
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Portfolio  ปีการศึกษา 2566  (เพ่ิมเติม) 

……………………………………………… 
 
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ  Portfolio   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    ปกีารศึกษา  2566     ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 
 

04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710041-3 นายบรมเดช มลิวัลย์  
2 1710136-1 นางสาวอัฐภิญญา เร้าใจ  
3 1710273-2 นางสาวพิริยากร ศรีสุข  
4 1710205-4 นางสาวปนัสยา มีแป้น  
 

 
 

04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710283-1 นางสาวญาตาวี มณีโชติ  
2 1710256-7 นายปุณยวัจน์ เวชบรรยงรัตน์ 
3 1710058-7 นางสาวภัคฤทัย เพียรงาม  
4 1710380-5 นางสาวชัชชญา เสือภู่  
5 1710429-0 นางสาวทัตพิชา มีแก้วสุข  
6 1710320-1 นายธนภัทร เหลาธรรม 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710006-6 นายภูชิสส ์ บัวลพ  
2 1710354-0 นายปัณณวัฒน์ บุญสุข  
3 1710359-9 นางสาวอลิส ขนาดนิด 
4 1710015-7 นางสาวอริสา มนัสอ าไพ  
5 1710414-2 นายเอกณัฎ กิจเพ็ชรณี  

 
 
 
 

04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)      
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

24 1710035-5 นายกิตติชาติ ค าศรีสุข  
32 1710003-3 นายพลภัทร ถวายนิล  
110 1710065-2 นางสาวปพิชญา ยอดฉิม  
 
 
 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710153-6 นางสาวบุศย์มาศ มณีเทศ  
2 1710346-6 นางสาวกัญญาวีร์ รมลี  
3 1710314-4 นางสาวนิโรบล พันธ์เวช  

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710393-8 นายจิตรกร โกสัยยะ  
2 1710161-9 นางสาวสธิตา กาญจนารักษ์  
3 1710258-3 นางสาววัจนา สมินทอง  
4 710159-3 นางสาวสาธิตา จิตรพิมาย  
5 1710308-6 นางสาวณัชชา สกุลวีรวรรณ  
6 1710288-0 นายภวัต นิรันดร์  
7 1710100-7 นางสาวศิริพรรณ พัดพรม  
8 1710341-7 นางสาวนภสร ปัญญาวิภาสวงศ์  
9 1710029-8 นางสาวกัญญเนตร ประสพเนตร  
10 1710083-5 นางสาวชุติมณฑน์ มณฑา  
11 1710356-5 นางสาววนิศรา ทองศรี  
12 1710036-3 นางสาวพีรดา ฉิมรักษ์  
13 1710089-2 นางสาวพัชชรี ก้องสนั่น  
14 1710048-8 นางสาวณัฐนิชา ปันบ่อละ  
15 1710063-7 นางสาวพิชามญชุ์ เรืองบุบผา 
16 1710105-6 นายปัณณวัฒน์ หยูทองอินทร์  
17 1710383-9 นายสิทธิพงศ์ วรรธนะรุ่งโรจน ์  
18 1710138-7 นางสาวศุภกานต์ สมัยเลิศ  
19 1710368-0 นางสาววรัญญา พรมดี  
20 1710186-6 นายปัณณวิชญ์ เอ่ียมละออ  
21 1710370-6 นางสาวปทิตตา สัตยาภรณ์  
22 1710324-3 นางสาววิละดา ช่อจ าปา  
23 1710286-4 นางสาวนัฐนรี อินส าราญ  
24 1710347-4 นางสาววันวิสา พูลประเสริฐ  
25 1710447-2 นายคัมภีร์ โกมลวนิช 

 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

26 1710166-8 นางสาวเพียงรวี ตันปา  
27 91710317-7 นายจิณณวัตร บินอารีเปน  
28 1710271-6 นางสาวปรียาภัทร เกิดบ้านคราม  
29 1710251-8 นายภาคภูมิ แก้วทิพย์  
30 1710034-8 นางสาววรัญญา วิสารทวิศิษฎ์  
31 1710446-4 นายญาณเดช ช้างเปีย  
32 1710079-3 นางสาวพรนภัส ประมวลสุข  
33 1710174-2 นางสาวภัทรมล หนูรุ่น 
34 1710061-1 นางสาววรนิษฐ์ แซ่ตั้ง   
35 1710182-5 นางสาวโสภิตนภา เนาวฤทธิ์  

