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มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
 จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
เข้าศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
เข้าศึกษา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2560
โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
4 ปี ปี การศึกษา 2560 โครงการรับตรงใช้ คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยรับสมั ครผู้กําลังศึกษาหรือสํ าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ดังนี้
 จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดต่ างๆ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ แ ละเป็ น ไปตามประกาศการรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาต่ อ
โครงการรับตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ที่แนบต่อท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับสมัครผู้กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ดังนี้
จัดการศึกษาที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4 - ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.50 การพิจารณาคัดเลือกไม่มีการสอบข้อเขียน
ใช้พิจารณาจากผลคะแนนสอบ ดังนี้
 มี ผลการสอบ TOEFL/TU-GET อย่ า งน้ อ ย 500 หรื อ ผลการสอบ CU-TEP อย่ า งน้ อ ย 62 หรื อ IELTS
อย่ า งน้ อ ย 5.5 หรื อ KMUTNB Proficiency Test อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 60 (นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ มี หรื อ มี ผ ลการสอบ TOEFL/
TU-GET น้ อ ยกว่ า 500 หรื อ CU-TEP น้ อ ยกว่ า 62 หรื อ IELTS น้ อ ยกว่ า 5.5 หรื อ KMUTNB Proficiency Test
น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยจะจัดสอบภาษาอังกฤษให้ภายหลัง)
 ต้องมีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ครบทุกวิชาที่กําหนดดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และ
วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) (รหัสวิชา 39) สําหรับวุฒิ ม.6 สายวิทย์ - คณิต และศิลป์ - คํานวณ
 ต้องมีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ครบทุกวิชาที่กําหนดดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และ
วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) (รหัสวิชา 89) สําหรับวุฒิ ม.6 สายศิลป์ – ภาษา
จัดการศึกษาที่ มจพ.ปราจีนบุรี
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
การพิจารณาคัดเลือกไม่มีการสอบข้อเขียน ใช้พิจารณาจากผลคะแนนสอบ ดังนี้
 ต้ องมี ผลคะแนนการสอบวิ ชาสามั ญ 9 วิ ชา ครบทุ กวิ ชาที่ กํ าหนดดั งนี้ วิ ชาสั งคมศึ กษา (รหั สวิ ชา 19)
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และวิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) (รหัสวิชา 89)
1.1 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (ITBL)

หมายเหตุ

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
รหัส จํานวน วิชาสามัญ 9 วิชา
สาขา
รับ
ที่ใช้พิจารณา
วิชา
29 39 89
691
692
693

20
10
10

x
x
x

x
x
-

x

วุฒิผู้สมัคร
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย์ - คณิต)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ศิลป์ - คํานวณ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (ศิลป์ – ภาษา)

