
 
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

เรื่อง  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ประจ าปีการศึกษา 2563 

                                     
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอให้ผู้มีรายชื่อ 
สอบข้อเขียนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2563 
ปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องพร้อม 
ที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิและจะเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้  
(งดการสอบสัมภาษณ์ตามมาตรการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) 

2. ให้ผู้ผ่านคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี  รายงานตัวกับทางคณะด้วยการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “นักศึกษาโครงการ 
รับตรง (สอบข้อเขียน) FITM 2563” ตามลิ้งค์ดังนี้ https://line.me/R/ti/g/YVJkuz35Jk  หรือ สแกนผ่าน
คิวอาร์โค้ด (ตามแสดงในหน้า 3)      

3. ก าหนดการยืนยันสิทธิ์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
3.1  ก าหนดการส าหรับผู้สมัครโดยใช้คุณวุฒิ ปวช. 

ให้ผู้ผ่านคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่สมัครโดยใช้คุณวุฒิ ปวช.  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยการเข้าระบบ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th   และน าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร  โดยหลักสูตรปกติ 
จ านวน 21,450 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  /  หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 
27,450 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในระหว่าง วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 3.2 ก าหนดการส าหรับผู้สมัครโดยใช้คุณวุฒิ ม.6 
 (1)  ให้ผู้ผ่านคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่สมัครโดยใช้คุณวุฒิ ม.6  เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 

Clearing House  ในระหว่างวันที่ 22 - 23  เมษายน พ.ศ. 2563   ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com  
(รายละเอียดแสดงในหน้า 3-4)      

(2)   ให้ผู้ผ่านคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี  ที่สมัครโดยใช้คุณวุฒิ ม.6  ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ 
Clearing-house ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียม 
และค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th   และน าเอกสารไปจ่าย
ช าระเงินที่ธนาคาร  โดยหลักสูตรปกติ จ านวน 21,450 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) / หลักสูตร
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 27,450 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในระหว่าง วันที่ 30 
เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

4. นักศึกษาท่ีได้ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของคณะ ฯ   ตามข้อ 3 แล้ว   ให้ติดตามประกาศต่าง ๆ ของคณะทาง
กลุ่มไลน์ “นักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) FITM 2563” และ  เว็บไซต์คณะ
http://www.fitm.kmutnb.ac.th   

 
 

.5.  นักศึกษา.... 
 

 

http://mytcas.com/
http://www.fitm.kmutnb.ac.th/
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
ส าหรับผ่านการสอบข้อเขียนโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  ปีการศึกษา 2563 

 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 
 

กลุ่มไลน์ “นักศึกษาโครงการรบัตรง (สอบข้อเขียน) FITM 2563”  
ตามลิ้งค์ดังนี้ https://line.me/R/ti/g/YVJkuz35Jk  หรือ สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด   

 
 

 ก าหนดการส าหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช. 
  วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563 :  ให้ผู้ผ่านคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี  ที่สมัครโดยใช้คุณวุฒิ 
ปวช. ยืนยันสิทธิการเป็นนักศึกษาของคณะฯ  ด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง 
การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th  และน าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร โดย
หลักสูตรปกติ จ านวน 21,450.00 บาท และหลักสูตรเสริมทกัษะภาษาองักฤษจ านวน 27,450.00 บาท (เฉพาะสาขา INE) 
ทั้งนี้การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงิน 
 

 ก าหนดการส าหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.6 
    วันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2563 (เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6) : ให้ผู้ผ่านคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่สมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 ให้เข้าระบบ Clearing House  ดังนี้ 

(1) ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House : ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีสมัครโดยสมัครโดยใช้วุฒิ ม.6 ยัง
ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing 
House ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน  พ.ศ. 2563  ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com    

   

วันที่ด าเนินการ รายการ 
 

วันที่ 22 - 23  
เมษายน 2563 

 

เข้าระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น 
  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                           
ที่  http://mytcas.com 
  ผู้ผ่านคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 22 - 23 
เมษายน  2563  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  ซึ่งระบบจะก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก 
  หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ 
รับตรง (สอบข้อเขียน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

