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ประกาศคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิทิลั 
เรือ่ง  รายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ 

โครงการโควตานกัศกึษาเรยีนด ีประจ าปกีารศกึษา 2565 (ช่วงที ่2)  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวทิยาการสารสนเทศเพือ่เศรษฐกจิดจิทิลั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

---------------------------------------------------------------- 
 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี  (ช่วงที่  2)  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร 4 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลนี้ และขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ ดังนี้  

1.  ผู้ที่มีรายช่ือมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้น  
จะถือว่าสละสิทธ์ิและจะเรียกร้องสิทธ์ิภายหลังไม่ได้ 

2.  เป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ในวันศุกร์ที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
จะประกาศลิงก์ (URL) ส าหรับสอบสัมภาษณ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ 
แจ้ง  Line ID และ E-mail ที่จะใช้สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมแจ้งชื่อ -นามสกุล มาทางอีเมล 
amonwan.r@itd.kmutnb.ac.th 

3.  ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 
โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม                                                 

4.  จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .pdf  มาทางอีเมล
amonwan.r@itd.kmutnb.ac.th ภายในวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 14.00 น. โดยตั้งช่ือเรื่อง 
ที่ส่งว่า “เอกสาร โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2565 ชื่อ-นามสกลุของนกัศกึษา ชือ่ยอ่
สาขาวิชา” (ตัวอย่าง: เอกสาร โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2565 นายสมชาย รักเรียน 
สาขาวิชา IBIT)  มีดังต่อไปนี้ 
  4.1  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่  ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือ  Transcript  
แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อยจ านวน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 ที่ผู้สมัครลงนามรับรอง 
ส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ หรือ 

  4.2  ส าเนาประกาศนียบัตร GED Diploma และส าเนาใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official 
Transcript of GED Tests) ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ 
  4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

  4.4  ส าเนาทะเบียนบ้านทีผู่ส้มัครลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

  4.5  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ–สกุล (ถ้าม)ี ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

  4.6   ประวัติผลงานของผูส้มัคร (Portfolio) *ใชใ้นการประเมนิ ผูส้มคัรตอ้งสง่มาทกุคน 



 
 

 
 

  4.7  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
   - TOEFL (Paper-based/ITP) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
   - TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน หรือ 
   - IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน หรือ 
   - TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
   - CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน หรือ 
   - KMUTNB English Proficiency Test (K-STEP) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

5.  ผลตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจ
จากคลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 

5.1  ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้ที่มสีุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

  5.2  ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด (ไม่ต้องน าฟิลม์เอก็ซเรย์มาแสดง) 
  5.3  ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และ ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
  5.4  ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

น า ใบรับ รอ ง แพทย์  แล ะผ ล ตร วจสุ ขภาพที่ ก า ห นด ไ ว้ข้ า งต้ น ส่ ง อ อนไล น์ม าที่ อี เ ม ล
amonwan.r@itd.kmutnb.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเวลา 16.00 น.   

6.  มหาวิทยาลัยถือเป็นสทิธ์ิขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผูส้มัครไม่ส าเรจ็การศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาทันท ี

7.  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกใน วนัพธุที ่26 มกราคม พ.ศ. 2565 

8.  หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือมปีัญหาที่ต้องสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 
     - ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 2728 

     - หน่วยวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล โทรศัพท์ 0 2555 2000  
ต่อ 2711, 2701, 2704 และ E-mail : amonwan.r@itd.kmutnb.ac.th 

 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา  สดสี) 

                            คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดจิิทลั 

 
ส าหรบัสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 
 

 
 
 
 

mailto:amonwan.r@itd.kmutnb.ac.th


 
 

 
 

รายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ 
 
 

โครงการโควตานกัศกึษาเรยีนด ีประจ าปกีารศกึษา 2565 (ช่วงที ่2) 
 

สาขาวิชาวทิยาการสารสนเทศเพือ่เศรษฐกจิดจิทิลั (หลกัสตูรนานาชาติ) (I-BIT) 
 

 
 
 

            ล าดบัที ่ เลขทีส่มคัร                    ชือ่ - นามสกลุ 
1. 1010009-7 นางสาวธัญรดา อนุตรกลุ 
2. 1010010-5 นายวรเมธ ปทุมสูต ิ


