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ประกาศวิทยาลยันานาชาต ิ
ท่ี 006/2563 

เรื่อง  รายชื่อผูย้ืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี 4 ป ี
โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที ่3 (ADMISSION 1) 

สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจสิติกส ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนานาชาต ิ
...................................................... 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  
(หลักสูตรนานาชาต)ิ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 37 รายช่ือ ดังต่อไปนี ้

 

ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
1 อภิญญา คงไสย 
2 ณัฐพงศ ์ ประภาพรรณสิริ 
3 ณัฐฐิญา บัวไข 
4 ณฐธิดา วรรณสิทธิ์ 
5 พิมพ์ลภสั จันประนต 
6 ณชกมล กลิ่นทอง 
7 ดนุนันท์ ลบล า้เลศิ 
8 กานต์ ทรงณัฐศิริ 
9 ภัทรธานี กรองทอง 
10 รัชนันท์ จิตต์สุภาพรรณ 
11 กันตา ด้วงอ่อน 
12 อรอริญชย์ มนัสทรง 
13 ตุลธร เพียวส าราญ 
14 ณัฐณิชา เพิ่มบุญ 
15 อินทิยา เอื้อศักด์ิอารี 
16 ปฐมรัตน์ ภมรพงศ์อัมพร 
17 ปานนภสั แก้วคง 
18 ชยากร บัวผุด 
19 พรชนิตว์ ภาถีร 
20 ดาเรศ ลอยวิรัช 



21 นราทร ประดิษฐ์อนุสรณ์ 
22 นันทนัช พรหมพูล 
23 รัชชกานต์ ระตะนิล 
24 ฐิติรัตน์ โคตรพันธ์ 
25 ธรณัส บุญพร้อม 
26 ปิยาพัชร วิวัฒน์ธรรมกุล 
27 ชลันธร ช่ืนรุ่ง 
28 ดีลภัส ฉิมวยั 
29 ปทิตตา อารมณ์ช่ืน 
30 พศธร สุทธิใจธรรม 
31 จิรัสย ์ ณ นคร 
32 อัครากร สิทธิโชค 
33 ฐิติพร แซ่อั้ง 
34 พรวลัย วิบูลกีรติ 
35 ทินกร พรปู่ศุข 
36 สุวาจา แสงสวัสด์ิ 
37 ปวริศร สุจริตกุล 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหดู้หมายเหตทุ้ายประกาศดว้ย 



หมายเหต ุรายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่  

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (ปริญญาตร ี4 ป)ี  
1. นักศึกษาซื้อเอกสารการขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ณ กลุ ่มงานการเงิน  

กองคลัง ชั ้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิร ินธร ไทย - เยอรมัน (TGGS)  
ราคาชุดละ 200.-บาท ได้ต้ังแตเ่ดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และให้นักศึกษากรอกข้อมูล ให้ผู้ปกครอง
ลงนามให้สมบูรณ์ ก่อนวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

2. นักศึกษาเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่เว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ตั้งแตวั่นที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2563 และทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศ
รายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563  

3. นักศึกษาเข้าระบบช าระเงินเพื ่อขึ ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ท ี ่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน  13 หลัก 
เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียน และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment)  
ของธนาคาร ตั้งแต่วันท่ี 21  - 28 พฤษภาคม 2563 และให้นักศึกษาส่งหลักฐานการช าระเงิน (Bill Payment) 
มาที่ admission@ic.kmutnb.ac.th เพื่อยืนยันการช าระเงิน 

4. เม ื ่ อน ักศ ึกษาช าระเง ินเร ียบร ้อยแล ้ว  ให ้ เข ้ าระบบข ึ ้นทะเบ ียนน ักศ ึกษาใหม่  
(http://stdregis.kmutnb.ac.th/) เพื ่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให ้ถูกต้องและครบถ้วน  
ตั้งแต่วันท่ี 28 พฤษภาคม  2563 – วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้ง Print out 
เอกสารที่ได้บันทึกแล้ว น าส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

5. นักศึกษาพบอาจารย์ที ่ปรึกษาที ่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ในวันที ่ 31 กรกฎาคม 2563                 
เวลา 9.00-12.00 น. พร้อมน าส าเนาเอกสาร Bill Payment ที่ช าระเงินกับธนาคารแล้ว เอกสาร                 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลแล้ว และเอกสารที่ (Print out) จากระบบขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงานข้อมูลประวัตินักศึกษา ใบแทนบัตรประจ าตัวนักศึกษา และแบบฟอร์ม
ข้อมูลเพื่อประกอบการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์และขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์  (บัตรประจ าตัวนักศึกษา                 
บีเฟิสต์-สมาร์ท) จัดเรียงตามใบน าเรียงเอกสาร (ตาม ท.6) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบลงนามในใบแทน
บัตรประจ าตัวนักศึกษา และหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา  ส่งเอกสารการขึ ้นทะเบียน                    
เป็นนักศึกษาใหม่ให้กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 
และด าเนินการเปิดบัญชีและท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ATM (บัตรประจ าตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท)  

กรณีผู ้ผ ่านการคัดเลือกไม่มาท าการขึ ้นทะเบียนเปนนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก  าหนด        
หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน   
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีได้ช าระไว้จะตกเปนนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก       
ไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเปนนนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาคืนเงินท่ีช าระไว้เปนนกรณีไป 

 
 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx
mailto:admission@ic.kmutnb.ac.th
http://stdregis.kmutnb.ac.th/


หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน
เปรียบเทียบกบัตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจ าตัวนักศึกษา และ PASSWORD คือ 
เลขประจ าตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน
นักศึกษา  

6. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะแจ้ง
ก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง 

7. นักศึกษาแต่งกายในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ดังนี ้ 
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงต้องแต่งเครื ่องแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

พระนครเหนือ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เครื ่องแบบ 
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554  

8. หากนักศ ึกษาม ีข ้อสงส ัยหร ือป ัญหาท ี ่ ต ้องการสอบถามเพ ิ ่ มเต ิม  ต ิดต ่อได ้ท ี่  
admission@ic.kmutnb.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2811 และ 2812 

9. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ทุกคนถือปฏิบัติตามรายละเอียด และก าหนดเวลาที่ระบุไว้  
ข้างต้นทุกประการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธ์ิจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ภายหลังอีกไม่ได้  

ผู้ท่ีไม่มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นถือว่า
เปนนการขัดค าสั่งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ จะสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาไม่รับเข้าเปนนนักศึกษา  

ผู้ท่ีไม่เข้าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าเปนนการขัดค าสั่งวิทยาลัย
นานาชาติ อาจถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการสอบคัดเลือก หรือถูกถอนสภาพจากการเปนนนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ 

 
 
 

       ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์) 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

 


