
รายละเอียดโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม  

โควตาเรียนดี ประจำปการศึกษา 2566 

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

………………………………………. 
 

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง           

มีความประสงคเปดรับนักศึกษาใหม ในโครงการโควตาเรียนดี เพื่อเขาศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในระดับปริญญาตรี 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จำนวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ มีกำหนดการรับสมัครผานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 

ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีหลักเกณฑในการสมัคร ดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

1.1 ตองเปนผูที่กำลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ตองกำลังศึกษา

อยูในชั้นปสุดทายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปการศึกษา 2565 และมีระดับผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPAx) 4 ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา 2.50 

1.2 ไมเปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรง ดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2565 

ดวยการใหออก  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

2.1 ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข        

อยางบริสุทธิ์ใจ 

 2.2 เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตาม 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครดั 

 2.3 ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาข้ันสูงอ่ืนๆ ยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 

 2.4 ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได

กระทำโดยประมาท 

 2.5 ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสำคัญท่ีจะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 

 2.6 มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบำรุงและคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

การศึกษา ไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

 2.7 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 2.8 เปนผูที่มีคุณสมบัตอิื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1 และขอ 2 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทำการสมัครสอบ

คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เรยีบรอยแลว ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 
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3. สาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร 

สมคัรเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา ดังน้ี 

หลักสูตร/สาชาวิชา 
จำนวนรับ 

(คน) 

รหัส

สาขาวิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 

(ม.6 หรือ ปวช.) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (BCom) 30 14101 ม.6 หรอื ปวช. 

สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 120 14102 ม.6 หรือ ปวช. 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส (BIBLA) 400 14103 ม.6 หรือ ปวช. 

  

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

รายการ กำหนดการ สถานที ่

1. รับสมัครนักศึกษาผานระบบ 

การรับสมัครออนไลน 

*เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป จะตอง

ลงทะเบียนใชงานระบบTCAS66 ของ ทปอ. ที่เว็บไซต 

http://mytcas.com ตั้งแตวันที ่1 พ.ย. 2565 เปนตนไป 

วันเสารที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง  

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

 

http://admission.kmutnb.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

    สอบสัมภาษณ 

วันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 http://fba.kmutnb.ac.th 

3. สอบสัมภาษณ วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สัมภาษณออนไลน  
**อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รายละเอียด

จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 http://fba.kmutnb.ac.th 

5. ผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์  

Clearing House 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2566 ถึง 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2566 

http://mytcas.com 

6. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ 

Clearing House ท่ีมีสิทธ์ิเขาศึกษา    

วันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2566 http://fba.kmutnb.ac.th และ 

http://admission.kmutnb.ac.th 

7. กำหนดวันชำระเงนิ วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 2566 ถึง  

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2566 

www.kmutnb.ac.th      ระบบ 

การชำระเงินนักศึกษาใหม    

 

หมายเหตุ   กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และพบอาจารยที่ปรึกษา จะประกาศใหทราบ  

     ในเดือนพฤษภาคม 2566 ทาง http://fba.kmutnb.ac.th 
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5. วิธีการสมัคร 

 การสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะใชวิธีการ

สมคัรผานทางระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน โดยผูสมัครสามารถดำเนินการสมัครดวยตนเองทางอินเทอรเน็ต

ท่ี http://admission.kmutnb.ac.th (ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 1 อันดับ) 

 ผูสมัครเขาศึกษาตองกรอกขอมูลที่ถูกตอง และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษา    

ใหครบทุกข้ันตอน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกขอมูลท่ีเปนเท็จ

ผูสมัครอาจเสียสิทธ์ิในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

6. คาสมัครสอบ 

คาสมัครสอบเปนเงิน 400 บาท และคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเปนเงิน 410 บาท 

7. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน ดังนี้ 

ลำดับขั้นตอนการสมัคร วิธีการดำเนินการ 

1.  ศึกษา/ตรวจสอบ ขอมูล 

    การรับนักศึกษาจากระเบียบ   

    การรับสมัครใหเขาใจกอนที่    

    จะดำเนินการลงทะเบียนใน  

    ขั้นตอนที่ 2 โดยดำเนินการ   

    ดังนี ้

* ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรบันักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร       

ใหเขาใจกอนท่ีจะดำเนินการลงทะเบียนในข้ันตอนที่ 2 โดยดำเนินการ ดังนี้ 

  - Download ระเบียบการรับสมคัรและสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัคร    

    ที่ http://admission.kmutnb.ac.th 

2.  ลงทะเบียนเพ่ือการสมัคร 

    ผานระบบการรับนักศึกษา  

    ออนไลน 

* กอนการสมัคร ผูสมัครทุกคนตองทำการลงทะเบียนเพ่ือสมัครเรียน  

(ผูสมัครลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น) ทาง http://admission.kmutnb.ac.th  

