
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio  ปีการศึกษา 2566 

……………………………………………… 
 
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ 
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04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710005-8 นายกิตติธัช ขจัดมลทิน 
2 1710436-5 นายพอใจ กลิ่นงาม  
3 1710422-5 นางสาวสุธิดา ไล่ชะพิษ  
4 1710310-2 นางสาวญาณิศา ค าอ่อน 
5 1710066-0 นางสาวลลิตา สุภาผล 
6 1710281-5 นายพฤฒินันท์ ฤกษ์สมบูรณ์  
7 1710311-0 นางสาวกฤตศิธร อินทจินดา  
  

 
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710026-4 นางสาวมณฑิรา สีสงปราบ  
2 1710144-5 นางสาวยุวดี โพดเฟ่ือง  
3 1710070-2 นายสุรนันท์ กุลสิริธนานันต์  
4 1710269-0 นายวัฒนชัย ทาทิพย์  
5 1710127-0 นายสรรเสก เอกบัว  
6 1710176-7 นางสาวศศิกานณ์ ส าราญ  
7 1710189-0 นางสาววรารักษ์ ภู่สวัสดิ ์  
8 1710101-5 นายคุณาธิป พรหมภัฒน์  
9 1710051-2 นางสาวสุดารัตน์ สุภราช  
10 1710193-2 นายไอศูรย์ แซ่ซ่ า  
11 1710291-4 นางสาวชุติมณฑน์ ใจตรง  
12 1710351-6 นางสาวทยิดา เหลืองสินศิริ  
13 1710423-3 นางสาวสกุลกาญจน์ ศรีดาพันธ์  
14 1710265-8 นางสาวศวิตา ปิ่นสุวรรณ 
15 1710439-9 นางสาวพิยดา โคกสีนอก  
16 1710167-6 นางสาวอรอุมา แก้วแกม  
17 1710223-7 นางสาวกีรติยา สรรพิบูลย์  
18 1710139-5 นางสาวดาราวดี อุ่นใจ  
19 1710266-6 นางสาวรวีดล คงภวภากร  
20 1710052-0 นางสาวนลินธาร จรดล  
21 1710190-8 นางสาววิศัลย์ศยา งามน้อย  
22 1710297-1 นางสาวธนัญชนก แสงศรี  
23 1710328-4 นายกฤษฎา เอียดชะตา  
24 1710098-3 นางสาวรัชนีวรรณ จันตา  
25 1710116-3 นางสาวน้ าทิพย์ ชัยเจริญ  
26 1710135-3 นางสาวธัญยรักษ์ โฉมรุ่งนิธินันท์  
27 1710364-9 นายณัฐกิตติ์ ชมป้อม  
28 1710415-9 นางสาวรมย์ชรินทร์ พรมแย้ม  

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710394-6 นางสาวสุภัชญา ตันสุวรรณ 
2 1710402-7 นางสาวปูริดา จิราธนะธร 
3 1710334-2 นางสาวสโรชิน ี ยอดแก้ว 
4 1710396-1 นางสาวชัชญา ภัทรวดี 
5 1710448-0 นางสาวทิพธน จินดากาญจน์ 
6 1710338-3 นายศุภกรณ์ ภู่ช้าง 
7 1710319-3 นายอาทิตย์ ฉัตรเสถียรพงศ์ 
8 1710263-3 นางสาวสุภัสสร เปี่ยมสาคร 

 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)      

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710431-6 นางสาวฟอรดา ประสงค์  
2 1710018-1 นางสาวอารีรัตน์ ศรีแสง 
3 1710022-3 นางสาวดลนภัส หยูด า 
4 1710367-2 นายกฤษฎ์ กุลลิ้มรัตนชัย 
5 1710357-3 นางสาวณัฐนรี เครือพัฒน์ 
6 1710042-1 นางสาวมนัสนันท ์ หอมหวล  
7 1710125-4 นางสาวกันตพิชญ์ กุลศิริเดชารักษ์ 
8 1710348-2 นายธีรวัฒน ์ ทองเนียม  
9 1710240-1 นายกิตติพันธ์ จิตจรัส 
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710301-1 นางสาวพัชรนันท์ หทัยภรณ์พงศ์ 
2 1710202-1 นายธนภูมิ แสงจักร์ 
3 1710387-0 นางสาวพรชิตา วงศ์วิริยานนท์ 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710277-3 นางสาวธนพร ชอบมี  
2 1710264-1 นางสาวศศิประภา บัวดี 
3 1710043-9 นางสาวสาวินี ค าวิมาน  
4 1710117-1 นางสาวชนกชนม์ จันทร์เป้า  
5 1710424-1 นางสาวศุภัชญา งามเรียบ 
6 1710441-5 นางสาวพิมพ์วิไล สุขอารมณ์  
7 1710169-2 นางสาวอภิญญ์ภัทร์ บัวหลวง  
8 1710400-1 นางสาวนวินดา สุขน่วม  
9 1710119-7 นางสาวชุติมา ก้อนทอง  
10 1710009-0 นางสาวมณิดา สิงห์เรือง  
11 1710411-8 นางสาวพรทรียา ชัยจันทา  
12 1710382-1 นางสาวเบญญาภา ครองสวัสดิ์กุล  
13 1710158-5 นายลักษ์มณี เพชรมณี  
14 1710207-0 นางสาวกัลยา วังคีร ี  
15 1710129-6 นายโชติชัช ซอยสกุล  
16 1710057-9 นางสาวฑิฆัมพร มนตรีวงษ์ 
17 1710025-6 นางสาวพัชรา จันทมัด  
18 1710404-3 นายกิตติณัฏฐ์ เรืองศรีสังข์  
19 1710081-9 นางสาวพรปวีณ์ เปรมปรีดา  
20 1710187-4 นางสาวนภัสสร ด าฉวาง  

