
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2562 
……………………………………… 

    ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในโครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร 
ดังนี้ 
1. สาขาวิชาที่เปิดรับและจ านวนรับ 
   รับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน โดยเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 รหัสสาขา   ชื่อสาขาวิชา  จ านวนรับ 
 16101   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  10 คน 
 16102   การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  10 คน 
 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   รับสมัครเฉพาะผู้ที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 4 ภาคการเรียน ตั้งแต่ชั้น ม.4 ถึงชั้น ม.5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 (ไม่รับสมัคร 
ผู้ที่จบ ม.6 มาแล้ว) 
3. พื้นที่การให้โควตา 
   ทั่วประเทศ 
4. วิธีการสมัครและช าระเงิน ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  
การสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามข้ันตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ์ในการสมัคร  
  

http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses


2/4 
  

ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 
1. ศึ ก ษ า / ต ร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล 
การรับนักศึกษา จากระเบียบ 
การรับสมัคร 

- ผู้สมัครต้องศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการ 
สมัครให้เข้าใจโดยด าเนินการ ดังนี้ 
 - Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการได้ที่ 
เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th เลือกโครงการโควตา 
เรียนดี 

2. ลงทะเบียนเ พ่ือการสมัคร 
ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ 

- ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานในระบบ 
รับสมัครออนไลน์ที่ เว็บไซต์  http://www.admission.kmutnb.ac.th 
ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561 (ผู้สมัครลงทะเบียน 
ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น) ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง 
    - กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก 
    - ก าหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครควรก าหนดรหัสที่จ าได้ง่าย) 
 - กรอกชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาไทยเท่านั้น (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) 

3. กรอกข้อมูลการสมัคร - ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึก 

4. พิมพ์ใบแจ้ งการช าระเงิน 
ค่าสมัคร 

- พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (ผู้สมัครต้องช าระเงินภายในวันที่ก าหนด 
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการช าระเงิน) 

5. ช าระเงินค่าสมัคร 
 

- น าใบแจ้งการช าระค่าสมัครไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการช าระค่าสมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครตามก าหนดเวลาที่ระบุ 
ในใบแจ้งการช าระค่าสมัคร 
- หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามใบแจ้ง 
การช าระเงินค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัคร 
ด าเนินการ Login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียน 
ใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม แล้วท าตามขั้นตอนที่ 1 - 4 ใหม่อีกครั้ง 
กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัครและ 
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

6. ตรวจสอบสถานะการสมัคร - หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 3 วันท าการ ให้ผู้ สมัครตรวจสอบ 
สถานะการสมัครที่ เว็บไซต์  http://www.admission.kmutnb.ac.th 
เลือกเมนูตรวจสอบ สถานะการสมัครแล้วกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 
ให้ถูกต้อง กรณีการช าระเงินเรียบร้อย สถานะจะแสดงค าว่า "ส าเร็จ" กรณี 
ที่ยังไม่ช าระเงิน สถานะจะแสดงค าว่า "รอช าระเงิน" ขั้นตอนนี้ผู้สมัคร 
จะทราบสถานะการช าระเงินเท่านั้น 
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ขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 
7. พิ ม พ์ ใ บ ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง 
การสมัคร 

- ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพ่ือแสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ 
ทราบข้อมูลเลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และข้อมูลการสอบของตนเอง 
เข้าสู่ระบบการรับ นักศึกษาออนไลน์ที่ 
http://stdamis2.kmutnb.ac.th/information/ApplyBillPayment.aspx 
โดยให้ผู้สมัครด าเนินการกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนให้ถูกต้อง 

อัตราค่าสมัครสอบ 400.00 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.00 บาท (ผู้สมัครที่ได้ท าการสมัครและช าระเงิน 
ค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
สาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระท าได้ในช่วงเวลาของก าหนดการรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องท าการ 
สมัครใหม่ โดย Login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิกการสมัครเดิม 
ท าตามขั้นตอนที่ 1-4 ใหม่อีกครั้ง หากผู้สมัครได้ท าการช าระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ 
 

5. การสอบคัดเลือก 
   พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เกรดเฉลี่ยสะสม และการสอบสัมภาษณ์ 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 8 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
7. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยผู้สอบสัมภาษณ์ต้องน าเอกสารมาแสดง ดังนี้ 
   7.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
   7.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่าก าลัง 
    ศึกษาอยู่และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม.5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 พร้อมลงนามรับรองส าเนา 
    ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ใช้ในการประเมิน ผู้สมัครต้องน ามาทุกคน 
   7.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้  
    แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของทางโรงพยาบาล) โดยมีรายการ 
    ที่ต้องตรวจ ดังนี้ 
    - ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
     ต่อการศึกษา 
    - ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
    - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
    - ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

http://stdamis2.kmutnb.ac.th/information/ApplyBillPayment.aspx
http://www.admission.kmutnb.ac.th/


4/4 
  

8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 16 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
9. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House 
   วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://tcas. 
cupt.net/ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกโครงการที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
มจพ. เรียบร้อยแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามเงื่อนไขที่ที่ประชุม  
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนดไว้ในแต่ละรอบต่อไป 
10. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  http://tcas. 
cupt.net/ 
11. การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
   พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนจากระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
http://www.kmutnb.ac.th และน าไปช าระที่ธนาคารระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด 
ตามใบแจ้งการช าระเงินก าหนด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ) 
12. การมอบตัว พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
   ติดตามก าหนดการจากคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกครั้ง 
13. การเดินทางและช่องทางการติดต่อ 
   - รถประจ าทางธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203  
   - รถประจ าทางปรับอากาศ สาย 33, 97, 203, 543  
   - รถตู้ร่วมบริการ ขสมก. สายเซ็นทรัลลาดพร้าว - มจพ. 
   - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   ที่อยู่ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
   - โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือ 08 6046 5741 และ โทรสาร 0 2587 1262 
   - E-Mail : info@bid.kmutnb.ac.th 
   - Facebook : BID.KMUTNB 
   - LINE : http://line.me/ti/p/%40rrl4652p 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์  อยู่ผ่อง) 
คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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