 

วันที่ 27 เมษายน   
2563  เป็นต้นไป 

 

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรง (สอบข้อเขียน)  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ที่ 
http://www.admission.kmutnb.ac.th  

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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วันที่ด าเนินการ รายการ 
 

วันที่ 30 เมษายน 
ถึง 7 พฤษภาคม 
2563  

 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ที่ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx 

 
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะ 
ไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 (2)   วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563 : ให้ผู้ผ่านคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี  ที่สมัครโดยใช้วุฒิ 
ม.6  ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing - house  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  ด้วยการ 
เข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
www.kmutnb.ac.th (http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx)  และน าเอกสารไป
จ่ายช าระเงินที่ธนาคาร  โดยหลักสูตรปกติ จ านวน 21,450.00 บาท และหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 
27,450.00 บาท ทั้งนี้การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงิน 

 

 ก าหนดการจองหอพักและเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
 การจองหอพักนักศึกษา  : ให้สมัครอยู่หอพักใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี  ได้ทางออนไลน์ http://www.dorm-pcb.kmutnb.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน  2563 
เป็นต้อนไป  (หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ทางกลุ่มไลน์) 
 
 วันที่ 15 มิถุนายน  2563 : เป็นวันแรกของการเปิดเทอมและเริ่มเรียน  ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วการลงทะเบียนเรียนจะเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติด้วยงานทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา ส าหรับตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์อีกครั้ง     
 เอกสารการขึ้นทะเบียนที่ต้องน ามายื่นในวันเปิดเทอม  
 (1)  รูปถ่าย สีสวมชุดนักศึกษา มจพ. หน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว          :  2  รูป   
      พร้อมไฟล์รูปถ่ายสี สวมชุดนักศึกษา มจพ.ไม่เกิน 2 MB และรูปแบบไฟล์เป็น .jpg เท่านั้น 
(2)  ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ/Transcript    :  2 ฉบับ   
(3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน                   :  2 ฉบับ   
(4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        :  2 ฉบับ   
(5) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)    :  2 ฉบับ 
(6) เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  (อยู่ในเล่ม) ดังนี้ 
 -  ค ารับรองของผู้ปกครอง / ปกครองตนเอง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
 -  หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ 
 -  ใบรับรองความประพฤติ 
(7) เอกสารที่พิมพ์มาจากระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 - เอกสารข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 - แบบฟอร์มข้อมูลขอเปิดบัญชีและท าบัตรนักศึกษา 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
http://www.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
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ตัวอย่างการเข้าระบบ 
ช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

เข้าระบบและน าเอกสารไปช าระเงินที่ธนาคาร  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 
เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันที่ วันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
เปิด  http://www.kmutnb.ac.th/           

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx   

 
 
 
 
 
ปรากฏหน้าจอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


-6- 
 

 
 

    
จะได้เอกสารใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

ให้น าเอกสารไปช าระเงินที่ ธนาคาร ตามก าหนดวันที่ระบุในเอกสาร 
 

ตัวอย่างเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลิก 
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ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2563 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

                                                                และปฏิบัติตามคู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่
 

                                นักศึกษาชาย   :  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านใน สวมเนคไทของมหาวิทยาลัย  สวมสูทสีกรมท่า
ด า                                                        หรือสีด า  เสื้อเชิ้ตและสูทไม่มีลวดลาย 
                                    นักศึกษาหญิง  :  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย  ติดเข็มพระมหามงกุฎ 

       ด้านซ้าย 
 

ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล (รูปสี) ที่ได้จากร้านถ่ายรูปหรือสแกนรูปถ่าย ขนาดรูปถ่าย 1 นิ้ว  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  เป็น
นามสกุล .jpg เท่านั้น  (รูปหน้าตรง  สวมชุดนักศึกษาตามระดับชั้น) 

 
หมายเหตุ  คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://stdregis.kmutnb.ac.th  และ  

www.fitm.kmutnb.ac.th 

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

