
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

โครงการ  TCAS รอบท่ี  3   (Admission 1) 
ระดับปริญญาตรี  4  ปี    ประจ าปีการศึกษา 2565 

……………………………………………… 
 

 เพ่ือให้การสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  ปีการศึกษา  2565  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  (COVID-19)  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งก าหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ TCAS   รอบท่ี  3  (Admission 1)  ปีการศึกษา 2565  โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
              1. ให้น าส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์   ภายในวันที่  26  พฤษภาคม  2565   ผ่านระบบของ
คณะตามที่ก าหนดได้ที่  www.sci.kmutnb.ac.th   “โครงการ TCAS   รอบที่  3  (Admission 1)  ระดับปริญญาตรี  
4  ปี    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    ปีการศึกษา 2565”     โดยแนบเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง  (เอกสารทุก
ฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf  เท่านั้น  ไม่รับไฟล์รูปภาพ)   
 

หลักฐานที่ต้องน าส่ง  คือ 
  1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 

1.2  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือ Transcript   หรือหลักฐานอ่ืนที่
แสดงว่าส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ในสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (หากสถานศึกษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ผลการศึกษา
จนถึงภาคเรียนที่1/2564) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 

1.3  หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
1.4  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

     /2.  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจหลักฐานตามท่ีผู้สมัครได้ส่งมาให้ …   

 

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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 2.  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจหลักฐานตามท่ีผู้สมัครได้ส่งมาให้      
 
     วันสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) คือวันที่ 26  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.  สามารถ
ดูช่องทางการเข้าสอบสัมภาษณ์ของแต่ละภาควิชาได้ที่ http://www.sci.kmutnb.ac.th หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
(ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร) มีข้อสงสัย หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อผ่านทาง   
E-mail  ที่ระบุในตาราง (ด้านล่าง)  ภายในวันที่ 24  พฤษภาคม  2565 
 
หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อทาง E-mail ที่ระบุในตาราง (ด้านล่าง)   
 

 สาขาวิชา  E-mail 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์เชิงวทิยาการคอมพิวเตอร์ (MC)  wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) samitthichai.s@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (FT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) biotechnology@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ET) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาฟสิิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)          
   -      กลุ่มวิชาฟสิิกส์ประยุกต์   

-  กลุ่มวิชาฟสิิกส์อุตสาหกรรม   
-  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย ์

imitcas@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวชิาสถิติประยุกต์ (AS)  applied.stat@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวชิาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) applied.stat@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  CS_admission@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา (CSB) CS_admission@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) applied.stat@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการพทย์  (BME) imitcas@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) imitcas@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) afet@sci.kmutnb.ac.th 

 
 
 
 
 
 

/3.  ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน... 
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 3.  ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน   เวลา  ดังกล่าวข้างต้นนี้  และเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังไม่ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์          
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  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House)  โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ  Clearing-House  ส าหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป สมัครลงทะเบียนที่ระบบ  myTCAS  (ลงทะเบียนได้คร้ังเดียว)  ที่เว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน  รหัสผ่าน  ในการเข้าไปยืนยนั
สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ  

วันที่  18 – 19  พฤษภาคม  2565 เข้าระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่ง
สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  

- ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
    ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com  
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 18-19

พฤษภาคม 2565  โดยสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์  ได้
ไม่เกิน  3  ครั้ง  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้น  ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้ง
สุดท้ายเป็น  คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก 

- หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
โครงการ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว้จะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันที่  2  มิถุนายน  2565 
เป็นต้นไป 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ TCAS รอบที่  3  (Admission 1) ของ
มหาวิทยาลยั 

วันที่  6 – 15 มิถุนายน  2565 ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  พิมพ์ใบแจ้ง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทาง  เว็บไซต์ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และน าไปช าระเงิน
ที่ธนาคาร   
       ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  
เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 
 
 

   /ผู้ที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในระบบ... 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx%20%20และ
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       ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ   Clearing-House  แล้ว  สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
ปีการศึกษา  2565   ในรอบต่อไป     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ   ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการ TCAS   รอบท่ี  3  (Admission 1)   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 
   นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้  จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน  ซึ่งมีก าหนดเวลา

เรียนตามวัน  และเวลาราชการ  ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ 
 
        หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณวุฒิและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือขาด

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือก  จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ 
และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม  และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็น     
อย่างอ่ืน  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 /รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House… 
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หมายเหตุ   รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏบิัติในการเป็นนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2565 
 
 1.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่  6  มิถุนายน  2565  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น)  ไม่รับผลตรวจจากคลินิคและสถานพยาบาล   ขอให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงใน       
ใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 

2565 (สามารถ  Download  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายได้ที่  www.sci.kmutnb.ac.th)   และให้
ส่งผลการตรวจร่างกายทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้    

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาคณิตศาสตร์  

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1)) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC)  
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1))                         
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1))                         
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

/04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)...  

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกาตร (AT) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 

     (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1))                         
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                              
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

- กลุ่มวิชาฟสิิกส์ประยุกต์   
- กลุ่มวิชาฟสิิกส์อุตสาหกรรม  
- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                                      (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1))                         
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
           (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1))                         
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                              
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                          1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
 

/สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)...  
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สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA)           
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาสถิติประยุกต์    
           (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission1))                         
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

2.  ตั้งแตว่ันที่  6 – 15  มิถุนายน  2565   ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินได้ทีเ่ว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ
แจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้  ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
         หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการปกติ) 

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  22,050.00  บาท  (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
 
หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  32,050.00  บาท  (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 /หลักสูตรสองภาษา ... 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
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หลักสูตรสองภาษา 
  -  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   
 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  (โครงการปกติ) 
  -  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   

 
หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  (โครงการสมทบพิเศษ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  32,050.00  บาท  (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 
         
 

 /3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่... 
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 3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)ตั้งแต่วันที่ 21  
มิถุนายน  2565  เป็นต้นไป  (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็ปไซด์
ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

        (สถานะการช าระเงิน = ช าระเงินแล้ว  จึงจะสามารถเข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้) 
 
4.  นักศึกษาที่ช าระเงินแล้ว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

(http://202.28.17.163/ulStdNew/login/)   ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2565   (เวลา  8.30 น.)  ถึงวันที่  15  
กรกฎาคม  2565 (เวลา  16.00 น.)  สามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็ปไซด์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ออนไลน์ 

 
เอกสารทุกรายการ  กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป็น “ไม่มาขึ้นทะเบียน” และถือว่า

การมอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ 
 

 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

 6.  เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2565   ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ 
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2565 
 

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 18  กรกฎาคม  2565  
 

 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  25  เมษายน  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/

