
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเปน็นักศึกษาใหม่ 

 

 1.  เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ท่ีหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://stdregis.kmutnb.ac.th/  ได้
ต้ังแต่วันท่ี  21 พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด)  เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติในระบบ
ให้ครบถ้วนถกูตอ้งสมบูรณ์แล้วพิมพ์ออกมาเพื่อเตรียมใช้ในวันพบอาจารย์ท่ีปรึกษา   ท้ังนี้  ต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนตาม
เงื่อนไขข้อ 1 ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบนี้ได้ 

2.  วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564  2563  เวลา  09.00  น.   เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา  ณ   อาคาร 78   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ  อาคาร 72  ยิมเนเซียม    มจพ.กรุงเทพมหานคร โดยให้
นักศึกษาแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แล้วรายงานตัว
ตามสถานท่ีดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (MA)  
          ห้อง  1006  ช้ัน  10  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  
          ห้อง  903  ช้ัน  9  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)  
          ห้อง  401  ช้ัน  4  อาคาร  72   ยิมเนเซียม 
04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (ET)  
           ห้อง  723  ช้ัน  7  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)  

04107  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04108  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

   ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  
          ห้อง 615  ช้ัน  6  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

     ห้อง 615  ช้ัน  6  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
          ห้อง 525  ช้ัน  5  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)   
           ห้อง  525  ช้ัน  5  อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
           ห้อง  1008  ช้ัน  10  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม  (หลักสูตรสองภาษา)  (EPH)  

04117  แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
04118  กลุ่แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ 

   ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
          (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 

        ห้อง 525  ช้ัน  5  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 

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


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME)   
          ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (MIEE)   
          ห้อง  216  ช้ัน  2  อาคาร  78  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

          3. ดำเนินการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่   และทำบัตรประจำตัวนักศึกษา    วันที่ 1 กรกฎาคม  2564   
ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.  (หลังพบอาจารย์ท่ีปรึกษา)  ณ  หอประชุมประดู่แดง  ช้ัน 2  อาคารอเนกประสงค์   
โดยใหน้ักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมารายงานตัวดังต่อไปนี้ 
                     3.1  สำเนาหลักฐานการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
  3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  รับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
  3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ รับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
  3.4  คำรับรองผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 3.5  คำรับรองนักศึกษา  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
  3.6  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 3.7  กรณี  ช่ือ-สกุล / คำนำหน้า  ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษาเดิมให้แนบสำเนาใบเปล่ียน 
                           ช่ือ-สกุล / คำนำหน้า  จำนวน  2  ฉบับ  รับรองสำเนาให้เรียบร้อย      
  3.8  แบบฟอร์มสำหรับทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ATM แนบพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว 
                           ประชาชนและรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
  3.9  คำสัญญาการเข้าเรียน  กรอกข้อความและให้เซ็นช่ือให้ครบท้ัง  3  รายการ   แนบสำเนา 
                           บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง  1 ฉบับ และให้ 
                           ผู้ปกครองเซ็นช่ือรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 
  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนท่ีได้รับจากภาควิชาโดยใช้   Username   คือ  เลขประจำตัวนักศึกษา    และ  
Password  คือ  เลขประจำตัวประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องาน
ทะเบียนนักศึกษา 
 
ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลในทะเบียนประวัติ และการเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ยึดตามคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 
 4.  ผู้ทีไ่ม่ปฏิบัติตามกำหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 5.  เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564    ซึ่งคณะจะแจ้งกำหนดการ 
ให้ทราบท่ี www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2564 

6.  วันเปิดภาคการศึกษาและเร่ิมเรียนคือวันที่  12  กรกฎาคม  2564 
 7.  อาจมีการเปล่ียนแปลงกำหนดการและรายละเอียดในการคัดเลือกนักศึกษาอย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเวบ็ไซด์  www.kmutnb.ac.th  หรือ www.sci.kmutnb.ac.th 
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