รายละเอียดโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่
โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจาปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-------------------------------คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตระยอง
มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตระยอง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิช าการบัญชี และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีกาหนดการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการสมัคร ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ต้องกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2563
1.2 ต้ อ งมี ชื่ อ ในส าเนาทะเบี ย นบ้ าน หรือ กาลั งศึก ษาอยู่ ในสถานศึ กษาที่ มี ที่ ตั้ งอยู่ ในจั งหวัด ระยอง
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564)
1.3 ไม่ เ ป็ น ผู้ ป ระพฤติ ผิ ด วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาขั้ น ร้ า ยแรง ด้ ว ยการให้ พ้ น สภาพจากการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
ในปีการศึกษา 2563 ด้วยการให้ออก
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส นั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
อย่างบริสุทธิ์ใจ
2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2.3 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงอื่นๆ ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิด
2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
2.5 ไม่ เป็ น โรคติดต่ ออย่ างร้ายแรง โรคจิต ฟั่น เฟือน โรคที่สั งคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส าคัญ ที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา
2.6 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
2.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

-23. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้
จานวนรับ
รหัส
หลักสูตร/สาชาวิชา
(คน)
สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom)
20
14101
สาขาวิชาการบัญชี (BAcc)
60
14102
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA)
140
14103

คุณวุฒิผู้สมัคร
(ม.6 หรือ ปวช.)
(ม.6 หรือ ปวช.)
(ม.6 หรือ ปวช.)
(ม.6 หรือ ปวช.)

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ถึง
1. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่
www.admission.kmutnb.ac.th

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

www.fbakm.com

3. สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
Clearing House
*เฉพาะผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 เท่านั้น
(ผู้สมัครวุฒิ ปวช. ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์)
6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
Clearing House ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7. กาหนดวันชาระเงิน

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม ถึง
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อาคารบริหารธุรกิจ (ตึก 21)
มจพ.วิทยาเขตระยอง
www.fbakm.com
https://student.mytcas.com
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใน
ประกาศผลสอบคัดเลือก (ข้อ 4)
www.fbakm.com

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม ถึง
www.kmutnb.ac.th
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
กาหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา จะประกาศให้ทราบ
ในประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.fbakm.com

5. วิธีการสมัคร
การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองจะใช้วิธีการ
สมัครผ่านทางระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถดาเนินการสมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่
www.admission.kmutnb.ac.th (ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 1 อันดับ)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษา
ให้ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ
ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

-36. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเป็นเงิน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเป็นเงิน 410 บาท
7. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้
ลาดับขั้นตอนการสมัคร
วิธีการดาเนินการ
1. ศึ ก ษา/ตรวจสอบ ข้ อ มู ล การรั บ * ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษาจากระเบี ยบการรับ สมัครให้ ให้เข้าใจก่อนที่จะดาเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 โดยดาเนินการ ดังนี้
เข้าใจก่อนที่จะดาเนินการลงทะเบียน - Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ใน ขันตอนที่ 2 โดยดาเนินการ ดังนี้
ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบ * ก่อนการสมัคร ผู้สมัครทุกคนต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน
การรับนักศึกษา ออนไลน์
(ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น) ทาง www.admission.kmutnb.ac.th
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
- กรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 13 หลัก ของผู้สมัคร ให้ถูกต้อง
- กาหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กาหนด ควรกาหนดรหัสที่ผู้สมัครจาได้ง่าย)
- กรอกชื่อ – นามสกุล
3. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ * เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ www.admission.kmutnb.ac.th
- กรอกข้อมูลการสมัคร และ
(ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)
- พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน
- ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
ค่าสมัคร
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการบันทึก
- พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน (ชาระเงินภายในวันที่ ที่กาหนด ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชาระเงิน)
4. ชาระเงินค่าสมัครสอบ
* ผู้สมัครถือใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชาระ เงินค่าสมัคร การ
สมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระเงินตามกาหนดเวลาใน ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร
* หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตามใบแจ้งการชาระเงิน ค่าสมัคร
กรณี ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ ผู้สมัครดาเนินการ login เข้าระบบการรับ
นั กศึ กษาออนไลน์ (ไม่ ต้ องลงทะเบี ยนใหม่ ) และยกเลิ ก การสมั ครเดิ ม แล้ วท าตาม
ขั้ นตอนที่ 3 และ 4 ใหม่ อี กครั้ ง กรณี สิ้ นสุ ดระยะเวลาการสมั คร ถื อว่ าผู้ สมั ครไม่
ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
5. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร
* ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ว่าการสมัครสาเร็จหรือไม่ หลังจาก
วันที่ผู้สมัครไปชาระเงินแล้ว 7 วันทาการ โดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่
www.admission.kmutnb.ac.th หากขึ้นข้อความว่า “สาเร็จ” แสดงว่าการสมัคร
สาเร็จเรียบร้อยแล้ว
6. พิมพ์ใบหลักฐาน
* ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร (ไม่ใช่ใบเสร็จชาระเงิน) เพื่อดูข้อมูลการ
สอบ อาทิ เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ ตลอดจนนามาใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่
www.admission.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

-48. วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (เกรดเฉลี่ย - GPA) และการสอบสัมภาษณ์
9. การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมั ครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่
9.1 ใบหลั กฐานแสดงการสมัคร (ไม่รับใบเสร็จรับเงิน หรือหลั กฐานการช าระเงิน รับเฉพาะหลักฐานการสมั คร
เท่านั้น)
9.2 บัตรประจาตัวประชาชน/หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ **(ฉบับจริง)** โดยต้องมีรูปผู้สมัครและ
เลขประจาตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ด้วยตนเอง 1 ชุด
9.3 สาเนาทะเบียนบ้าน **ฉบับจริง** พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
9.4 หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดง
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) 5 ภาคการศึกษา
9.5 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล)
โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะฯ กาหนดให้ และประทับตราของโรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทย์
ด้วย (โดยปริ้นแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ 1 ซึ่งจะแนบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในลาดับถัดไป)
มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่เป็นผู้
มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้าน หรือ กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564) จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที
10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร) และข้อ 2 (คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร)
10.2 จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาหนดการเรียนตามวัน และ เวลาราชการ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 10.1 และ 10.2 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครสอบ
คั ดเลื อก จะถู กตั ดสิ ทธิ์ ในการสอบคั ดเลื อกครั้ งนั้ นๆ และแม้ จะได้ ขึ้ นทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย
เรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
11. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
11.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
11.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย
ระหว่ างวั น ศุ ก ร์ ที่ 21 พฤษภาคม ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 มิ ฉะนั้ น จะถื อว่ าสละสิ ทธิ์ และหาก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาให้
11.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) จะดาเนินการนารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ปีการศึกษา 2564 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณา
ดาเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดาเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

