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ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ 
ท่ี 012/2565 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ปีการศึกษา 2566 โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบท่ี 1  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 
...................................................... 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  บริหารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการค้าระหว่างประเทศและธุ รกิจโลจิสติกส์   
(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 มีทั้งหมด 23 รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
1 นาย ณัฐพงษ์ ชนะบุญ 
2 นางสาว มนิตดา เศรษฐวนิช 
3 นาย ธนภัทร มังวงษ์ 
4 นางสาว พลอยชมพู แซ่หว้า 
5 นางสาว ณัฐรมย์ คงดี 
6 นาย จิ่นหาง เว่ย 
7 นาย วรวิชญ์ ขวัญงาม 
8 นาย ตฤณ ไชยวุฒิ 
9 นาย ปวรวรรฒน์ พวงพยอม 
10 นาย กฤติน นพคุณ 
11 นางสาว สุภัสรา แก้วเพียร 
12 นางสาว แพรพรรณ เอ่ียมฉ่ำ 
13 นางสาว ธัญชนก สมสถาน 
14 นางสาว ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ 
15 นางสาว วิภาวี เเสงอรุณวงศ์ 
16 นางสาว ภรณ์พิชชา ตู้มณี 
17 นาย นิอิฟฟาน ยามู 
18 นางสาว แพรวระวี ใจตรง 
19 นางสาว ศวรรยา หนูชู 



20 นาย อนณ เอ่ียมดีงามเลิศ 
21 นาย ยศวัฒน์ ค้านอธรรม 
22 นาย โนอาห์ หะยีมะ 
23 นาย คุณากรณ์ ชัยชำนิ 
    
    
    
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 



หมายเหตุ รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)  
1. นักศึกษาดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา และสามารถศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จากคู่มือการขึ้ น

ทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
2. นักศึกษาเข้าระบบเพ่ือยืนยันสิทธ์ิ (Clearing House) ที่เว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566  
3. นั กศึกษาเข้าระบบชำระเงินเพ่ือขึ้ นทะเบียนนั กศึกษาใหม่ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลั ย 

(https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin) โดย ใช้ เลขประจำตัวป ร ะชา ชน  13 หลั ก  เ พ่ื อ
พิมพ์ใบแจ้ งช ำระเงินค่าลงทะเบี ยน  และนำไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ  Bill Payment)  
ของธนาคาร ตั้งแต่วันท่ี 12 – 21 ธันวาคม 2565 และให้นักศึกษาส่งหลักฐานการชำระเงิน (Bill Payment) มาที่ 
admission@ic.kmutnb.ac.th เพ่ือยืนยันการชำระเงิน 

4. เ ม่ื อนั ก ศึก ษ า ช ำ ร ะเ งิน เรี ย บ ร้ อย แ ล้ ว  ให้ เข้ า ร ะบ บ ขึ้ น ท ะเบี ย น นั ก ศึ ก ษ า ให ม่  
(http://stdregis.kmutnb.ac.th/) เพ่ือบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 และตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้ง Print out เอกสารที่ได้บันทึกแล้ว 
นำส่งเอกสารดังกล่าวในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

5. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 
พร้อมนำสำเนาเอกสาร Bill Payment ที่ชำระเงินกับธนาคารแล้ว เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่กรอกข้อมูลแล้ว และเอกสารที่ (Print out) จากระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ได้แก่ รายงาน
ข้อมูลประวัตินักศึกษา ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา และแบบฟอร์มข้อมูลเพ่ือประกอบการเปิดบัญชีสะสม
ทรัพย์และขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์  (บัตรประจำตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท) จัดเรียงตามใบนำเรียง
เอกสาร (ตาม ท.6) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบลงนามในใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา และหนังสือรับรอง
ความประพฤติของนักศึกษา ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้กลุ่มงาน ทะเบียนและสถิติ
นักศึกษา ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น  2 อาคารอเนกประสงค์ และดำเนินการเปิดบัญชีและทำบัตรประจำตัว
นักศึกษา ATM (บัตรประจำตัวนักศึกษาบีเฟิสต์-สมาร์ท)  

กรณีผู้ผ่ านการคัด เลือกไม่ มาทำการขึ้ นทะเบียน เป็นนั กศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด        
หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน   
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีได้ชำระไว้จะตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก       
ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซ่ึงทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาคืนเงินท่ีชำระไว้เป็นกรณีไป 
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเข้าระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา  เพ่ือตรวจสอบผลการลงทะเบียน
เปรียบเทียบกับตารางสอนของภาควิชาโดยใช้ USERNAME คือ เลขประจำตัวนักศึกษา และ PASSWORD คือ 
เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาจากคู่มือการใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียน
นักศึกษา  
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