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710073-6 นายรัฐวิชญ ์ ฐิติโรจน์ชญากุล  
2 1710326-8 นายณพทิต นวชิต  
3 1710074-4 นางสาวอรณิชา รัตนพรพิเชษฐ  
4 1710080-1 นายณเอก มโนเอ้ือ  
5 1710097-5 นายณภัทร อินน้อย  
6 1710050-4 นายเอกพิสิฐ กาญจนพิสิฐชัย  
7 1710360-7 นายอรรถานนท์ โรจนสุรสีห ์  
8 1710409-2 นายเตชิษฐ์ สุวรรณนาคินทร์  
9 1710118-9 นายมโนรินทร์ นันทะนิ  

10 1710327-6 นายนันทพงศ์ โคตรประทุม  
11 1710011-6 นายอภิวัฒน์ ทัสนานุตริยภรณ์  

 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04112   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ส าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (ASI)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710131-2 นายณภัทร ยิ่งเกษมบุญ 
2 1710115-5 นายกันตณัฐ จ าเนียร  
3 1710419-1 นางสาวพิชชากานต์ เกริกกวิน  
4 1710175-9 นายณัฐพัช กิจเจริญ  
5 1710213-8 นายพุฒิเมธ เคนจันทึก  

  6 1710375-5 นายธีรภาพ คงสุขประเสริฐ  
 
 
 
 

 
 
 

   04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)       
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1710087-6 นางสาวอิสริยา จันทร์สถิตานนท์  
 
 
 

 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์    (MC)     

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710384-7 นายธนธัช รักษาสัตย์  
2 1710099-1 นายภูวเรศ ภัทรภากรณ์  
3 1710442-3 นายจาตุรพงศ์ ยอดเพชร  
4 1710200-5 นางสาวสุชานาถ อินต๊ะนาม  
5 1710390-4 นายพิสุทธิ์ สามารถกิจ  
6 1710216-1 นายธนโชต ิ พิมพรัตน์  
7 1710365-6 นายสิริเดช ธีรเดชสหทรัพย์  
8 1710407-6 นายพัทธดนย์ คงในขาว  
9 1710405-0 นางสาววรณัน เขียวแกร  
10 1710191-6 นายศุภฤกษ์ แก้วแดง  

11 1710007-4 นายคิรินท์ ผาสุข  
12 1710376-3 นายอิศรานุวัฒน์ ศรีวิชา  
13 1710241-9 นายณัฐนันท์ แซ่แต้  
14 1710111-4 นายสิวะศิษย์ธรา ตมกลาง  
15 1710215-3 นายปภังกร ดุเหว่าด า  
16 1710372-2 นางสาวธันยพัฒน์ จันทร์มาลา 
17 1710243-5 นางสาวธัญญลักษณ์ รัตน์รวีวงศ์  
18 1710010-8 นายรพีภัทร เกิดเรือง  
19 1710312-8 นายอัครวินท์ ทองสิงห์  
20 1710049-6 นางสาวอภัคสรา บุพบุตร  
21 1710178-3 นางสาวณัฐฐาภรณ์ หวังสุข  

 22 1710016-5 นางสาวกัลยกร เต็งจังหรีด  
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04119   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)      

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710315-1 นายณภัทร สุขสิน  
2 1710222-9 นายณัฐกมล โชติพิบูลย์ทรัพย์  
3 1710092-6 นายทิวัตถ์ ทาจุมปู  
4 1710062-9 นายฐานนันท์ ถิระโคตร  

  5 1710149-4 นายวัชรพล สุนทราภา 
6 1710386-2 นางสาวปวริศา วงษ์ทิม  

  
 
 

 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04120   สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์    (MIEE)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1710428-2 นายสุขณัฐ ลาภณัฐขันติ  
 2 1710114-8 นายฐิติกร บุญแสน  
 3 1710438-1 นายภัทรดนัย ศรีโฉมงาม  
 4 17100048-1 นางสาวกชพร วัฒนะแย้ม  
 5 1710024-9 นางสาวเรณุกา พุฒิเงินสุวรรณ์  
 6 1710373-0 นายธัชกร เทียนใส  
  7 1710289-8 นางสาวจันทรรัตน์ สวัสกมลวรโชต ิ  
  8 1710450-6 นายเอกวัฒน์ โมรัษเฐียร  
 9 1710337-5 นายณัฎฐินันท์ เกิดศรี 
 10 1710299-7 นายพลวัฒน์ บัวขวัญ  
 11 1710059-5 นายพศิน โคตรเสนา  
 

 
 
 

 
04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม    (ATI)  

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1 1710449-8 นายสิรภพ ร้อยพวง  
2 1710088-4 นายรัฐกุล เทียนค า  

 
 
 

 
 
 

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 
                                      เขตบางซื่อ 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 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   (โครงการ Portfolio) 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

              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)  

      สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
04107   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
 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   

 
 

/04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA)... 
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04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 
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   
 
 

 
/3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่... 
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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.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพิ่มเติม  ปีการศึกษา  
2566    ทั้งนี้  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566   
 

 9.  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  

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

