 นางสาวพลอยขวัญ แพรล้วน 
 17 3810038-4 นางสาวสโรชา เลิศวรวณิช 
 18 3810106-9 นางสาวฑิชาวดี หนูศรี  

 
 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810078-0 นางสาวณัฐมน ส้มแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 

04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)      
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810118-4 นายคุณากร กาแก้ว 
 2 3810080-6 นายเกษมสุข พันพงศ์ 
 3 3810065-7 นางสาวอัจจิมา ทองอ่อน 
 4 3810087-1 นายชนาธิป พรมสิงห์ 
 
 

 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)      

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810063-2 นายธนเชษฐ์ ชนะ 
 2 3810066-5 นางสาวปิยมน เอ้ียพิน 
 3 3810109-3 นางสาวจันทภา ระดับปัญญาวุฒิ 
 4 3810030-1 นางสาวนรินทิรา ท้าวทอง 
 5 3810018-6 นางสาวณวรา สุขเกษม 
 6 3810104-4 นางสาวมานิตา สุทินเผือก 
 7 3810043-4 นางสาวฑิตาธร ทองสว่าง 
 8 3810009-5 นางสาวพุฒิพร อ่วมคง 
 9 3810011-1 นางสาวณัฐวดี สุกรณ์ 
 10 3810031-9 นางสาวนนทณัฐดา ราชแผน 

 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 1 3810075-6 นางสาวกอบแก้ว สิงห์ทองลา 
 2 3810005-3 นางสาวชุติกาญจน์ อ่ิมเขียว 

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04108   กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก- 
 
 
 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810027-7 นางสาวชนิพร แสงศิริ 
 2 3810047-5 นางสาวกรรภิรมย์ เขมาชีวะ 
 3 3810023-6 นางสาวกรกนก พิศมัย 
 4 3810029-3 นางสาวฐาปณิกร ศรีวรรณ 
 5 3810037-6 นายธนกร พงษ์สวัสดิ์ 
 6 3810050-9 นายภัทรชนก ฐานเหล็ก 
 7 3810081-4 นางสาวธิดารัตน์ สารพันธุ์ 
 8 3810071-5 นางสาวณัฐวดี มีเดช 
 9 3810061-6 นายธีราทัต พิลา 
 10 3810006-1 นางสาวกนกวรรณ ปิ่นสุวรรณ 
 11 3810076-4 นายภานุเดช คะสดร 
 12 3810074-9 นางสาวปรางค์สุคนธ์ ทองบาง 
 13 3810054-1 นางสาวกนกพร ลิ่มดิลกธรรม 
 14 3810095-4 นางสาวสุนิชศา คงคาทะนะ 
 15 3810092-1 นายภัทรพล ศรีมณี 
 16 3810035-0 นางสาวณัฐจิตรา จันทะกลม 
 17 3810086-3 นางสาวธิญาดา แสงสมมาตร 

 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810020-2 นางสาวภาวิน ี บุญมี 
 2 3810116-8 นางสาวปภาว ี วิรุฬห์พงศ์ 
 3 3810057-4 นายฐปนัท มอญร า 
 4 3810060-8 นางสาววรรณพร ศรีสวัสดิ์ 
 5 3810002-0 นายอธิพงศ์ วามะลุน 
 6 3810058-2 นางสาวธิดารัตน์ ฉลองคุณ 
 7 3810069-9 นางสาวณิชารีย์ อยู่ศิริ 
 8 3810032-7 นางสาวณัฐกมล นิมมล 
 9 3810013-7 นางสาวมงกุฎ วัฒนศิลปกิจ 
 10 3810059-0 นายรัชชานนท ์ ทอดแสน 

 
 
 

 
   04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810111-9 นายอริยพล ฉลองกลาง 
 2 3810089-7 นายปลายตะวัน ศิริพานทอง 
 3 3810102-8 นางสาวณัฎฐณิชา ค าเท่ียง 

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04112   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810068-1 นายนัทธพงศ์ กะโห้ทอง 

 
 
 
 

 
   04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)       

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810113-5 นางสาวรัญชนก เกียรติวิทยะ 
 2 3810120-0 นางสาวอุษณียาภรณ์ เดชอรัญ 
 3 3810096-2 นางสาวณิชาภา ปันเชื้อ 

