
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) 

โครงการสมทบพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ประจ าปีการศึกษา  2561 
……………………………………………… 

 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง  (รอบสมทบพิเศษ)  ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6  และ ปวช. TCAS  รอบท่ี  รอบที่  5  เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
04204  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

ล าดับที่  ชื่อ   นามสกุล 
 1 นางสาวธาราทิพย์ ขึงธรรมมา 
 2 นางสาวหิรัญญิการ์ กาญจนะ 
 3 นางสาวนพวรรณ โพภา 
 4 นายพบธรรม พิสิฐรัตนวงศ ์
 5 นางสาวภาณุมาศ กนกภัณฑ์ 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  ให้ดูท้ายประกาศด้วย 
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ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น  มาติดต่อกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ตามก าหนดการต่อไปนี้ 

 

1.  ตั้งแต่วันที่  16  -  19  กรกฎาคม  2561   ให้นักศึกษาใหม่เข้าที่เว็บไซต์   
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  เพ่ือจัดพิมพ์รายงานใบแจ้งช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษาแล้วน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามใบแจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด   ทั้งนี้ค่าเล่าเรียน
ประกอบด้วย  

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -   ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -   ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -   ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -   ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
               -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ          200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                        รวม        =  31,950.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
              ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ   

 

2.  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อซื้อเอกสารการมอบตัวพร้อมคู่มือนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่  16  กรกฎาคม  
2561  เป็นต้นไป  ในราคาชุดละ 200.-บาท   (เว้นวันหยุดราชการ)   ณ  งานการเงิน   กองคลัง   ชั้น 1   อาคารบัณฑิต-
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน   (อาคารTGGS)      เพ่ือน าไปกรอกข้อมูลและให้ผู้ปกครองลง
นามให้สมบูรณ์ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้วด าเนินการตามล าดับขั้นตอนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งถ่ายรูปตามเครื่องแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (ตามตัวอย่างท้ายเล่ม ท. 7)  ขนาด 1 นิ้ว   และน าไฟล์รูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ 

 

3.  ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  (http://stdregis.kmutnb.ac.th/) เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัติในระบบให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ 
ตั้งแต่วันที่  23  กรกฎาคม  2561  เป็นต้นไป  แล้วพิมพ์ออกมาเพ่ือใช้ในวันที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

4.  วันที่  25  กรกฎาคม  2561  เวลา  09.00 - 10.00  น.   เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา  ณ   อาคาร 78   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.กรุงเทพมหานคร   โดยให้นักศึกษาแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แล้วรายงานตัวตามสถานที่ดังนี้ 

04204  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)   ห้อง  523 ชั้น  5    อาคาร 78 
 
           5.  นักศึกษาที่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขในข้อ 1. เพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ณ  หอประชุมประดู่แดง  อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 2  ในวันที่ 25 กรกฎาคม  
2561  ระหว่างเวลา  10.00 - 15.00 น. ให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
   5.1  รูปถ่ายนักศึกษา (ตามตัวอย่างท้ายเล่ม ท.7)  ขนาด  1  นิ้ว จ านวน  6 รูป  เขียนชื่อ-สกุล  
                           เลขประจ าตัวประชาชนไว้หลังรูป 
  5.2  ทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของ 
                           มหาวทิยาลัย (ติดรูปถ่ายนักศึกษาให้เรียบร้อย)   จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
         /5.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษา... 
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     5.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 

                     5.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ จ านวน  2  ฉบับ  
                           รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.6  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)  2  ฉบับ  รับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
   5.7  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพ์จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)   
                           ให้นักศึกษาเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน  ช่องใดท่ีไม่สามารถเติมข้อความได้ให้ใช้เครื่องหมาย – 
   5.8  แบบฟอร์มส าหรับท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM ติดรูปถ่ายนักศึกษา 1 รูป  แนบพร้อม 
                           ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ และรับรองส าเนาให้ 
                           เรียบรอ้ย 
   5.9  หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา  กรอกข้อความและให้เซ็นชื่อให้ครบทั้ง  3  รายการให้ 
                           นักศึกษาดึงส าเนา  Copy  แผ่นหลังออก  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ  
                           หรือพนักงานของรัฐ ของผู้ปกครอง  1 ฉบับ และให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองส าเนาให้เรียบร้อย 
 

 6.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

 7.  ให้นักศึกษาใหม่เข้าสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561  เวลา  10.00-12.00 น.  โดยทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดการสอบ และห้องสอบให้ทราบอีกครั้ง 
 

 8.   นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ซ่ึงคณะจะแจ้งก าหนดการวันปฐมนิเทศ   ให้ทราบที่   https://www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม  
 

 9.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่  6  สิงหาคม  2561 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

http://www.sci./

