
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

www.admission.kmutnb.ac.th

จัดท าโดย กลุม่งานรับเข้าศกึษา กองบริการการศึกษา



ผู้สมัคร



ขัน้ตอนที่ 1

• เปิดเวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.kmutnb.ac.th เลือกเมน ูรับสมัครนักศึกษา  ปวช.และปริญญาตรี  หรือ 
 การรับสมคัรนกัศกึษา www.admission.kmutnb.ac.th

www.kmutnb.ac.th www.admission.kmutnb.ac.th

อ่านประกาศ/ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา

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


• อ่านประกาศ/ระเบียบการรับสมัครนักศกึษา
ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร ในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ และสนใจจะสมัครเข้าศึกษา เน่ืองจาก

การรับนกัศึกษาในแต่ละโครงการ หรือแต่ละรอบ มีสาขาวิชาท่ีเปิดรับ การก าหนดคณุวฒิุ คณุสมบตัิผู้สมคัร หรือเงื่ อนไขการรับนกัศึกษาท่ี
แตกต่างกนั  ผู้สมคัรโปรดศกึษาและท าความเข้าใจก่อนท าการสมคัร



ลงทะเบียนสมัครเรียน

ขัน้ตอนที่ 2



การสมคัรเรียน ผู้สมคัรควรตรวจสอบโครงการท่ีเปิดรับ - ก าหนดการรับสมคัร รวมถึงควรอ่านขัน้ตอนการสมคัร เพ่ือท า
ความเข้าใจและสามารถท าการสมคัรได้อย่างครบถ้วนทกุขัน้ตอน



ลงทะเบียนส ำหรับผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่ำน
การสมคัรเรียน ผู้สมคัรทกุคนต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบรับสมคัรนกัศกึษาออนไลน์ โดยจะลงทะเบยีนได้คนละ 1 

ครัง้เท่านัน้ ต้องกรอกข้อมลูให้ถกูต้อง ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูก่อนกดลงทะเบียน และต้องจ ารหสัผ่านให้ได้



กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

กรอกเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง

ก ำหนดรหัสผ่ำนควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 6 ตัว และไม่เกิน 15 ตัว 
รหัสผ่ำนต้องเป็นตัวเลขและตัวอักษรภำษำอังกฤษรวมกันเท่ำนั้น

ยืนยันรหัสผ่ำนให้ตรงกับรหัสผ่ำนที่ก ำหนด

กรอกชื่อเป็นภำษำไทยให้ถูกต้อง และไม่ต้องใส่ค ำน ำหน้ำชื่อ

กรอกนำมสกุลเป็นภำษำไทยให้ถูกต้อง

กรอกอีเมล์ของตนเองให้ถูกต้อง (กรณีท่ีลืมรหัสผ่ำนระบบจะส่งรหัสผ่ำนทำงอีเมล์)

กรอกยืนยันอีเมล์ให้ถูกต้อง ตำมท่ีได้กรอกไว้ด้ำนบน

ก่อนกดลงทะเบียน ผู้สมัครต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และโปรดจด
บันทึกรหัสผ่ำนเก็บไว้ส ำหรับกำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบ เพื่อป้องกันกำรลืมรหัสผ่ำน 
และให้กำรเข้ำสู่ระบบรับสมัครในทุกครั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย



ผู้สมคัรเลือกโครงการที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา กรอกเลขบตัรประจ าตัวประชาชน และรหสัผ่าน แล้วคลิ๊ก login เพ่ือเข้าสู่
ระบบการสมคัร

กรอกข้อมูลกำรสมัคร
ขัน้ตอนที่ 3



ผู้สมคัรอ่านรายละเอียดการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนท าการสมคัรเข้าศกึษาต่อให้เข้าใจ หากเข้าใจเงื่อนไข
และข้อตกลงการสมคัร และพร้อมจะปฏิบตัิตาม ให้ กด ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร แล้ว คลิ๊ก ถัดไป



กรอกข้อมูลการสมัคร ให้ครบถ้วนและถกูต้อง

2.1 กรอกข้อมูลวุฒกิารศึกษาของผู้สมัครท่ีใช้สมัคร
* ในช่องสาขางาน หากไม่มีสาขางาน ให้เลือกว่า ไม่มีสาขางาน

2.2 กรอกข้อมูลสถานศึกษาและสถานะการศึกษา

2.3 เลือกคณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
(เงื่อนไขการเลือกอันดับเป็นไปตามที่ระบุแต่ละโครงการ)

