
 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ   ม.6   
และ ปวช. TCAS  รอบท่ี  5  โครงการสมทบพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

……………………………………………… 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ  ม.6 และ ปวช. TCAS รอบท่ี  5   โครงการสมทบ
พิเศษ  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 
04201  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก- 
 
 
 

04202  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)    
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวรัตติยาภรณ์ สุวรรณหงษ์  
 2 นายอภิสิทธิพงศ์ ศรีหนูสุด  
 3 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  
 4 นายพงศกร ทองเงิน  
 5 นางสาวอภิชญา โชติกะ  
 6 นางสาวปิยะชาติ กาฬภักดี  
 7 นางสาวศุวิมล ภูครองนาค  
 
  
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04203  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (AT)    

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาววิชญาพร บุณฑริก  

 
 
 

04204  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)    
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวนาตาชา จันทร์งาม  

 
 
 

04205  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)    
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวกมลวรรณ ขวัญพูน 
 2 นางสาวพวงทอง จันทร์กระ  

 
 

 
04207  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)   

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก- 

 

  
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
04208  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)    

กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก- 

 

 
 

04209  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)   
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายอธิปพัฒน์ พัฒนวงศ์สิน  
 2 นางสาวศวิตา ช้างพานทอง  
 3 นางสาวสุพรรณี. เหมือนเเดง  
 4 นางสาวจิราพร สุขแก้ว  
 5 นางสาวปทุมทิพย์ กฤษณภักดิ์  

 
 

 
04212  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)     

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายสุรเชษฐ์ วัฒนศรี  
 2 นางสาวชญาวดี ทิศมนตรี  
 3 นายพชรพล เมืองกรุง  
 4 นางสาววราภรณ์ วงศ์สุภา  
 5 นางสาววีรวรรณ กันภัย  

 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04213  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการปรักันภัย (ASB) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวอินทิรา ไพรสันต์  
 2 นายศิริกร เนื้อนุ่ม 
 3 นายเดชิษฐ์ มณีรัตน์ 
 4 นางสาวจิรัชญา ลิยิ้ม 
 5 นางสาวมาลีวรรณ หฤทัยสุขสันติ์  
 6 นายธนกฤต เหลืองวรวัฒน์  
 7 นายณัฐกานต์ พัทบุรี 
 8 นายถิรภัทร อรรณพวรรณ  
 9 นางสาวฐานิตา ชาติสุทธิผล  

 
 
 

04214  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายธนวัตร์ สระแก้ว  

 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing-House)  โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้ครบถ้วน  ดังนี้ 

 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ  Clearing-House  ส าหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

ก าหนดการ การด าเนินการ 
วันที่  17 – 18 มิถุนายน 2562 เข้าระบบเพื่อยืนยนัสิทธิ์การเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ซึ่งสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง  1  แห่งเท่านั้น 
- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ที่  https://student.mytcas.com  
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถยนืยนัสิทธิไ์ด้เพียง  1  แห่งเท่านัน้   

ภายในวันที่  17 – 18 มิถุนายน  2562  โดยสามารถด าเนนิการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน  3  คร้ัง  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทา่นั้น  ซึง่ระบบจะ
ก าหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเปน็ คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รบัการเลือก 

- หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อโครงการ
รับตรง(รอบสมทบพิเศษ)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

- เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว้จะถูกตัดสทิธิ์ในการสมัครรอบถัดไป 
วันที่  20  มิถุนายน 2562 
 

ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์  (Clearing-House)  สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้ที่   http://www.admission.kmutnb.ac.th 

วันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2562 ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แลว้เข้าระบบช าระเงนิเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   
พิมพ์ใบแจ้งช าระเงินคา่ธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวทิยาลัยทางเว็บ
ไซส์ http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx  และน าไป
ช าระเงินที่ธนาคาร   
       ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  เวน้
แต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเปน็นักศึกษาได้มหาวทิยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

 

       ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ  Clearing-House  แล้ว  สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  
ปีการศึกษา  2562   ในรอบต่อไป     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา
ด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว   หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ   ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

 
                                 /รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House… 

 
 
 
 
 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Studen/StudentLogin.aspx%20%20และ
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 
 1.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่  17  มิถุนายน  2562 
 
 2.  นักศึกษาซื้อเอกสารการมอบตัวพร้อมคู่มือนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  ในราคา 
ชุดละ 200.-บาท (เว้นวันหยุดราชการ) ณ  กลุ่มงานการเงิน  กองคลัง  ชั้น  1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร  ไทย-เยอรมัน  (อาคารTGGS)    เพ่ือน าไปกรอกข้อมูลและให้ผู้ปกครองลงนามให้สมบูรณ์ก่อนวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาแล้วด าเนินการตามล าดับขั้นตอนให้ครบถ้วน   พร้อมทั้งถ่ายรูปตามเครื่องแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(ตามตัวอย่างท้ายเล่ม ท. 7)  ขนาด 1 นิ้ว  และน าไฟล์รูปถ่ายไปอัพโหลดลงในระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 
 3.  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  
2562 ในวันที่  21  มิถุนายน  2562   รายละเอียดต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่   https://www.sci.kmutnb.ac.th   

 
 4.  ให้นักศึกษาใหม่เข้าสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ในวันที่ 22 มิถุนายน  
2562  เวลา  10.00-12.00 น.  รายละเอียดเพิ่มติดตามได้จาก  www.kmutnb.ac.th 

 
5.  ตั้งแต่วันที่  วันที่ 21 – 27  มิถุนายน 2562  ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินหน้าเว็บไซต์   

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  ทั้งนี ้  ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
          

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   250.-บาท  (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  29,000.-บาท  (หนึ่งหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  31,950.00  บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
 
 
 
 
 
        /6.  ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา... 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sci./
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
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6.  ให้นักศึกษาใหม่ที่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วด าเนินการเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่หน้า

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)   เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ในระบบให้ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2562  เป็นต้นไป  และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้ง  Print out เอกสารที่ 
ได้บันทึกแล้วน าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
7.  วันที่  9  กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00  น.  เข้ารับเลขการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

ณ   อาคาร 78   และอาคารยิมเนเซียม  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.กรุงเทพมหานคร   โดยให้นักศึกษาแต่งกาย
ด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  แล้วรายงานตัวตามสถานที่ดังนี้ 

04201  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)  ภาควิชาคณิตศาสตร์         ชั้น  5  อาคาร  78 
 

04202  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม    ชั้น  8  อาคาร  78 
 

04203  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT)   
          ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม      ชั้น  7  อาคาร  78 

 

04204  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)     ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ   ชั้น  4  อาคาร  72 
 

04205  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) 
          ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม      ชั้น  7  อาคาร  78 

 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)  
04207  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04208  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
04209  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

   ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์        ชั้น  4   อาคาร  78 
 

04212  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)       ภาควิชาสถิติประยุกต์    ชั้น  5  อาคาร  78 
 

040213  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) 
  ภาควิชาสถิติประยุกต์    ชั้น  5  อาคาร  78 

 

04214  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
ภาควิชาคณิตศาสตร์         ชัน้  5  อาคาร  78 

 
 
 

                 /8.  นักศึกษาที่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา... 
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           8.  นักศึกษาที่ได้ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขในข้อ 1. เพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
และถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ณ  กองบรการการศึกษา  อาคาร TGGS  ชั้น 2  ในวันที่ 9  กรกฎาคม  2562  
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 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 
  หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา  เพื่อตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียนเปรียบเทียบกับตารางสอนที่ได้รับจากภาควิชาโดยใช้   Username   คือ  เลขประจ าตัวนักศึกษา    และ  
Password  คือ  เลขประจ าตัวประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองาน
ทะเบียนนักศึกษา 
 
 9.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  


