ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน ใช้คะแนน O-NET
เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผูเ้ รียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ ปีการศึกษา 2564
....................................................

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผูเ้ รียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายชานนท์
สุดใจดี
2
นางสาวณัฐชา
ใจ๋สวัสดิ์
3
นางสาวทัศนีย์
พันธุ์แตง
4
นางสาวกันต์พิชญา
สุขใจ
5
นางสาวนงค์ลักษณ์
ท่านกเอี้ยง
6
นางสาวธิญาดา
ยอดเปรม
7
นางสาวทัศนีย์
สวัสดี

ให้ดู หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-2-

04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ลำดับที่
ชื่อ
1
นางสาวปัณณพร
2
นายธนิสร
3
นางสาวพัตรพิมล
4
นางสาวเกษณีย์
5
นางสาวมนทกานต์
6
นายฐิติวัฒน์

นามสกุล
โยคี
โชคเจริญ
ศรแก้ว
ภูนาสี
อินทร์ขาน
นิยมจิตร์

04103 สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร (AT)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวธนพร
มากมูล

04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
ลำดับที่
ชือ่
1
นางสาวธนพร
2
นางสาวธรัสพร
3
นางสาวพิมพ์ลภัส

นามสกุล
อินทิตานนท์
พรมสมศรี
สงครามศรี

04105 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
ลำดับที่
ชือ่
นามสกุล
1
นางสาวณัฐธยา
เหรียญทอง

ให้ดู หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-3สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
04107 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวณัฐพร
ทัศนภักดี
2
นางสาวพรชิตา
ชูประจง

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
04108 กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวพรพิมล
จันทร์ศรี

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
04109 กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายณัฐธีร์
พรหมยก
2
นางสาวกีรดา
สมาด
3
นางสาวปภาวรินทร์
ชีวชัชวาล

ให้ดู หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-404110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
ลำดับที่
ชื่อ
1
นายวรากร
2
นายธนินท์พงษ์
3
นายนภัทร
4
นางสาวหุสนา
5
นายภวัต
6
นายณัฐพล
7
นายสุรเชษฐ์
8
นายอภิชา
9
นายณัฐเมศร์
10
นายณภัทร
11
นายกรณ์มงคล
12
นางสาวภัทชณิดา
13
นายภานุพล
14
นางสาวชยิสรา

นามสกุล
แก้วสูงเนิน
พันธะวงศ์
วัฒนรัตนกุล
สาและ
วงศ์ทองศรี
วัฒนเดช
พูนสินโภคทรัพย์
อุดมเดชวัฒน์
วงศ์ธนิตเลิศ
ภมรสูตร
ฤสิงห์พิชย์
ธัญญเจริญ
นิลทับ
คุปตะพันธ์

04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา (CSB)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายนาณัฐภาส
สุวรรณจินดา

ให้ดู หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-504112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
ลำดับที่
ชื่อ
1
นางสาวอนันดา
2
นายประกาศศักดิ์

นามสกุล
ทองดอนเถื่อน
สิงหาด

04113 สาขาวิชาสถิตธิ ุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวศิริวมิ ล
ยงทวี
2
นางสาวอภิชญา
ลีมะทวีกูล
3
นางสาวจุฑาภัทร
จันทรภาพ
4
นายธัญปกรณ์
ปริปุรณะ
5
นางสาวอัญมณี
แก้วเพ็งกรอ
6
นางสาวธันย์ชนก
ก้อนนคร

04114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวอินทิรา
แฝดสุระ
2
นางสาวฐิตารีย์
ทองดี

ให้ดู

หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-6สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
04117 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (EPH)
ลำดับที่
ชือ่
นามสกุล
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
04118 แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ (EPH)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

04119 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นายจิรรัฎฐ์
ลีละพณิชย์
2
นางสาวดารารัตน์
พิริยะโศภิษฐ์
3
นางสาววันวิสา
ก้องกิตติตระกูล

ให้ดู หมายเหตุ ท้ายประกาศด้วย

-7ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่า
จะได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดใั ห้ครบถ้วน ดังนี้
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-House สำหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี
กำหนดการ

การดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครลงทะเบียนที่ระบบ myTCAS (ลงทะเบียนได้ครั้งเดียว) ที่เว็บไซต์
https://student.mytcas.com เพื่อรับรหัสผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน ในการเข้าไปยืนยัน
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
- ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่เว็บไซส์ https://student.mytcas.com
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 10–11
พฤษภาคม 2564 โดยสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ ได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่าน้น ซึ่งระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้ง
สุดท้ายเป็น คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก
- หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
คัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผูเ้ รียนดีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- เมื่อยืนยันสิทธิแ์ ล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ดูประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อ
เป็นต้นไป
กระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีของมหาวิทยาลัย
วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเข้าระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บ
ไซส์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx และนำไป
ชำระเงินที่ธนาคาร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ซึ่งทำให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

/ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ...

-8ผู้ทยี่ ืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในระบบ Clearing-House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS)
ปีการศึกษา 2564 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชอื่ เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกำหนดเวลาเรียน
ตามวัน และเวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผูส้ มัครมีคุณวุฒิและคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือขาด
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามทีร่ ะบุไว้อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ
และแม้จะได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลีย่ นสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

/รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House…

-9รายละเอียดทีน่ ักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House
1. ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤษภาคม 2564 ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบชำระเงินหน้าเว็บไซต์
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ตามใบแจ้ง
ชำระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดกำหนด ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย
หลักสูตรภาษาไทย
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบำรุงการศึกษา
19,000.-บาท (หนึ่งหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 21,950.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
หลักสูตรสองภาษา
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบำรุงการศึกษา
45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 47,950.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบำรุงการศึกษา
1,9000.-บาท (หนึ่งหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 21,950.00 บาท (สองหมื่นหนึง่ พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

/2. นักศึกษาซื้อเอกสารการมอบตัว...

-102. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ทีห่ น้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/ ได้
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด) เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติในระบบให้
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้
3. วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 2563 เวลา 09.00 น. เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ณ อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ อาคาร 72 ยิมเนเซียม มจพ.กรุงเทพมหานคร โดยให้
นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วรายงานตัว
ตามสถานที่ดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
04101 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (MA)
ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)

ห้อง 903 ชั้น 9 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04103 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)
ห้อง 719 ชั้น 7 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)

ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 72 ยิมเนเซียม
04105 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
ห้อง 723 ชั้น 7 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์อตุ สาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)
04107 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
04108 กลุ่มวิชาฟิสิกส์อตุ สาหกรรม
04109 กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
ห้อง 615 ชั้น 6 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

/04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)…

-1104111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CSB)
ห้อง 615 ชั้น 6 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
ห้อง 525 ชั้น 5 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ห้อง 525 ชั้น 5 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ห้อง 1008 ชั้น 10 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) (EPH)
04117 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
04118 กลุ่แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์
ห้อง 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
04119 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA)
ห้อง 525 ชัน้ 5 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
4. ดำเนินการขึน้ ทะเบียนนักศึกษาใหม่ และทำบัตรประจำตัวนักศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (หลังพบอาจารย์ที่ปรึกษา) ณ หอประชุมประดูแ่ ดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดย
ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี้
4.1 สำเนาหลักฐานการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย
4.4 คำรับรองผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
4.5 คำรับรองนักศึกษา พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
4.6 ทะเบียนนักศึกษา ฉบับเต็ม พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
4.7 กรณี ชื่อ-สกุล / คำนำหน้า ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาเดิมให้แนบสำเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล / คำนำหน้า จำนวน 2 ฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย

/4.8 แบบฟอร์มสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ATM...

-124.8 แบบฟอร์มสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
4.9 คำสัญญาการเข้าเรียน กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบทั้ง 3 รายการ แนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ของผูป้ กครอง 1 ฉบับ และให้
ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ได้รับจากภาควิชาโดยใช้ Username คือ เลขประจำตัวนักศึกษา และ
Password คือ เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนักศึกษา
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ยึดตามคู่มอื การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
5. ผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกำหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
6. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งคณะจะแจ้งกำหนดการ
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2564
7. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
9. อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ตดิ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์ www.kmutnb.ac.th หรือ www.sci.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

