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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1 (รอบ Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี  

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  ยกฐานะจากภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เป็น
ส่วนงานใหม่เทียบเท่าคณะฯ ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ( เดิมคือ ภ าค
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ) และภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า  ( เดิมคือ 
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ) ในปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขา วิชาคือ บธ.บ. ( สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ) 
และ บธ.บ. ( บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ) 
 1. รายละเอียดของหลักสูตร 
 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

-หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร รวม 156 หน่วยกิต 
แยกเป็นหมวด วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 120 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน  24   หน่วยกิตกลุ่มวิชา
เฉพาะบังคับ 60 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต   กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต    และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 
หน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีระยะเวลาศึกษาได้สูงสุด ไม่เกิน 8 ปี หรือเรียนครบตามจ านวน
หน่วยกิต ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
-หลักสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะน าไปประกอบอาชีพใน   ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่

สนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ใน     ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ
จัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
 2. รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับ  
 2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
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3. คุณสมบตัิและคุณวุฒิทางการศกึษาของผู้สมัคร  
 3.1 คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัคร  
  (1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษตัรยิ์เป็นพระประมุข 

 (2) คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดในแตล่ะสาขาวิชาในปีการศึกษา 2561 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสภุาพ และรับรองตอ่มหาวิทยาลัยว่าจะปฏบิัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครดั  
 (4) ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสติหรอืนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันช้ันสูงอ่ืน ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัย
เปิด  
 (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิที่ได้
กระท าโดยประมาท  
 (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจติฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรอืเป็นโรคทีส่ าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  
 (7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรบัรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค าบ ารุงและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 (8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 (9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
*หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมคัรขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ใน

การสอบคัดเลือกคร้ังนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และ
ไม่ได้เปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

3.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกสาขาและระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มี
รายชื่อ ดังต่อไปนี้  

1.โรงเรียนศรีมโหสถ  2.โรงเรียนสุวรรณวิทยา 3.โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรณ์บ ารุง  4.โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
5.โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  6.โรงเรียนกบินทร์วิทยา 11.โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 8.โรงเรียนองครักษ์ 
9.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 10.โรงเรียนเมืองนครนายก  11.โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 12.โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
13.โรงเรียนดัดดรุณี 14.โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 15.โรงเรียนซับม่วงวิทยา 16.โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
17.โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 18.โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 19.โรงเรียนนิคมวิทยา 20.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  
21.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้าสมุทรปราการ 

22.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
ชลบุร ี

23.โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 24.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

25.โรงเรียนชิตใจชื่น 26.โรงเรียนชลกัลยานุกูล 27.โรงเรียนดาราสมุทร 28.โรงเรียนตาพระยา 
29.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 30.โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 31.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 32.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
33.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 34.โรงเรียนบ้านนา  

"นายกพิทยากร" 
35.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   36.โรงเรียนหินกองวิทยาคม 

37.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ 38.โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 39.โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 40.โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
41.โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 42.โรงเรียนมารีวิทยา 

(เมืองปราจีนบุรี) 
43.โรงเรียนอรัญประเทศ 44.โรงเรียนศรียานุสรณ ์

45.โรงเรียนวัฒนานคร 46.โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารง 47.โรงเรียนสุธีวิทยา 48.โรงเรียนกบินทร์บุรี  
49.โรงเรียนล าปางกัลยาณี  50.โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  51.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  52.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี  
53.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 54โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต  55.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  56.โรงเรียนแก่งคอย  
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เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
57.โรงเรียนสุรนารี 2  58.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7  59.โรงเรียนอุบลรัตน์นครนายก  60.โรงเรียนพระนารายณ์  
61.โรงเรียนสตรีนนทบุรี  62.โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 63.โรงเรียนล าปางกัลยาณี  64.โรงเรียนมารีวิทยา 

(กบินทร์บุรี) 
65.โรงเรียนระยองวิทยาคม     66.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์    67.โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ  

“มหาวิทยาลัยบูรพา”     
68.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร    

69.โรงเรียนตราษตระการคุณ     70.โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา    71.โรงเรียนมงคลวิทยา      72.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร      
73.โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” 74.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ 
75.โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์   76.โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 

77.โรงเรียนตันตรารักษ์    78.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า กบินทร์บุรี      

79.โรงเรียนศรีราชา  ชลบุรี 80.โรงเรียน เบญ จมราชรังสฤษฎิ์ 2   
ฉะเชิงเทรา  

81.โรงเรียนพนมสารคาม 
 ( พนมอดุลวิทยา )     

82.โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์     83.โรงสตรีมารดาพิทักษ์    84.โรงเรียนเซนต์หลุยส์     

8 5 .โร ง เรี ย น เต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า
พัฒนาการสุวินทวงศ์      

86.โรงเรียนบางปะกง  
“บวรวิทยายน” 

