
 

 

 

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตรประยุกต 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบขอเขียน)   

โครงการปกติ  ปการศึกษา 2562 

……………………………………………… 

 

สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย  (IMI)  (วุฒิ ม.6)  กลุมวิชาฟสิกสประยุกต  (04107) 

 
 

  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 

ผูผานการคัดเลือกโครงการรับตรง   (สอบขอเขียน)    โครงการปกติ    เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย   กลุมวิชาฟสิกสประยุกต  ภาควิชา

ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย   ปการศึกษา  2562  ดังมีรายนามตอไปนี้ 

  

  รหัสสาขาวิชา  04107    จํานวน  13  คน 

 

 ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล 

 1 นางสาวศุภมาส ขวัญเมือง 

 2 นางสาวกรรณิการ ทองคําแท 

 3 นางสาวชนิกา บุญพูน 

 4 นางสาวนภัสสร ภักดีพงษ 

 5 นายชยากร สุขสวัสดิ์ 

 6 นางสาวนันทิชา โพธิ์ถาวร 

 7 นางสาววรรณษิกา แกวกอง 

 8 นางสาวเพียงมณี นอมสูงเนิน 

 9 นางสาววรรณวิสา คําพีละ 

 10 นางสาวสุพิชญา ขนํากอแกว 

 11 นางสาวกมลชนก ศรีหา 

 12 นายทินภัทร เพทาย 

 13 นายณัฐพัชร ลีวัฒนาพณิชย 

 

 

ใหดู หมายเหตุ  ทายประกาศดวย 
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  ผูท่ีผานการคัดเลือกยังไมถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

จนกวาจะไดดําเนินการยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส (Clearing-House)  โดยมหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อ 

ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอไปยังสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  และขอใหผูผานการคัดเลือกเขา

ศึกษาตอปฏิบัติดังนี้ครบถวน  ดังนี้ 
 

การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ  Clearing-House  สําหรับระดับปริญญาตรี 4 ป 
 

กําหนดการ การดําเนินการ 

วันที่  24 – 25  เมษายน 2562 เขาระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์การเขาศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ไดเพียง  1  แหงเทาน้ัน 

- ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ที่  https://mytcas.com  

- ผูผานการคัดเลือกสามารถยนืยนัสิทธิไ์ดเพียง  1  แหงเทานัน้   

ภายในวันที่  24 – 25  เมษายน  2562  โดยสามารถดาํเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูล

การยืนยันสิทธิ์ไดไมเกิน  3  คร้ัง  ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น  ซึง่ระบบจะ

กําหนดใหใชคร้ังสุดทายเปน คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทีไ่ดรับการเลือก 

- หากไมยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษาตอโครงการ

รับตรง (สอบขอเขียน)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลวจะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่  27  เมษายน 2562 ผูที่ยืนยนัสิทธิ์เคลียร่ิงเฮาส  (Clearing-House)  สามารถดูรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน

โครงการรับตรง (สอบขอเขียน)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

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

วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2562 ใหนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แลวเขาระบบชําระเงนิเพื่อข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม   

พิมพใบแจงชาํระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยทางเว็บ

ไซส http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และนาํไป

ชําระเงินที่ธนาคาร   

       ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาธรรมเนียมและคาบาํรุงการศึกษา  เวน

แตกรณีผูผานการคัดเลือกไมสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัเดิม  ซึ่งทําใหไมสามารถข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาไดมหาวทิยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาํระไวเปนกรณีไป 
 

       ผูท่ียืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ  Clearing-House  แลว  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  

ปการศึกษา  2562   ในรอบตอไป     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณา

ดําเนินการยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว   หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใด ๆ   ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวา

สละสิทธิ์การเขาศึกษาในโครงการรับตรง (สอบขอเขียน)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไมได 

 

                                 /รายละเอียดท่ีนักศึกษาตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหมท่ีผานการ Clearing-House… 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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รายละเอียดท่ีนักศึกษาตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหมท่ีผานการ Clearing-House 
 

1.  ตั้งแตวันท่ี  1  -  7  พฤษภาคม  2562  ใหนักศึกษาใหมเขาระบบชําระเงินหนาเว็บไซต   

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใชเลขรหัสประจําตัวประชาชน  13  หลัก  

เพ่ือพิมพใบแจงชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  และนําไปชําระเงินท่ีเคานเตอรธนาคาร (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ

แจงชําระเงินท่ีปรากฏในใบแจงยอดกําหนด  ท้ังนี้   คาเลาเรียนประกอบดวย 

         หลักสูตรภาษาไทย 

  -  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 

  -  คาประกันทรัพยสินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 

  -  คาประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองรอยหาสิบบาทถวน) 

  -  คาบํารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

  -  คาปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม  500.-บาท  (หารอยบาทถวน) 

          -  คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหมคนละ           200.-บาท  (สองรอยบาทถวน) 

                 รวม  =  21,950.00  บาท  (สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

                 ท้ังนี้  ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

 

2.  นักศึกษาซ้ือเอกสารการมอบตัวพรอมคูมือนักศึกษาไดตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป ในราคาชุดละ 

