
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ที่  3/2562 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102) 

.............................................................. 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ 
วุฒิ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102) ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

17102 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) จ านวน 15 คน 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
1. นางสาวกณัฏฐนันท์ หลักหาญ 
2. นางสาวกัญญารัตน์ กระแสสิงห์ 
3. นางสาวเข็มรินทร์ นิ่มแย้ม 
4. นางสาวณธัญภรณ์ แวงวรรณ 
5. นางสาวณัชชา บัวรุ่งสวัสดิ์ 
6. นายณัฐวุฒิ แจ่มสุวรรณ์ 
7. นายนิรวัชร์ เหลืองอ่อน 
8. นางสาวเนตต์ภัสสร จุลศร 
9. นายปริญญา จิค า 
10. นางสาวปาณญาเรศ มงคลโชติรัตน์ 
11. นางสาวพลอยทับทิม แก้วนาง 
12. นางสาวเพ็ญพิชชา วงษ์สิงห์ 
13. นางสาวมัณฑนา สมตน 
14. นางสาวเมธาพร โยทัยเที่ยง 
15. นางสาวสุภรณ์วดี จงมอบกลาง 

หมายเหตุแนบท้ายประกาศ 
1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ-นามสกุล เป็นส าคัญ 
2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
3. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ clearing – house ส าหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี 4 ปี  
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ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ เว็บไซต์  
https://mytcas.com 

ก าหนดการ การด าเนินการ 

วันที่ 24-25 เมษายน 2562 เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
ซึ่งสามารถยืนยันสิทธ์ิได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น  

 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
http://mytcas.com 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ภายในวันที่ 
24-25 เมษายน 2562 โดยสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยัน
สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น ซึ่งระบบจะ
ก าหนดการใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ท่ีได้รับการเลือก 

 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
โครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  

 เมื่อยืนยันสิทธ์ิแล้วจะถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครรอบถัดไป 

วันที่ 27  เมษายน 2562 เป็นต้นไป  ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing –House  แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS)  ปีการศึกษา 2562 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
พิจารณา  ด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวถือ
ว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

4. วันที่ 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 : ผู้ผ่านคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิการเป็นนักศึกษาของคณะฯ 
ด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ 
www.kmutnb.ac.th และน าเอกสารไปจ่ายช าระเงินที่ธนาคาร  จ านวน 21,450 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย  
ห้าสิบบาทถ้วน)  ทั้งนี้การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงิน 

5. นักศึกษาซื้อชุดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประกอบด้วยคู่มือนักศึกษา คู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
คู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ราคาชุดละ 200 บาท  
ที่กองงานวิทยาเขต ปราจีนบุรี หรือ ที่งานการเงิน อาคาร TGGS ชั้น 1 หรือ ซื้อเอกสารได้จนถึงก่อนวันขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ ( เดือนพฤษภาคม 2562 ) 

6. เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 : เข้าระบบบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 
ทางเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th (ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) โดยป้อนรหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

7. วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาและพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
8. วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
9. วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
10. วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สอบภาษาอังกฤษ English Placement Test 

https://mytcas.com/
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11. วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วันเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
12. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร

สอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืน จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ช าระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล) 
 รักษาการแทนคณบดี 
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 