 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710075-1 นายจักรภัทร วุฒิไชยกุล 
2 1710444-9 นายพงศธร บุญพ่ึง  
3 1710123-9 นายธนาพิพัฒน์ ศรีชัยกัณฑ์  
4 1710371-4 นายชัยธณา สุริชา  
5 1710232-8 นายพีรณัฐ ธิวงษา  
6 1710432-4 นายพลธนิทธิ์ รักมั่น  
7 1710416-7 นายน าชัย ฮังกาสี  
8 1710151-0 นายศุภากร สว่างอารมณ์  
9 1710420-9 นายกรวิชญ์ สวัสด ี  
10 1710198-1 นางสาวจันทร์ปรียา ช่างกลึงเหมาะ  
11 1710229-4 นายเอกอนันต์ พูมดีสิทธินนท์  
12 1710091-8 นางสาวต้นหยก บูรณวานิช  
13 1710293-0 นายธีระพัฒน์ จ่อนตะมะ  
14 1710008-2 นายธีรเมธ วงศ์เตชิต  
15 1710247-6 นางสาวนภัสวรรณ บ ารุงกิจ  
16 1710184-1 นายรักษิต รุ่งรัตนไชย  
17 1710130-4 นางสาวจิตตานันท์ ศิริสัมฤทธิ์  
18 1710339-1 นายวสุ อินทะโย  
19 1710238-5 นายวรปรัชญ์ เขมรุจินนท์  
20 1710336-7 นายฐาพล ชินกรสกุล  
21 1710255-9 นายสันติ งามชารี  
22 1710155-1 นายอันดามัน สินสถาพรพงศ์  
23 1710040-5 นายทัศน์พล สวัสด ี  
24 1710112-2 นายวีระวุฒ เอกศรีวิชัย  
25 1710157-7 นายศุภพล ยิ้มสุวรรณ  
26 1710227-8 นางสาวปภาดา เอ่ียวสกุล 

 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
27 1710162-7 นายธีรวัฒน ์ วงศ์วิเศษกิจ  
28 1710397-9 นายจิโรจน์ ข ากระแสร์  
29 1710027-2 นายผดุงเดช ดลสา  
30 1710152-8 นายนิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์  
31 1710103-1 นายธีร์ธวัช ฝ่ายค ามี  
32 1710233-6 นายศิริเชษฐ์ จอมบุญเรือง  
33 1710246-8 นายชยพัทธ์ ศรีศิริวัฒน์  
34 1710214-6 นายนพวิชญ์ ไหมพูล  
35 1710173-4 นางสาวกัณฐิกา แจ้งไธสง  
36 1710272-4 นายณัฐภัทร์ หล านุ้ย  

 
 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710069-4 นายธนบดี กิมฮวดกุล  
2 1710165-0 นายเพยีงพอ สังข์ทอง  
3 1710279-9 นายปุริศ แก่ฉลาด  
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04112   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710309-4 นางสาววรัญญา สุวรรณสุทธิ์  
2 1710002-5 นางสาวนันทิชา วัตตพันธุ์  
3 1710388-8 นายเพทาย ฉิมสุวรรณ  
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)       

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710284-9 นายปัณณธร นริศชาติ  
2 1710363-1 นางสาวพิมพ์นภัส วิริยะคุปต์  
3 1710413-4 นางสาวธัญธร อริยเจริญวงศ์  
4 1710068-6 นายธรรมธรณ์ บูลภิบาล  
5 1710362-3 นายปรวีร์ ทองพาน  
6 1710305-2 นางสาวชนิกานต์ ประสิทธิ์เจริญพร  
7 1710195-7 นางสาวสิริยาพร พรมทะนา  
8 1710321-9 นางสาวธิติพร นันทรัตน์  
9 1710212-0 นางสาวปาณณิสตา คงปาน  
10 1710242-7 นางสาวอันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์  
11 1710353-2 นางสาวจันทร์ธิมา สารภักด ี  
12 1710318-5 นายภาสฐวัฒน์ รัศมีอมรธัญ  
13 1710236-9 นางสาวกฤตพร อ๊อดทรัพย์  
14 1710391-2 นางสาวอัจฉรา จันทะพิทักษ์  

