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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2561 

ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
 1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย/สองภาษา/ภาษาอังกฤษ 
 - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 
 - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยืน่ในวันสอบสัมภำษณ์ 
  1. ประวัติผลงำนของผูส้มัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
  2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ 
 - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำในชัน้ปีที่เทยีบเท่ำมัธยมศึกษำปีที่ 6 อำทิ Grade 12 หรือ Year 13 
 - มีหนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำเดิม โดยอำจำรย์ผู้สอน อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
 - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยืน่ในวันสอบสัมภำษณ์ 
 1. ประวัติผลงำนของผูส้มัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
 2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 3. ผู้สมัครด้วยวุฒิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
 - กรณีที่ 1: มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE “O” Level จ ำนวน 5 วิชำ โดยในแต่ละวิชำต้องได้ผลไม่ต่ ำกว่ำ “C” 
และต้องเป็นผลสอบที่ท ำกำรสอบภำยในปี พ.ศ. 2560 (หมำยเหตุ: อนุโลมส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 เท่ำนั้น)   
 - กรณีที่ 2: มีผลสอบในระดับ Advanced Level ได้แก่ AS Level หรือ A-Level ให้เป็นดังนี้ AS Level จ ำนวน 5 วิชำ โดย
ในแต่ละวิชำต้องได้ผลไม่ต่ ำกว่ำ “C” หรือ A Level จ ำนวน 3 วิชำ โดยในแต่ละวิชำต้องได้ผลไม่ต่ ำกว่ำ “C”  
 **ทั้งนี้ ในกรณีเป็นกำรสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำย หรือเทียบเท่ำ ผู้สมัครต้องแ สดงผล
กำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม 
 - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยืน่ในวันสอบสัมภำษณ์ 
 1. ประวัติผลงำนของผูส้มัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
 2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 4. ผู้สมัครด้วยวุฒิ GED 
 - ส ำเร็จประกำศนียบัตร GED Diploma และ มีใบแสดงผลกำรสอบผ่ำน (Official Transcript of GED Tests) ทั้งนี้ต้องสำมำรถ
ยื่น Diploma ได้ภำยในเดือน กันยำยน ของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ 
 - GED มีผลคะแนนรวมไม่ต่ ำกวำ่ 2,800 คะแนน 
 - ผลกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม 
 - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยืน่ในวันสอบสัมภำษณ์ 
 1. ประวัติผลงำนของผูส้มัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ  

 2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
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 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้อยู่ก่อน
ท าการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
 
 

ล าดับ หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ ์ จ านวน 

1. ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือ Transcript แสดงผล
กำรเรียน อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 ภำคกำรศึกษำ  

- กรณีผู้สมัครศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำระบบนำนำชำติ แสดงเอกสำรดังนี้ 
o ส ำเนำ Transcript ถึงภำคกำรศึกษำล่ำสุด 
o เอกสำรแสดงคะแนนคำดกำรณ์ (Predicted Grade) ตัวจริง พร้อม ส ำเนำ  

1 ฉบับ 

2. ส ำเนำบัตรประชำชน  
- กรณีผู้สมัครมิได้ถือสัญชำติไทย ให้แสดงส ำเนำหนังสือเดินทำง 

1 ฉบับ 

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
-  กรณีผู้สมัครมิได้มีทะเบียนบ้ำนในประเทศไทย ให้แสดงหลักฐำนที่อยู่ปัจจุบัน 

อำทิ ส ำเนำเอกสำรเช่ำบ้ำน (ถ้ำมี) 

1 ฉบับ 

4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 1 ฉบับ 
5. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ 

(จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
1 ฉบับ 

6. ประวัติผลงำนของผู้สมัคร (portfolio) ด้ำนวิชำกำร กิจกรรม หรือด้ำนอ่ืนๆ ที่ดีเด่น 
หรือ ผลงำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำ หรือผลงำนอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อำทิ โครงงำน
แผนธุรกิจ บริษัทจ ำลอง จัดท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

1 ชุด 

7. หำกมีผลสอบวัดระดับภำษำอังกฤษจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ โดยมีเกณฑ์ระดับ
คะแนนภำษำอังกฤษเพื่อพิจำรณำเข้ำศึกษำ:  

- TOEFL 500+ / TOEFL (iBT) 62+ 
- IELTS 5.5+ 
- TU-GET overall score 500+ 
- CU-TEP overall score 62+ 
- KMUTNB English Proficiency Test 60%+ 
 

หมำยเหตุ หำกผู้สมัครได้รับเลือกเข้ำศึกษำโดยยังมิได้แสดงผลสอบวัดระดับภำษำอังกฤษใน
กำรสมัคร วิทยำลัยนำนำชำติจะด ำเนินกำรจัดสอบภำษำอังกฤษ (KMUTNB Proficiency 
Test) ให้กับนักศึกษำที่ยังไม่มีผลคะแนนหรือมีผลคะแนนไม่ถึงตำมเกณฑ์ในช่วงก่อนเปิด
ภำคกำรศึกษำ โดยถ้ำผลกำรสอบ KMUTNB Proficiency Test มีคะแนนต่ ำกว่ำ 60% 
จะต้องเรียนในรำยวิชำ 1) English Study Skills และ 2) Academic Essay Writing           
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 โดยไม่มีกำรเก็บค่ำลงทะเบียนเพิ่มเติม 

