
รายละเอียดโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม 

  โควตาพื้นท่ีภาคตะวันออก ประจําปการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) 

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

-------------------------------- 

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง           

มีความประสงคเปดรับนักศึกษาใหม ในโครงการโควตาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก (ครั้งท่ี 2) เพ่ือเขาศึกษาตอ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในระดับปริญญาตรี 4 ป 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส มีกําหนดการรับสมัครผานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 

ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2566 โดยมีหลักเกณฑในการสมัคร ดังนี ้

1. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

 1.1 ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดทายของระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ตองกําลังศึกษา

อยูในชั้นปสุดทายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปการศึกษา 2565 และมีระดับผลการเรียน 

เฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPAx) 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.00 

 1.2 ตองมีชื่อในสําเนาทะเบียนบาน หรือ กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยูใน 8 จังหวัด ไดแก

ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก อยางตอเนื่องไมนอยกวา 2 ป นับถึง

วันที่สอบสัมภาษณ (วันอาทิตยที่ 9 เมษายน 2566) 

 1.3 ไม เปนผูประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นรายแรง ดวยการใหพนสภาพจากการเปนนักศึกษา              

ในปการศกึษา 2565 ดวยการใหออก  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

 2.1 ตองเปนผูที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       

อยางบริสุทธิใ์จ 

 2.2 เปนผูมีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคบั และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครดั 

 2.3 ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาข้ันสูงอ่ืนๆ ยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 

 2.4 ไมเปนผูเคยถูกตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิด    

ที่ไดกระทําโดยประมาท 

 2.5 ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 

 2.6 มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับ

การศกึษา ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

 2.7 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 2.8 เปนผูที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



- 2 - 

 

 หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 1 และขอ 2 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร

สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เรียบรอยแลว ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที 

3. สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร 

สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี ้

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 

(คน) 

รหัส

สาขาวิชา 

คุณวุฒิผูสมัคร 

(ม.6 หรือ ปวช.) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

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

สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 100 14102 (ม.6 หรือ ปวช.) 

สาขาวิชาบรหิารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส (BIBLA) 240 14103 (ม.6 หรือ ปวช.) 

 

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม 

รายการ กําหนดการ สถานท่ี 

1. การสมัครทางอินเทอรเน็ต 

*เฉพาะผูสมัครระดับปริญญาตรี 4 ป จะตองลงทะเบียน

ใชงานระบบTCAS66 ของ ทปอ. ที่เว็บไซต 

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

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ถึง  

วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2566 

 

http://admission.kmutnb.ac.th 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 http://fba.kmutnb.ac.th 

3. สอบสัมภาษณ วนัอาทิตยที่ 9 เมษายน 2566 สัมภาษณดวยวิธอีอนไลน  
**อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รายละเอียด

จะแจงใหทราบในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ 
4. ประกาศผลสอบคดัเลือก วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 http://fba.kmutnb.ac.th 

5. ผูผานการคดัเลือกยืนยันสิทธิ์  

Clearing House 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤษภาคม ถึง  

วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2566 

http://mytcas.com 

6. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์   

Clearing House ที่มีสิทธิ์เขา

ศึกษา 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 http://fba.kmutnb.ac.th และ 

http://admission.kmutnb.ac.th  

7. กําหนดวันชําระเงิน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม ถึง  

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 

www.kmutnb.ac.th      ระบบ 

การชําระเงินนักศึกษาใหม    
 

หมายเหต ุ กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และพบอาจารยที่ปรึกษา จะประกาศใหทราบ  

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

 การสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะใชวิธีการสมัคร

ผานทางระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน โดยผูสมัครสามารถดําเนินการสมัครดวยตนเองทางอินเทอรเน็ตที่ 

www.admission.kmutnb.ac.th (ผูสมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาไดสูงสุด 1 อันดับ)  

 ผูสมัครเขาศึกษาตองพิมพขอมูลท่ีถูกตอง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษา     

ใหครบทุกข้ันตอน ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไมครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกขอมูลที่เปนเท็จผูสมัคร

อาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันท ี

6. คาสมัครสอบ 

คาสมัครสอบเปนเงิน 400 บาท และคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเปนเงิน 410 บาท 

7. ขั้นตอนการสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลน ดังนี้ 

ลําดับขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 

1. ศึกษา/ตรวจสอบ ขอมูล 

    การรับนักศึกษาจากระเบียบ  

    การรับสมัครใหเขาใจกอนท่ี   

    จะดําเนินการลงทะเบียนใน  

    ขั้นตอนที่ 2 โดยดําเนินการ   

    ดังนี ้

 

* ผูสมัคร ศึกษา/ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร       

   ใหเขาใจกอนท่ีจะดําเนินการลงทะเบียนในข้ันตอนที่ 2 โดยดําเนินการ ดังนี ้

   - Download ระเบียบการรับสมัครและสืบคนขอมูลประกอบการรับสมัคร    

   ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

2. ลงทะเบียนเพ่ือการสมัคร 

    ผานระบบการรับนักศึกษา  

    ออนไลน 

* กอนการสมัคร ผูสมัครทุกคนตองทําการลงทะเบียนเพ่ือสมัครเรียน  

(ผูสมัครลงทะเบียนไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น) ทางเว็บไซต  

www.admission.kmutnb.ac.th   ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูสมัครจะตอง 

   - กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 13 หลัก ของผูสมัคร ใหถูกตอง 

   - กําหนดรหัสผาน (ผูสมัครเปนผูกําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผูสมัครจําไดงาย) 

   - กรอกชื่อ – นามสกุล 

 