 
 
 
 
 

   04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์    (MC)     
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 1 3810041-8 นายกษิดิษฐ์ คงนก 
 2 3810036-8 นางสาวจิติมนต์ เตมียศิลป์ 
 3 3810107-7 นายภาณุพงศ์ ใสโสพล 

 
 
 

 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810064-0 นายพิพรรธน์ ค าเพ็ญ 
 2 3810017-8 นายเปรม วิรัชพินทุ 

 
 
 
 

 
04119   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)      

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810084-8 นางสาวสุธิดา เงินถาวร 

 
 
 
 
 

 
04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม    (ATI)  

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 3810026-9 นางสาวปัณฑิตา ช่วยสงค์ 
 2 3810108-5 นางสาวกรวรรณ อมาตยกุล 

 
  
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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หมายเหต ุ
  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)  ได้ที่ 

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

วันที่  7 – 8  กุมภาพันธ์  2566 เข้าระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  

- ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ได้ที่  https://student.mytcas.com  
- สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์  ได้ไม่เกิน  3  ครั้ง  ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้น  ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็น  คณะ/
สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก 

-  หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
 โควตาเรียนดี  ม.6  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว้จะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2566 
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโควตาเรียนดี  ม.6  ของมหาวิทยาลัย 

วันที่  15 – 28  กุมภาพันธ์  
2566 

ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  พิมพ์ใบ
แจ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยได้ที่ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และน าไปช าระ
เงินที่ธนาคาร   
       ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 
 

   /ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ... 

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

ไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS)  ปีการศึกษา  2566   ในรอบต่อไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ   ในช่วงเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโควตาเรียนดี  ม.6  และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและ
มหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 
   นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกได้  จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ซึ่งมีก าหนดเวลา

เรียนตามวัน  และเวลาราชการ  ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ 
 
        หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือ

ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้ง
นั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม  และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไป
เป็นอย่างอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           /รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House… 
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 
 1.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2566  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น)  ไม่รับผลตรวจจากคลินิคและสถานพยาบาล   ขอให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงในใบ
รายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจ าปี

การศึกษา 2566 (สามารถ Download  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายได้ที่ www.sci.kmutnb.ac.th)     

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

 
 
 

/04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  

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


-12- 
04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  

 04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)      
              04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม    (ATI)  

ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โครงการ Portfolio) 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 04108   กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 

ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โครงการ Portfolio) 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  

              04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โครงการ Portfolio) 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                          1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 
 
 

  /04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)...  
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04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)   
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 
            

ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาสถิติประยุกต์    (โครงการ Portfolio) 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

2.  ตั้ งแต่วันที่   15 – 28  กุมภาพันธ์   2566   ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้าเว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ  Bill Payment)  ตาม
ใบแจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 

04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  

 04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)      
      สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 04108   กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
              สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
 04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 
 04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI)  
 

   อัตราค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา  ดังรายละเอีดยด้านล่างนี้ 
  -  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   
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04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)   
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
           (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 
 

    อัตราค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา  ดังรายละเอีดยด้านล่างนี้ 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา                25,000.-บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  28,050.00  บาท  (สองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 
              04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     
 

    อัตราค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา  ดังรายละเอีดยด้านล่างนี้ 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา                45,000.-บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  = 48,050.00  บาท  (สี่หมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
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 3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)ตั้งแต่วันที่            
22  พฤษภาคม  2566  เป็นต้นไป  (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่
หน้าเว็ปไซด์ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

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

(http://202.28.17.163/ulStdNew/login/)   ตั้งแต่วันที่  22  พฤษภาคม  2566   (เวลา  13.00 น.)  ถึงวันที่                
23  มิถุนายน  2566 (เวลา  16.00 น.)  สามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบได้ท่ีเว็ปไซด์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ออนไลน์ 

 

หากนักศึกษาไม่รายงานตัวนักศึกษาใหม่  หรือเข้าระบบรางานตัวออนไลน์  แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ
เอกสารทุกรายการ  กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป็น “ไม่มาขึ้นทะเบียน” และถือว่าการ
มอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ 
 

 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

 6.  เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2566    ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ 
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2566 
 

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 26  มิถุนายน  2566 
 
 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  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
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