200.-บาท (เวนวันหยุดราชการ) ณ  กลุมงานการเงิน  กองคลัง  ชั้น  1   อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติ

สิรินธร  ไทย-เยอรมัน (อาคารTGGS) เพ่ือนําไปกรอกขอมูลและใหผูปกครองลงนามใหสมบูรณกอนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา

แลวดําเนินการตามลําดับข้ันตอนใหครบถวน พรอมท้ังถายรูปตามเครื่องแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  (ตามตัวอยางทายเลม 

ท. 7)  ขนาด 1 นิ้ว  และนําไฟลรูปถายไปอัพโหลดลงในระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 

 

3.  ใหนักศึกษาใหมท่ีชําระเงินคาบํารุงการศึกษาเรียบรอยแลวดําเนินการเขาระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมท่ีหนา

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย   (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)   เพ่ือบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษาใหมในระบบใหครบถวน

ถูกตองสมบูรณ ตั้งแตวันท่ี  1  พฤษภาคม  2562  เปนตนไป  และตรวจสอบความถูกตองพรอมท้ัง  Print out เอกสารท่ี 

ไดบันทึกแลวนําสงเอกสารดังกลาวในวันพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

/4.  วันท่ี  5  มิถุนายน  2562... 

 

 

 

 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
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4.  วันท่ี  5  มิถุนายน  2562  เวลา  09.00  น.   เขารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารยท่ีปรึกษา  

ณ   อาคาร 78  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มจพ.กรุงเทพมหานคร   โดยใหนักศึกษาแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  แลวรายงานตัวตามสถานท่ีดังนี ้

 

สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย  (IMI)  

04107  กลุมวิชาฟสิกสประยุกต 

   หอง  216  ชั้น  2  อาคารคณะวิทยาศาสตรประยุกต 
 

           5.  นักศึกษาท่ีไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษาเรียบรอยแลวตามเง่ือนไขในขอ 1. เพ่ือข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม

และถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  ณ   หอประชุมประดูแดง   อาคารอเนกประสงค  ชั้น 2  ในวันท่ี  5  มิถุนายน  

2562  ระหวางเวลา  10.00 - 15.00 น. ใหนักศึกษาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ 

   5.1  รูปถายนักศึกษา (ตามตัวอยางทายเลม ท.7)  ขนาด  1  นิ้ว จํานวน  6 รูป  เขียนชื่อ-สกุล  

                           เลขประจําตัวประชาชนไวหลังรูป 

   5.2  ทะเบียนประวัตินักศึกษาท่ีพิมพจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมท่ีหนาเว็บไซตของ 

                           มหาวทิยาลัย (ติดรูปถายนักศึกษาใหเรียบรอย )   จํานวน  1  ฉบับ 

                     5.3  สําเนาหลักฐานการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว  2  ฉบับ  รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

   5.4  สําเนาทะเบียนบาน  2  ฉบับ  รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

   5.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ จํานวน  2  ฉบับ  

                           รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

   5.6  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)  2  ฉบับ  รับรองสําเนาใหเรียบรอย 

   5.7  ทะเบียนนักศึกษา  ฉบับเต็ม  พิมพจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม (ไมตองติดรูปถาย)   

                           ใหนักศึกษาเขียนขอมูลใหครบถวน  ชองใดท่ีไมสามารถเติมขอความไดใหใชเครื่องหมาย – 

   5.8  แบบฟอรมสําหรับทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ATM ติดรูปถายนักศึกษา 1 รูป  แนบพรอม 

                           สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ และรับรองสําเนาให 

                           เรียบรอย 

   5.9  หนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา  กรอกขอความและใหเซ็นชื่อใหครบท้ัง  3  รายการให 

                           นักศึกษาดึงสําเนา  Copy  แผนหลังออก  แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ  

                           หรือพนักงานของรัฐ ของผูปกครอง  1 ฉบับ และใหผูปกครองเซ็นชื่อรับรองสําเนาใหเรียบรอย 

  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเขาระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา  เพ่ือตรวจสอบผลการ

ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนท่ีไดรับจากภาควิชาโดยใช   Username   คือ  เลขประจําตัวนักศึกษา    และ  

Password  คือ  เลขประจําตัวประชาชน  รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาจากคูมือการใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ืองาน

ทะเบียนนักศึกษา 
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 6.  ผูท่ีไมปฏิบัติตามกําหนดการใหครบถวนตามระยะเวลาถือวาสละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ภายหลังไมได 

 

 7.  ใหนักศึกษาใหมเขาสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (Placement Test) ในวันท่ี 13 มิถุนายน 

2562  เวลา  09.00-11.00 น.  รายละเอียดเพ่ิมติดตามไดจาก  www.kmutnb.ac.th 

 

 8.  นักศึกษาใหมทุกคนตองเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา 2562 

ซ่ึงคณะจะแจงกําหนดการวันปฐมนิเทศ   ใหทราบท่ี   https://www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณตนเดือนมิถุนายน  
 

 9.  วันเปดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันท่ี  17  มิถุนายน  2562 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.  2562 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สุรพันธ  ยิ้มม่ัน) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรประยุกต  

http://www.sci./