87.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 88.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

89.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 90.โรงเรียนสตรีศรีน่าน 91.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  92.โรงเรียนนารีรัตน์ 
93.โรงเรียนห้องสอนศึกษา  94.โรงเรียนพิริยาลัย 95.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 96.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
97.โรงเรียนอุตรดิตถ์ 98.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี 99.โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 100.โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
101.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 102.โรงเรียนราชินีบูรณะ 103.โรงเรียนนครสวรรค์ 104.โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
105.โรงเรียนศรีบุณยานนท์  106.โรงเรียนปทุมวิไล 107.โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง ปทุมธานี 108.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
109.โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 110.โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  111.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 112.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
113.โรงเรียนเพชรพิทยาคม 114.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 115.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 116.โรงเรียนสมุทรปราการ 
117.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  118.โรงเรียนวัดทรงธรรม 119.โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรีย์ 120.โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
121.โรงเรียนถาวรานุกูล  122.โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 123.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 124.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  
125.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 126.โรงเรียนสงวนหญิง  127.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 128.โรงเรียนอุดมดรุณี 
129.โรงเรียนอ่างทอง 
ปัทมโรจน์วิทยาคม 

130.โรงเรียนสตรีอ่างทอง 131.โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  
 

132.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

133.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 134.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 135.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  136.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 
137.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 138.โรงเรียนภัทรบพิตร 139.โรงเรียนเลยพิทยาคม 140.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
141.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  142.โรงเรียนอ านาจเจริญ  143.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 144.โรงเรียนนารีนุกูล 
145.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 146.โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล 147.โรงเรียนวิเชียรมาตุ 148.โรงเรียนสภาราชินี 
149.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
นครศรีธรรมราช 

150.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 151.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 152.โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 

153.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 154.โรงเรียนสตรีพังงา 155.โรงเรียนพัทลุง 156.โรงเรียนสตรีพัทลุง 
157.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 158.โรงเรียนสตรีภูเก็ต 159.โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  160.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
161.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 162.โรงเรียนวรนารีเฉลิม 163.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  

และ  
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทมุธานี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
และการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 
 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษก 
มหานคร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีต้ังตรงจิตรพณิชยการ พระนครพณิชยการ 



คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 
Faculty of Business Administration   and Service  Industry ,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ 

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์  (ลาดขวาง) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์บุรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการปราจีนบรุี  
 

 

3.3 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร แต่ละสาขา 
1. ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 
             หลักสูตร /สาขา 

 
วุฒิที่รับสมัคร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  
 
 
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 

 
ม.6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ 
ปวช.สาขาพณิชยกรรม /คหกรรม/อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
ม.6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่า  หรือ 
ปวช.สาขาพณิชยกรรม  
 

4. หลักฐานการสมัคร 
4.1 ใบสมัคร 
4.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึง1/2561   1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน        1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       1 ฉบับ 
4.5 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)        1 ฉบับ 
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง 
     (ไม่สวมแว่นตาด าหรือสี ขนาด 1 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน     3 รูป 
4.7 ค่าสมัคร          400 บาท 
    หมายเหตุ  
    ผู้สมัครต้องลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้      

ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
5. ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://www.bas.kmutnb.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่  
งานแนะแนวของโรงเรียนหรือวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
6. การสมัครสอบ  
สมัครได้ดังนี้  
 สมัครทางไปรษณีย์  
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการช าระเงินค่า

สมัคร ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561   (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็น
เกณฑ์)  หากพ้นก าหนดจะไม่พิจารณา  
 
 
 



คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 
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7. การช าระเงินค่าสมัครส าหรับผูส้มัครทางไปรษณีย์  
ธนาณัติ  โดยสั่งจ่ายปลายทาง ปณ. บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230 
ในนาม “นางสาววิไลพันธ์ บุญมาก” 

ฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรี  129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
8. การด าเนินการคัดเลือก 

 8.1 โรงเรียนในเครือข่าย พิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและส่งรายชื่อเป็นผู้สมัครโครงการ
โรงเรียนเครือข่ายสาขาละ ไม่เกิน 5 คน โดยถ้าจ านวนผู้สมัครในรอบแรกไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับคณะจะ
พิจารณาเรียกผู้สมัครส ารองเพ่ิมเติม   
 8.2 นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น   
 8.2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาจากที่โรงเรียนเครือข่ายสมัครส่ง
รายชื่อ และประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพื่อด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

9. ก าหนดการด าเนินการคัดเลือก 
ก าหนดการ วันเวลา สถานท่ี 

รับสมคัร  
 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –  17 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

-ส านักงานคณบดีฯ ช้ัน 1 อาคารคณะบริหารธรุกิจ
และอุตสาหกรรมบริการ   มจพ.ปราจีนบุรี 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ ์

