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ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. 

ประจ าปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
...................................................... 

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. ประจ าปีการศึกษา 2562  
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จ านวนทั้งสิ้น 36 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
 

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1. นายคณยศ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
2. นายจักรภัทร สมานชาติ 
3. นายจารุกิตติ์ชัย ถาวรเลิศชัย 
4. นางสาวณัชชา พวงนาค 
5. นางสาวณัชฌาพร พาสุกรี 
6. นางสาวณัฐธิดา ปลื้มชิงชัย 
7. นางสาวนมิดา มีเฉลา 
8. นายปิยณัฎฐ์ ด ารงโภคภัณฑ์ 
9. นางสาวพรไพลิน วิทยารัฐ 
10. นางสาวพิมพ์รดา รักเจริญ 
11. นางสาวพิริยาพร อาจทวีกุล 
12. นางสาวภัสราล ี ฉายชูวงษ ์
13. นายภูมิรฏฐ์ภัทร จุลเจิมศักดิ์ 
14. นายศิรินทร์ ค าเมือง 
15. นางสาวอภิญญา ศรีศร 
16. นางสาวจุฑาพร เมฆตรู 
17. นางสาวสุภาภรณ์ สุขเอ่ียม 
18. นางสาวอรณัฐ รัตนโพธิ 
19. นางสาวสิรีธร ฉายชูวงษ ์
20. นางสาวทิพวัลย์ อยู่ยิ่ง 
21. นายนรวีร์ บุญปัญญา 
22. นายวิษณุ ศิริพงษ์วิรัช 
23. นางสาวพลอยพริม ไวว่อง 
24. นายศตวรรษ แพ่งพิพัฒน์ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
25. นางสาวทัชชภร ทองยิ้ม 
26. นายศุภณัฏฐ์ ขอรัตน์ 
27. นางสาวเบญจพร บุญปก 
28. นางสาวอารียา เวียงนาค 
29. นางสาววรมาศ คิดฉลาด 
30. นายชัยพฤกษ์ อินเดีย 
31. นางสาวมัทนียา อร่ามโสภา 
32. นางสาวธัญวรัตน์ แจ่มแจ้ง 
33. นางสาวอัจฉรา มาตสุริวงษ์ 
34. นางสาวขวัญจิรา ปรีการ 
35. นางสาวพัชรีรัตน์ เพลินธรรมกุล 
36. นางสาวเขมิกา แสงย้อย 

 
 

 

หมายเหตุ รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพัฒนา  
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

 1. เปิดภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562  
  - ให้นักศึกษาด าเนินการซ้ือเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ณ กลุ่มงานการเงิน 
กองคลัง ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน (TGGS) ราคาชุดละ 200 บาท 
โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลและให้ผู้ปกครองลงนามให้สมบูรณ์ก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ ที่ ผ่ าน การคั ด เลื อก ให้ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ ผ่ าน ระบ บ  Clearing - House ที่ เว็ บ ไซต์  https://student. 
mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ 
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียบร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ 
 3. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) 
ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. 
 4. วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2562 นักศึกษาเข้าระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ เว็บไซต์ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้ เลขประจ าตั วประชาชน 13 หลั ก 
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนและน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคาร 
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา   
 5. วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาตรี โดยติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่  http://www.admission. 
kmutnb.ac.th/ 
 6. วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ 
เพ่ือบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้ง 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 

https://student.mytcas.com/th
https://student.mytcas.com/th
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
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พิมพ์เอกสารที่ได้บันทึกแล้วน าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 7. วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  เวลา 09.00 น. พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมน าส าเนาเอกสาร Bill Payment ที่ช าระเงินกับธนาคาร 
แล้ว เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลแล้ว และเอกสารที่พิมพ์จากระบบ  
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงานข้อมูลประวัตินักศึกษา ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา และแบบฟอร์มข้อมูล  
เพ่ือประกอบการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท) 
จัดเรียงตามใบน าเรียงเอกสาร (ตาม ท.6) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามในใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
และหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา และน าส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้งานทะเบียน 
และสถิตินักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ภายในเวลา 15.00 น. เพ่ือด าเนินการ 
เปิดบัญชีและท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM (บัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท)  
 หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
เปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้  USERNAME คือ เลขประจ าตัวนักศึกษา และ PASSWORD คือ 
เลขประจ าตัวประชาชน รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา  
 8. นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 
  - นักศึกษาชายและหญิง ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รายละเอียดตามคู่มือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) 
 9. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามรายละเอียดและก าหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังอีกไม่ได้  
 10. หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่  0 2555 2000  
ต่อ 3808 หรือโทรศัพท์หมายเลข 08 6046 5741 (ในวันเวลาราชการ) 
 
 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และไม่เข้าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม ตามวันเวลา  
ที่ก าหนด ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับเข้า 
เป็นนักศึกษา ถือว่าเป็นการขัดค าสั่งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจาก 
การสอบคัดเลือก หรือถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
  คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 