 

 
 ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ผู้สมัครต้องน าเอกสารทั้งหมด ยื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
 

หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
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 สมัครทำงอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวำคม 2560 – 22 มกรำคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th 
และค่ำสมัคร 400.00 บำท ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 10.00 บำท รวมเป็นเงิน 410.00 บำท (สี่ร้อยสิบบำทถ้วน)  
 
 

  
 สำขำวิชำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ รับจ ำนวน 60 คน 
 

 
 

 ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย/สองภาษา/ภาษาอังกฤษ 
  - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 
  - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยื่นในวันสอบสัมภำษณ์ 
   1. ประวัติผลงำนของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
   2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ 
  - เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำในชั้นปีที่เทียบเท่ำมัธยมศึกษำปีที่ 6 อำทิ Grade 12 หรือ Year 13 
  - มีหนังสือรับรองจำกสถำนศึกษำเดิม โดยอำจำรย์ผู้สอน อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
  - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยื่นในวันสอบสัมภำษณ์ 
   1. ประวัติผลงำนของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
   2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 ผู้สมัครด้วยวุฒิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  - กรณีที่ 1: มีผลสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE “O” Level จ ำนวน 5 วิชำ โดยในแต่ละวิชำต้องได้ผลไม่ต่ ำกว่ำ “C” 
และต้องเป็นผลสอบที่ท ำกำรสอบภำยในปี พ.ศ. 2560 (หมำยเหตุ: อนุโลมส ำหรับผู้เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 เท่ำนั้น)   
  - กรณีที่ 2: มีผลสอบในระดับ Advanced Level ได้แก่ AS Level หรือ A-Level ให้เป็นดังนี้ AS Level จ ำนวน 5 วิชำ 
โดยในแต่ละวิชำต้องได้ผลไม่ต่ ำกว่ำ “C” หรือ A Level จ ำนวน 3 วิชำ โดยในแต่ละวิชำต้องได้ผลไม่ต่ ำกว่ำ “C”  
  **ทั้งนี้ ในกรณีเป็นกำรสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปลำย หรือเทียบเท่ำ ผู้สมัครต้องแสดงผล
กำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม 
  - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยื่นในวันสอบสัมภำษณ์ 
   1. ประวัติผลงำนของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
   2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 ผู้สมัครด้วยวุฒิ GED 
  - ส ำเร็จประกำศนียบัตร GED Diploma และ มีใบแสดงผลกำรสอบผ่ำน (Official Transcript of GED Tests) ทั้งนี้ต้อง
สำมำรถยื่น Diploma ได้ภำยในเดือน กันยำยน ของปีกำรศึกษำที่เข้ำศึกษำ 
  - GED มีผลคะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำ 2,800 คะแนน 
  - ผลกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำเดิม 
  - สอบสัมภำษณ์เป็นภำษำอังกฤษ โดยน ำเอกสำรดังต่อไปนี้ยื่นในวันสอบสัมภำษณ์ 
   1. ประวัติผลงำนของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภำษำอังกฤษ 
   2. เรียงควำมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำศึกษำ (Statement of Purpose) เป็นภำษำอังกฤษ (จ ำนวนค ำไม่ต่ ำกว่ำ 500 ค ำ) 
 

การรับสมัคร 

จ านวนที่รับ

สมัคร   

เกณฑ์การพิจารณา 

สมัคร   
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ก าหนดการ วัน-เวลา สถานที่ 

สมัครทำงอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 ธันวำคม 2560 – 
22 มกรำคม 2561 

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

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ วันที่ 30 มกรำคม 2561 http://www.inter.kmutnb.ac.th 
สอบสัมภำษณ์ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561 อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติ 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 http://www.inter.kmutnb.ac.th 
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) วันที่ 19-22 มีนำคม 2561 ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ประกำศรำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30 มีนำคม 2561 http://www.inter.kmutnb.ac.th 
ช ำระค่ำธรรมเนียมและบ ำรุงกำรศึกษำ
ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 

วันที่ 4-10 เมษำยน 2561 http://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/ 
student/studentlogin.aspx 

 
 
 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 2. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 
 
 ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีชื่อเป็นนักศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด และจะยังไม่ถือว่าเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว 
 

 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องช ำระค่ำบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ให้มหำวิทยำลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่ำขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 1,000.00 
2 ค่ำประกันทรัพย์สินเสียหำย 1,000.00 
3 ค่ำประกันอุบัติเหตุ ปีกำรศึกษำละ 250.00 
4 ค่ำท ำบัตรนักศึกษำใหม่ 200.00 
5 ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำภำคกำรศึกษำละ 60,000.00 

 รวม (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 62,450.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการอื่น ๆ 

คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 
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แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