วิชาสามัญ 9 วิชาที่ใช้พิจารณา ช่องที่มีเครื่องหมายกากบาท (x) คือผลคะแนนการสอบที่คณะ/วิทยาลัย
กําหนดในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย
กําหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
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 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
รหัส จํานวน วิชาสามัญ 9 วิชา
วุฒิผู้สมัคร
สาขา
รับ
ที่ใช้พิจารณา
หลักสูตร/สาขาวิชา
กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา
วิชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
19 29 89
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
391
60
x
x
x มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
การโรงแรม (TH)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
392
120
x
x
x มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ
วิชาสามัญ 9 วิชาที่ใช้พิจารณา ช่องที่มีเครื่องหมายกากบาท (x) คือผลคะแนนการสอบที่คณะ/วิทยาลัย
กําหนดในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกวิชาตามที่คณะ/วิทยาลัย
กําหนดในแต่ละสาขาวิชา มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบในสาขาวิชานั้น
1.2 ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
กําหนดการ
1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th วันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
3. สอบสัมภาษณ์ ที่วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก ที่วิทยาลัยนานาชาติ
หรือดูที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
วันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560
5. ชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา
หมายเหตุ
กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
1.3 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
1.4 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสทุ ธิ์ใจ
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชัน้ สูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2559
ด้วยการ “ให้ออก”
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 - 9 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัด
สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยน
สถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
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1.5 ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกคน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร
ผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัคร
อาจเสียสิทธิในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการดําเนินการ
ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากประกาศการรับสมัครให้เข้าใจ
1. ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูล
โดยดําเนินการดังนี้
การรับนักศึกษา จากประกาศการ
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
รับสมัคร
ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ออนไลน์
(ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
2.1 ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่าน
ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน (ผู้สมัคร
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น) ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
 กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 กําหนดรหัสผ่าน (ผูส้ มัครเป็นผู้กําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผู้สมัครจําได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่คํานามหน้าชื่อ)
2.2 กรอกข้อมูลการสมัคร
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทําการบันทึก
2.3 พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน
 พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน (ผู้สมัครต้องชําระเงินภายในวันที่ที่กําหนด
ค่าสมัคร
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชําระเงิน)
3. ชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคาร
ผู้สมัครถือใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครไปชําระเงินทีธ่ นาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัคร การสมัคร
จะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจ้งการชําระเงิน
ค่าสมัคร กรณีทยี่ ังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดําเนินการ login
เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม
ทําตามขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่อีกครั้ง
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลังจากวันที่ไปชําระเงินแล้ว 3 วันทําการ ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
สถานะการสมัครว่าการชําระเงินสําเร็จหรือไม่
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ให้ผู้สมัครดําเนินการ login (ตรงช่องที่อยู่ด้านขวามือ) กรอกเลขประจําตัว
ประชาชน และรหัสผ่าน ให้ถูกต้อง ถ้าการชําระเงินเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ
สถานะจะแสดงว่า “สําเร็จ” กรณีที่ยังไม่ชําระเงิน สถานะจะแสดงว่า
“รอชําระเงิน”
ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะทราบสถานะการชําระเงินเท่านั้น
มีต่อ
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ขั้นตอนการสมัคร
5. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

วิธีการดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานแสดงใน สอบสัมภาษณ์ และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ให้ผู้สมัครดําเนินการ login (ตรงช่องที่อยู่ด้านขวามือ) กรอกเลขประจําตัว
ประชาชน และรหัสผ่าน ให้ถูกต้อง
ผู้สมัครจะทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

ผู้สมัครที่ได้ทําการสมัครและชําระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณี ที่ ต้ องการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิ ชา/อั นดั บการเลื อก สามารถกระทํ าได้ ในช่ วงเวลาของกํ าหนดการรั บสมั คร
ซึ่ งผู้ สมั ครต้ องทํ าการสมั ครใหม่ โดย login เข้ าระบบการรั บ นั กศึ กษาออนไลน์ (ไม่ ต้ องลงทะเบี ยนใหม่ ) แล้ วยกเลิ ก
การสมั ค รเดิ ม ทํ า ตามขั้ น ตอนที่ 2 ข้ อ 2.2 ข้ อ 2.3 และขั้ น ตอนที่ 3 ใหม่ อี ก ครั้ ง หากผู้ ส มั ค รได้ ชํ า ระเงิ น
ค่าสมัครแล้ว ต้องชําระเงินค่าสมัครใหม่
ผู้สมัครเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้องในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
ให้แจ้งกลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1626 หรือ 1627
1.6 การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร/ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตอ้ งการเข้าศึกษาได้ 1 อันดับ ค่าสมัครสอบ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
** เมื่อชําระเงินค่าสมัครแล้ว ผูส้ มัครจะขอเงินค่าสมัครคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

1.7 วิธีการคัดเลือก
วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาตามลําดับคะแนนของผู้สมัครจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
รายวิชาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนดในแต่ละสาขาวิชา [วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) และ
วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)] ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก โดยจะนําผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมา
พิจารณาในการคัดเลือก
1.8 เกณฑ์การพิจารณาสําหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้
เกณฑ์การพิจารณาสําหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะพิจารณาจาก
1. ผลรวมคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา รายวิชาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนดในแต่ละสาขาวิชา [วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) และวิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)] และจะพิจารณา
ตามลําดับคะแนนของผู้สมัคร
2. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้สําเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ทางการศึกษาของผู้สมัครตรงตามที่สาขาวิชาระบุไว้