 
 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์    (MC)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710032-2 นายคริษฐ์ โพธิ์ถาวร  
2 1710282-3 นายพงศธร ไวยวรณ์  
3 1710325-0 นางสาววิภาดา ศรสีอาด  
4 1710290-6 นายศุภชัย จันทร์หอมกุล  
5 1710108-0 นางสาวนภัสสร สินพิชัย  
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04115   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   (BME)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710023-1 นางสาวพลาพร จิตตะฤกษ์  
2 1710374-8 นางสาวพริดา ณ ระนอง  
3 1710228-6 นางสาวปวีณ์ธิดา ทองแผ่น  
4 1710259-1 นางสาวชนกนันท์ ธนกวีศิลป์  
5 1710031-4 นายปกรณ์วุฒิ จรูญรัตน์  
6 1710366-4 นายธนวัฒน ์ กาญจนาศรีโรจน์  
7 1710253-4 นายอชิรวิชญ์ ตันติไพบูลย์  
8 1710333-4 นางสาววรินทร บุตรดีวงษ์ 
9 1710150-2 นายณภัทร สืบสาย  
10 1710349-0 นายทัพธรรม ทิพย์นวล  
11 1710090-0 นางสาวภาวิดา ดวงขวัญ  
12 1710323-5 นางสาวชุติมณฑน์ นะวะกะ  
13 1710378-9 นางสาวนลินรัตน์ กาญจนกิตติชัย  
14 1710218-7 นายปฏิภาณ ปรีการ  
15 1710292-2 นางสาววันมารีญา สัญชัยวรนันท์  
16 1710147-8 นางสาววันซัลซาบีล แปเฮาะอีเล  
17 1710102-3 นายกรณ์ดนัย สุภาแดง  
18 1710434-0 นายฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ  
19 1710235-1 นางสาวปัณยตา นานอก  
20 1710141-1 นางสาวสุนินาท สุขศาสตร์  
21 1710128-8 นายปภังกร ทิมมณี  
22 1710344-1 นางสาวอุไรวรรณ กัลยา 

 
 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710239-3 นางสาวพรรณปพร สมยา  

 
 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04119   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)      

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710440-7 นายศุกลภัทร ภิสัชเพ็ญ  
2 1710430-8 นายธนพนธ์ ชั้นทองค า  
3 1710180-9 นายวสุธร ฉินธนทรัพย์  
4 1710132-0 นายอนุรัตน์ หมันการ  
5 1710295-5 นายกิตติ แสวงทอง  
6 1710343-3 นางสาวนภัสสร มีปิ่น  
7 1710248-4 นางสาวกฤตินี สมบูรณ์มณีโชติ  
8 1710385-4 นายณัฏฐรัชต์ ธนกิจรุ่งไพศาล  
9 1710294-8 นายวนภัทร เชื้อโตหลวง  
10 1710160-1 นายวัชรวิชญ ์ หอมรังสฤษดิ์  
11 1710146-0 นายดนุเดช เพ็ชรคง  
12 1710437-3 นายสุครีิณ รุ่งรัตน์  
13 1710134-6 นางสาวจิดาภา เวชพราหมณ์  
14 1710194-0 นางสาวธิญาดา หนูน้อย  
15 1710093-4 นางสาวพชรพรรณ ขจรกุล  

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04120   สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์    (MIEE)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710342-5 นายสฐภนช ์ เครือศรี  

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม    (ATI)  

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710230-2 นายวีระวุฒิ วิสัย  
2 1710250-0 นายนัทเศรษฐ์ นุ่มนวลศรี  
3 1710056-1 นางสาวจิรกัญญา พลหมอ  
4 1710104-9 นางสาวสุพรรษา จิตรมุ่ง   

 
 
 

 

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 
โครงการ Portfolio ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว้จะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2566 
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ Portfolio 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 าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการ  Portfolio   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/
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04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  

              04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม    (ATI)  
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โครงการ Portfolio) 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 
             สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
 04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
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  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิต ิ(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 
            

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

2.  ตั้ งแต่วันที่   15 – 28  กุมภาพันธ์   2566   ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้า เว็บไซต์   
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)  

      สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 

              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) 
                 ทัง้นี้  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) 
                 ทัง้นี้  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 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
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