26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 - ทางเวปไซต์ https://www.bas.kmutnb.ac.th 
- ส านักงานคณบดฯี ช้ัน1  อาคารคณะบริหารธรุกิจ
และอุตสาหกรรมบริการ   มจพ.ปราจีนบุร ี

สอบสัมภาษณ ์
(วันสัมภาษณ์ให้มารับบัตร

ประจ าตัวผูส้มัครและ
ใบเสร็จรับเงินได้ที่ คณะฯ) 

11  มกราคม  พ.ศ. 2562 - มจพ.ปราจีนบุร ี
สถานท่ีตามประกาศ 

ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

16   มกราคม  พ.ศ. 2562 - ทางเวปไซต์ https://www.bas.kmutnb.ac.th 
- ส านักงานคณบดฯี ช้ัน อาคารคณะบรหิารธรุกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ   มจพ.ปราจนีบุรี 

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House  30-31 มกราคม  พ.ศ. 2562   
ยืนยันสิทธ์ิด้วยการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - ทางเวปไซต ์

www.kmutnb.ac.th 
ช าระเงินท่ี ธ.กรุงเทพทุกสาขา 

 
10. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ จนกว่าจะได้ขึ้นทะ เบียนผู้สอบ

คัดเลือกเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องไปรายงานตัวเข้ารับการ
ปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก  

11. อัตราค่าธรรมเนียมและบ ารุงการศึกษา  
 11.1 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยประมาณ 21,450 บาท  

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 1/2562 แต่ไม่รวมค่าหอพัก  

https://sites.google.com/site/bsaprachin
https://www.bas.kmutnb.ac.th/
http://www.kmutnb.ac.th/


คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 
Faculty of Business Administration   and Service  Industry ,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi 

ระเบียบการรับสมคัรนักศึกษาใหม่โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2562 Page 7 

 

  11.2 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (โดยประมาณ)  
  ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาชาย/หญิง ภาคการศึกษาละ   3,600 บาท 
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000 บาท 
  ค่ามัดจ ากุญแจ         100 บาท 

(ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายหอพักนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อลาออกจากหอพัก) 
 12. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  งานวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
  129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230  

โทรศัพท์ 037 217300- 9 ต่อ 7513  ,7519  หริอ  037-217344  มือถือ  092-0415234 
www.bas.kmutnb.ac.th  หรือ  www.kmutnb.ac.th 
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ภาคผนวก 
ตารางตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมคัรนักศึกษาโควตา โรงเรียนเครือข่าย 1 

(รอบ Portfolio)  ปีการศึกษา 2562 
คณะบริหารธรุกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

หลักสูตร 4 ปี   
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (TH) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายพาณิชยการ หรือเทียบเท่า  

ตารางวุฒิการศึกษา 

หลักสูตร 4 ปี   
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (TH) 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
1.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.ศิลป์-ค านวณ  
3.ศิลป์-ภาษา  
4.ม.6 หรือเทียบเท่า  
5.ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-ค านวณ 
7.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-ภาษา 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

2.ประเภทวิชาพณิชยการ 
2.1กลุ่มวิชาพณิชยการ 

 
1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
2.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 

 
- 
- 
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ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 3.สาขาวิชาพณิชยการ  

 
-สาขางานการบัญชี  
-สาขางานการขาย 
-สาขางานการเลขานุการ  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางานธุรกิจค้าปลีก  
-สาขางานการประชาสัมพันธ์  
-สาขางานภาษาต่างประเทศ 
 

3.ประเภทวิชาคหกรรม  
3.1กลุ่มวิชาคหกรรม  

 
1.สาขาวิชาการโรงแรม 
 
 
2.สาขาวิชาคหกรรม 
 
3.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
 
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

 
-สาขางานอาหารและโภชนาการ 
-สาขางานธุรกิจอาหาร  
 
- 
 
-สาขางานคหกรรมการผลิต  
-สาขางานคหกรรมการบริการ  
 
-สาขางานธุรกิจคหกรรม 
-สาขางานอาหารและโภชนาการ 
-สาขางานแปรรูปอาหาร 
-สาขางานธุรกิจอาหาร  

4.ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
4.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  

 
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
-สาขางานการโรงแรม  
-สาขางานการท่องเที่ยว  
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2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 
 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
1.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.ศิลป์-ค านวณ  
3.ศิลป์-ภาษา  
4.ม.6 หรือเทียบเท่า  
5.ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-ค านวณ 
7.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-ภาษา 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
2.ประเภทวิชาพณิชยการ 
2.1กลุ่มวิชาพณิชยการ 

1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
2.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
3.สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 
4.สาขาวิชาพณิชยการ 

- 
 
- 
 
- 
 
-สาขางานการบัญชี  
-สาขางานการขาย 
-สาขางานการเลขานุการ  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-สาขางานธุรกิจค้าปลีก  
-สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
-สาขางานการประชาสัมพันธ์  
-สาขางานภาษาต่างประเทศ 
-สาขางานส านักงานส าหรับผู้
พิการทางสายตา  
 

 