ซึ่งในขั้นตอนน้ีผูสมัครจะตอง 

  - กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก ของผูสมัคร ใหถูกตอง 

  - กำหนดรหัสผาน (ผูสมัครเปนผูกำหนด ควรกำหนดรหัสที่ผูสมัครจำไดงาย) 

  - กรอกชื่อ - นามสกุล 

3. เขาสูระบบการรับนักศึกษา 

    ออนไลน 

   - กรอกขอมูลการสมัคร และ 

   - พิมพใบแจงการชำระเงิน 

     คาสมัคร 

* เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่ http://admission.kmutnb.ac.th 

(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565) 

  - ผูสมัครกรอกขอมลูที่ถูกตอง 

  - ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทำการบันทึก 

  - พิมพใบแจงการชำระเงนิ (ชำระเงินภายในวันที่ ที่กำหนด ซึ่งระบุอยูใน     

    ใบแจงการชำระเงิน) 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

ลำดับขั้นตอนการสมัคร วิธีการดำเนินการ 

4. ชำระเงินคาสมัครสอบ * ผูสมัครถือใบแจงการชำระเงินคาสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ  

   ธนาคารไทยพาณิชย ไดทุกสาขา ภายในวันที่ ที่ระบุไวในใบแจงการชำระ  

   เงินคาสมัคร การสมัครจะสมบูรณเม่ือผูสมัครชำระเงินตามกำหนดเวลาใน     

   ใบแจงการชำระเงินคาสมัคร 

* หากผูสมัครไมไดชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามใบแจงการชำระเงิน  

   คาสมัคร กรณีที่ยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดำเนินการ login     

   เขาระบบการรับนักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) และยกเลิก     

   การสมัครเดมิ แลวทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ใหมอีกครั้ง  

* กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไมประสงคจะสมัคร และจะ 

  เรียกรองสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

5. ตรวจสอบสถานภาพ 

    การสมัคร 

* ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร วาการสมัครสำเร็จหรือไม   

  หลังจากวันท่ีผูสมัครไปชำระเงินแลว 3 วันทำการ โดยเขาสูระบบการรับ  

  นักศกึษาออนไลน ที่ http://admission.kmutnb.ac.th หากขึ้นขอความวา  

  “สำเร็จ” แสดงวาการสมัครสำเร็จเรียบรอยแลว 

6. พิมพใบหลักฐาน * ผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร (ไมใชใบเสร็จชำระเงิน) เพ่ือดูขอมูล

การสอบ อาทิ เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และสถานท่ีสอบ ตลอดจนนำมาใช

เปนหลักฐานแสดงในวันสอบสัมภาษณและใชติดตอกับมหาวิทยาลัย โดยเขาสู

ระบบการรับนักศึกษาออนไลน ท่ี http://admission.kmutnb.ac.th ไดตั้งแต

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

 

8. วิธีการคัดเลือก 

 พิจารณาจากระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPAx) การสอบสัมภาษณ และผลงานจาก     

แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

9. การสอบสัมภาษณ 

 ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่ ท่ีทาง

มหาวิทยาลัยกำหนดไวทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ หลักฐานท่ีตองนำมาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก 

 9.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

 9.2 บัตรประจำตัวประชาชน/หรือ บัตรที่ออกโดยหนวยงานราชการ (ฉบับจริง) โดยตองมีรูปผูสมัครและ

เลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยูในบัตรนั้น พรอมสำเนาที่ผูสมัครลงนามรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด 

 9.3 สำเนาทะเบียนบาน ที่ผูสมัครลงนามรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด 

 9.4 หลักฐานการศึกษา ใชระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่

แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPAx) 4 ภาคการศึกษา (ไมต่ำกวา 2.50) 

 9.5 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
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10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 10.1  มีคณุสมบัติครบถวนตาม ขอ 1 (คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร) และขอ 2 (คุณสมบัติทั่วไปของผูสมคัร) 

 10.2 จะตองไม มีชื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อ่ืน ซึ่งมีกำหนดการเรียนตามวัน และ         

เวลาราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศกึษาอยูในมหาวิทยาลัยนี้ 

 หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 10.1 และ 10.2 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทำการสมัคร

สอบคั ด เลื อก  จะถู กตั ดสิ ท ธิ์ ในการสอบคั ด เลื อกครั้ งนั้ น ๆ  และแม จะได ขึ้ นท ะ เบี ยน เป นนั กศึ กษ า                     

ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที  

11. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเขาศึกษาพรอมชำระเงินคาธรรมเนียมและคาบำรุงการศึกษาตามระเบียบ   

      ของมหาวิทยาลัย 

 11.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกและประสงคเขาศึกษาตอจะตองกรอกแบบฟอรมรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 11.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกจะตองชำระเงินคาธรรมเนียมและคาบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ระหวางวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2566 มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิ์ และหาก 

ผูที่ไดรับการคัดเลือกประสงคจะสละสิทธ์ิไมเขาศึกษากับคณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ 

ไมคืนคาธรรมเนียมและคาบำรุงการศึกษาให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