ให้เลือก/กรอกข้อมูลทกุช่องที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน *



2.4 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่ตดิต่อ

เฉพาะโครงการรับตรงสอบข้อเขียน จะให้ผู้สมัครเลือกสนามสอบ

Upload รูปภาพ หรือเอกสารต่างๆ ท่ีก าหนดไว้แต่ละโครงการ

ให้เลือก/กรอกข้อมูลทกุช่องที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน *



ให้เลือก/กรอกข้อมูลทกุช่องที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน *

2.5 กรอกข้อมูลบดิา - มารดา



ให้เลือก/กรอกข้อมูลทกุช่องที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน *

2.5 กรอกข้อมูลบดิา - มารดา

เม่ือกรอกข้อมูลเสร็จ ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลอีกครัง้ ก่อนคลิ๊ก ถัดไป



ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูเพ่ือ ยืนยันข้อมูล จัดเกบ็ข้อมูล และพมิพ์ใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครได้
กรอกข้อมูลไว้แล้ว ทัง้นีผู้้สมัครจะทราบ
ข้อมูลวิชาสอบ/ก าหนดวัน และเวลาสอบด้วย



ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัคร
ได้กรอกข้อมูลไว้แล้ว

จัดเกบ็ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้คลิ๊ก จัดเกบ็ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิ๊ก 
ย้อนกลับ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอีกครัง้ก่อนการจัดเกบ็



เม่ือจัดเกบ็ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิ๊ก พมิพ์ใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร
และน ำใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร ไปยื่นช ำระเงิน
ค่ำสมคัร ท่ี ธนำคำรกรงุไทย หรือธนำคำรไทย
พำณิชย ์ได้ทกุสำขำ ภำยในวนัท่ีท่ีก ำหนด หำกเลย
ก ำหนดวนัท่ีระบไุว้ในใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร 
จะไม่สามารถช าระเงนิค่าสมัครได้

*ผูส้มคัรควรพมิพใ์บแจง้การช าระเงนิคา่สมคัร
ภายหลงัการสมคัร หรอืไมค่วรเกนิ 3 วนัหลงัจากที่
ท าการสมคัร เน่ืองจากใบแจง้การช าระเงนิคา่สมคัรมี
วนัหมดอายุ



พมิพ์ใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร
ขัน้ตอนที่ 4



63011111

63071111

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

กรณีที่ผู้สมคัรไมไ่ด้พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัรทนัทีภายหลงัการสมคัร/จดัเก็บข้อมลูการสมคัร สามารถท าการจดัพิมพ์ได้ดงันี ้
** ทัง้นีค้วรพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินภายหลงัจากที่สมคัรแล้วไมเ่กิน 3 วนั เน่ืองจากใบแจ้งการช าระเงินคา่สมคัรจะมีก าหนดวนัช าระเงิน

เลือกล าดับที่ กรณีที่สมัครมากกว่า 1 ครัง้ ผู้สมัครต้องเลือกว่าจะ
ใช้การสมัครครัง้ใด

ใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร จะพิมพ์ได้ในกรณีที่ใบแจ้งการช าระเงนิ
ค่าสมัครยังไม่หมดอายุ หากใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัครหมดอายุ 
ผู้สมัครต้องสมัครใหม่อีกครัง้  และต้องยกเลิกการสมัครเดิม



การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครช าระเงนิตามก าหนดเวลาใน
ใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร
หากผู้สมคัรไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบแจ้งการ
ช าระเงินค่าสมคัร 
กรณี ท่ียังไม่สิ น้สุดระยะเวลาการสมัครผู้ สมัครสามา รถ
กรอกข้อมลูการสมคัรใหม่ได้อีกครัง้ 
กรณีสิน้สดุระยะเวลาการสมคัร จะไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ 
ถือว่าผู้ สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก
มหาวิทยาลยัไม่ได้

ผู้สมคัรน าใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัร ไปช าระเงินท่ี
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทกุสาขา 
ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการช าระเงนิค่าสมัคร

ช าระเงนิค่าสมัครที่ธนาคาร
ขัน้ตอนที่ 5

**ผูส้มคัรควรอ่ำนข้อควรทรำบให้เข้ำใจ เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบติั
ตำมได้อย่ำงถกูต้อง



ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ขัน้ตอนที่ 6

ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร หลังจากช าระเงนิค่าสมัครสอบแล้ว 
นับไป  3 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์-วันหยุดราชการ) ท่ีเวบ็ไซต์ 
https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx หรือ
www.admission.kmutnb.ac.th เลือก สมคัรเรียน