5
1.9 การสอบสัมภาษณ์และการส่งผลการตรวจสุขภาพ
ผู้สมัครที่มีรายชือ่ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลาและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ไม่มีคะแนน แต่มีการพิจารณาความ
เหมาะสมในหลายๆ ด้าน และต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจสุขภาพ ตามวันเวลา ที่คณะ/
วิทยาลัย กําหนด
หลักฐานที่ต้องนํามาในการสอบสัมภาษณ์ คือ
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจําตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
3. หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือหลักฐานที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา
ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ฉบับจริง
4. หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
4.1 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)
 สําหรับวุฒิ ม.6 สายวิทย์ - คณิ ต และศิลป์ - คํานวณ ต้องมีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ครบทุกวิชาที่กําหนดดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และวิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
(รหัสวิชา 39)
 สําหรับวุฒิ ม.6 สายศิลป์ - ภาษา ต้องมีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ครบทุกวิชาที่กําหนด
ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และวิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) (รหัสวิชา 89)
4.2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
 ต้องมีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ครบทุกวิชาที่กําหนดดังนี้ วิชาสังคมศึกษา (รหัสวิชา 19)
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) และวิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) (รหัสวิชา 89)
5. ผู้สมัครวิทยาลัยนานาชาติ ต้องมีผลการสอบ TOEFL/TU-GET หรือผลการสอบ CU-TEP หรือ IELTS หรือ
KMUTNB Proficiency Test ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
(นักศึกษาที่ไม่มี หรือมีผลการสอบ TOEFL/TU-GET น้อยกว่า 500 หรือ CU-TEP น้อยกว่า 62 หรือ IELTS
น้อยกว่า 5.5 หรือ KMUTNB Proficiency Test น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยจะจัดสอบ
ภาษาอังกฤษให้ภายหลัง)
6. ผลการตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล)
โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจดังนี้
- ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนําฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
หมายเหตุ เอกสารในข้อ 2 - 5 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบสัมภาษณ์.
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1.10 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร ตรงตามที่สาขาวิชากําหนด
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกําหนดเวลาเรียนตามวัน
และเวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อน
ทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
1.11 การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดําเนินการและต้องนําหลักฐานการชําระเงินพร้อมหลักฐานอื่นๆ สําหรับการขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาทําการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์
ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชําระไว้ จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณี ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งทําให้ไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชําระไว้เป็นกรณีไป
1.12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
ผู้ส อบคัด เลื อกได้แ ล้ ว ยั งไม่ ถือเป็ น นั ก ศึกษาของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จนกว่ า
มหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องไป
รายงานตั ว/ปฐมนิ เทศ ณ สถานที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย กําหนดไว้ให้ ในประกาศผลสอบคั ดเลื อก ชํ าระเงิน ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่าบํารุงการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัย อย่างถี่ถ้วน และซื้อเอกสารขึ้นทะเบียนที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีดังนี้
เข้าสู่ระบบการชําระเงินนักศึกษาใหม่
นําใบชําระเงินไปจ่ายเงินทีธ่ นาคารภายในระยะเวลาที่กําหนด
เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
นําใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามวันเวลาที่คณะ/วิทยาลัย กําหนด
ส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตนิ กั ศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบผลการลงทะเบียนวิชาเรียน
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1.13 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยภายในวันที่กําหนดไว้ท้ายประกาศ
ผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1.
1,000
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
2.
1,000
ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
3.
ค่าบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ
3.1 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ภาคการศึกษาละ
19,000
60,000
3.2 วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษาละ
4.
250
ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ (เริ่มมีผลคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม)
หมายเหตุ - นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจริยธรรม (วัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
- อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูประกาศมหาวิทยาลัย

2. รหัสและวิชาที่ใช้ในการพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
รหัสวิชา
19
29
39
89

วิชาสอบ
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

