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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
....................................................

เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัดดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2564 ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบชำระเงินหน้าเว็บไซต์
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ตามใบ
แจ้งชำระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดกำหนด ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย
หลักสูตรภาษาไทย (โครงการสมทบพิเศษ)
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบำรุงการศึกษา
29,000.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 31,950.00 บาท (สามหมื่นหนึง่ พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
หลักสูตรภาษาไทย (โครงการปกติ) และ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
- ค่าประกันอุบัตเิ หตุ
250.-บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
- ค่าบำรุงการศึกษา (ภาคปกติ) 19,000.-บาท (หนึง่ หมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
- ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่คนละ
200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
รวม = 21,950.00 บาท (สองหมื่นหนึง่ พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

-22. เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/ ได้
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด) เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติในระบบ
ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้ ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนีไ้ ด้

(นักศึกษาใหม่สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อชุดนักศึกษาและเครื่องหมายได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ โดย scan QR code ด้านล่างนี้)

3. แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงและ
มีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขึ้นทะเบียน นักศึกษาใหม่ด้วย
ตนเอง เป็นการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์(http://202.28.17.163/ulStdNew/login/) มีกำหนดการตั้งแต่วันที่
10 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยขอให้ศึกษาดูคู่มือการใช้งานหน้าระบบรายงานตัวนักศึกษา
ใหม่ออนไลน์
อนึ่ง การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์นั้น นักศึกษาใหม่จะต้องชำระเงินและกรอกข้อมูลในระบบขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดเตรียมไฟล์เอกสารตามที่กำหนดก่อนเข้าระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกไฟล์เอกสารต่าง ๆ
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ยึดตามคู่มอื การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
4. ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ติ ามกำหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
5. เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้ที่ www.sci.kmutnb.ac.th
6. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

/7. อาจมีการเปลีย่ นแปลงกำหนดการ…

-37. อาจมีการเปลีย่ นแปลงกำหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซด์ www.kmutnb.ac.th หรือ www.sci.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. TCAS รอบที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โครงการปกติ
04102 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
ลำดับที่
1
2

ชือ่
นายอดิลักษณ์
นางสาวศิริวรรณ

นามสกุล
สีใส
กระต่ายจันทร์

04103 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)
ลำดับที่
1

ชือ่
นายสรรเสริญ

นามสกุล
นันทไพบูลย์

04104 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)
ลำดับที่
1
2

ชือ่
นายศักดิ์ดา
นางสาวสุนิตา

นามสกุล
จ้อยรอด
วาจาสัจกุล

04112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
ลำดับที่
1

ชือ่
นางสาวนทีกานต์

นามสกุล
ผาสุข

รายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)
สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. TCAS รอบที่ 4
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
โครงการสมทบพิเศษ
04201 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
ลำดับที่

ชือ่
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

นามสกุล

04205 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)
ลำดับที่
1

ชือ่
นางสาวภาวิตา

นามสกุล
หาญยิ่ง

04213 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
ลำดับที่
1

ชือ่
นายศิระวิทย์

นามสกุล
วัชรวิวรรณ

04214 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
ลำดับที่
1
2
3
4

ชือ่
นายปวริศ
นางสาวชนิสรา
นายพบพริษฐ์
นายกวินภพ

นามสกุล
เรืองประทุม
ทิพย์พันธุ์
จารุจินดา
กันยานุชรัตน์