เพ่ือจะได้ทรำบว่ำกำรสมคัรสอบของท่ำนส ำเรจ็ เสรจ็สมบรูณ์หรือไม่
 สถำนะกำรสมคัร “สมคัรสอบส ำเรจ็” = กำรสมคัรสอบเสรจ็สมบรูณ์
 สถำนะกำรสมคัร “รอช ำระเงิน”         = กำรสมคัรสอบยงัไม่สมบรูณ์ 

**หลังจากที่ช าระเงนิค่าสมัครสอบแล้ว นับไป  3 วันท าการ (ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์-วันหยุดราชการ)
หากสถานะการสมคัรยงัคง “รอช ำระเงิน” ให้ผูส้มคัรโทรติดต่อมหำวิทยำลยัเพ่ือตรวจสอบข้อมลู



63011111

63071111

กรอกเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน

สถานะการสมัครของผู้สมัคร

การตรวจสอบสถานะการสมคัร



พมิพ์ใบหลักฐานการสมัคร
ขัน้ตอนที่ 7

ใบหลกัฐานแสดงการสมคัร จะใช้เป็นหลกัฐานแสดงในวนัทดสอบ/สอบข้อเขียน/สอบสมัภาษณ์ เร่ิมพมิพ์ได้ในวันที่ประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/ประกาศสถานที่สอบ ผู้สมคัรจะทราบข้อมลูการสมคัร เลขท่ีสมคัร เลขท่ีนัง่สอบ (เฉพาะโครงการรับตรงสอบ
ข้อเขียน ในใบหลกัฐานแสดงการสมคัรจะระบสุถานท่ีสอบข้อเขียนด้วย) ทัง้นีใ้นวนัสอบข้อเขียน ห้ามมใิห้ผู้เข้าสอบน าใบหลักฐาน
แสดงการสมัครเข้าห้องสอบ

63011111

63071111

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

เลือกล าดับที่ ตามโครงการที่ต้องการพมิพ์ใบหลักฐาน
แสดงการสมัคร ทัง้นีส้ถานะการสมัคร ต้องเป็น
สถานะการสมัครสอบส าเร็จเท่านัน้ จงึจะพมิพ์ใบ
หลักฐานแสดงการสมัครได้



ช่ือโครงการ 63021111

กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน

คลิก๊ พมิพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

ตัวอย่าง



ค าแนะน าเพิ่มเตมิ
• การสมคัรจะสมบรูณ์


เม่ือผู้สมคัรช าระเงินค่าสมคัรภายในวนัท่ีท่ีก าหนดไว้ในใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัร

• ควรพมิพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัรทนัที 


ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัรมีวนัหมดอายุ

• ผู้สมคัรต้องกรอกข้อมลูการสมคัรท่ีถกูต้องตรงตามความเป็นจริง 


มิเช่นนัน้จะถือการสมคัรเป็นโมฆะ และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย

• การสมคัรควรใช้ web browser เพ่ือเพิม่การแสดงผลลพัธ์
ท่ีถกูต้องดงันี ้

 Chrome Ver. 52.0.2743.116m 

 Firefox Ver.47.0.1 

 Internet Explorer Ver. 11.0.34

• กรณีท่ีผู้สมคัรไม่ได้ช าระเงินค่าสมคัรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน
ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัร  แล้วยงัไม่สิน้สดุระยะเวลาการสมคัร
ในโครงการนัน้ หากผู้สมคัรยงัมีความประสงค์จะสมคัร ให้ผู้สมคัร
ด าเนินการดงันี ้


login เข้าระบบการรับนกัศกึษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) 


กรอกข้อมลูการสมคัรไปจนกว่าระบบจะมีข้อความให้เลือกว่า “ยกเลิกข้อมลูการ
สมคัรเดิมแล้วสมคัรใหม่” หรือ “ใช้ข้อมลูการสมคัรเดิม” กรอกข้อมลูการสมคัร
จนเสร็จ แล้วจดัเก็บข้อมลู


พมิพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัรอีกครัง้  ก าหนดวนัช าระเงินจะเปล่ียนแปลง 
ให้ช าระเงินค่าสมคัรภายในวนัท่ีท่ีก าหนดไว้ในใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัร 
กรณีสิน้สดุระยะเวลาการสมคัรแล้วยงัไม่ช าระเงินค่าสมคัร ถือว่าผู้สมคัรไม่ประสงค์
จะสมคัร จะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลยัไม่ได้