3. เขาสูระบบการรับนักศึกษา 

    ออนไลน 

   - กรอกขอมูลการสมัคร และ 

   - พิมพใบแจงการชําระเงิน 

     คาสมัคร 

* เขาสูระบบการรับนักศึกษาออนไลน ที่ www.admission.kmutnb.ac.th   

  (ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) 

   - ผูสมัครกรอกขอมูลท่ีถูกตอง 

   - ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนทําการบันทึก 

   - พิมพใบแจงการชําระเงิน (ชําระเงินภายในวันที่ ที่กําหนด ซึ่งระบุอยูใน     

     ใบแจงการชําระเงิน) 
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ลําดับขั้นตอนการสมัคร วิธีการดําเนินการ 

4. ชําระเงินคาสมัครสอบ * ผูสมัครถือใบแจงการชําระเงินคาสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ไดทุกสาขา ภายในวันท่ี ท่ีระบุไวในใบแจงการชําระเงินคาสมัคร  

การสมัครจะสมบูรณเมื่อผูสมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจงการชําระเงินคาสมัคร 

* หากผูสมัครไมไดชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจงการชําระเงินคาสมัคร 

กรณีท่ียังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ใหผูสมัครดําเนินการ login เขาระบบการรับ

นักศึกษาออนไลน (ไมตองลงทะเบียนใหม) และยกเลิกการสมัครเดิม แลวทําตาม

ขั้นตอนที่  3 และ 4 ใหมอีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือวาผูสมัครไม

ประสงคจะสมัคร และจะเรียกรองสิทธิใด  ๆจากมหาวิทยาลัยไมได 

5. ตรวจสอบสถานภาพ 

    การสมัคร 

* ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร วาการสมัครสําเร็จหรือไม 

หลังจากวันที่ผูสมัครไปชําระเงินแลว 7 วันทําการ โดยเขาสูระบบการรับ

นักศึกษาออนไลน ที่ www.admission.kmutnb.ac.th หากข้ึนขอความวา 

“สําเร็จ” แสดงวาการสมัครสําเร็จเรียบรอยแลว 

6. พิมพใบหลักฐาน * ผูสมัครพิมพใบหลักฐานแสดงการสมัคร (ไมใชใบเสร็จชําระเงิน) เพ่ือดูขอมูล

การสอบ อาทิ เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ ตลอดจนนํามาใชเปนหลักฐานแสดงใน

วันสอบสัมภาษณและใชติดตอกับมหาวิทยาลัย โดยเขาสูระบบการรับนักศึกษา

ออนไลน ที ่www.admission.kmutnb.ac.th ไดตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2566 

8. วิธีการคัดเลือก 

 พิจารณาจากระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศกึษา (เกรดเฉลี่ย - GPAx) และการสอบสัมภาษณ 

 

9. การสอบสัมภาษณ 

 ผูสมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ จะตองเขารับการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทาง

มหาวิทยาลัยกําหนดไวทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ ไดแก 

 9.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร  

 9.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หรือ บัตรที่ออกโดยหนวยงานราชการ โดยตองมีรูปผูสมัครและ 

เลขประจําตัวประชาชนปรากฏอยูในบัตรนัน้ ที่ผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ดวยตนเอง 1 ชุด 
 9.3 สําเนาทะเบียนบานที่ผูสมัครลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง 1 ชุด    

 9.4 หลักฐานการศึกษา ใชระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน   

ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPAx) 5 ภาคการศึกษา  

 9.5 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย จากโรงพยาบาลเทานั้น ไมรับผลตรวจจากคลินิกและ

สถานพยาบาล) โดยใหแพทยสรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทยที่ทางคณะฯ กําหนดให และประทับตราของ

โรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทยดวย (โดยปริ้นแบบฟอรมเอกสารแนบท่ี 1 ซึ่งจะแนบในประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณในลําดับถดัไป) 
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 มหาวิทยาลัยถือเปนสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผูสมัครที่ผานการคัดเลือกไมเปน

ผูมีชื่อในสําเนาทะเบียนบาน หรือ กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยูใน 8 จังหวัด ไดแก ระยอง จันทบุรี 

ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก อยางตอเนื่องไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่สอบ

สัมภาษณ (วันอาทิตยที่ 9 เมษายน 2566) จะถูกตัดสิทธิ์การเขาศึกษาทันท ี

10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  

 10.1 มีคุณสมบัติครบถวนตาม ขอ 1 (คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร) และขอ 2 (คณุสมบัติทั่วไปของผูสมัคร) 

 10.2 จะตองไมมีชื่อเปนนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีกําหนดการเรียนตามวัน และ       

เวลาราชการ ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยนี ้

 หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 10.1 และ 10.2 ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร

สอบคั ด เลื อก  จะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบคั ด เลือกครั้ งนั้ น ๆ  และแมจะได ขึ้ นทะเบี ยน เป นนั กศึ กษ า                   

ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที  

11. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเขาศึกษาพรอมชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาตามระเบียบ   

     ของมหาวิทยาลัย 

 11.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกและประสงคเขาศึกษาตอจะตองกรอกแบบฟอรมรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 11.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ระหวางวันพุธที่ 10 พฤษภาคม ถึง วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ และหากผูที่ไดรับ

การคัดเลือกประสงคจะสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ 

ไมคนืเงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาให 
 11.3 ผูที่ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบ Clearing House แลว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.) จะดําเนินการนํารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

ปการศึกษา 2566 ในรอบตอไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมพิจารณา

ดําเนินการยกเลิกรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาว หากไมยืนยันสิทธิ์หรือดําเนินการใดๆ ในชวงเวลาดังกลาวจะถือวา

สละสิทธิ์การเขาศึกษาโครงการโควตาพื้นท่ีภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมได 

 

 

 

 


