
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง 
 ในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63 

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

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง 
ในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕63  ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยและขอให้ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ผู้ที่มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องลงทะเบียนและเข้าสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด  ดังนี้    

คณะ 
เวลา

ลงทะเบียน 

เวลา 
เริ่มสอบ
สัมภาษณ์ 

วันที่สอบ
สัมภาษณ์ 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม 

08.3๐ น. 08.3๐ น. 
เป็นต้นไป 

21 
ธันวาคม 
2562 

ห้อง SPARK ชั้น 1  
อาคารคณะเทคโนโลยีและ 
การจัดการอุตสาหกรรม 
มจพ. ปราจีนบุรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 09.00 น. 09.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 

21 
ธันวาคม 
2562 

ห้อง 307 ชั้น 3 
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มจพ. ปราจีนบุรี 

คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ 

08.30 น. 
ถึง 

09.00 น. 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

21 
ธันวาคม 
2562 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 
   - รอสัมภาษณ์ ห้อง 402 
   - สัมภาษณ์ ห้อง 403 
ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ  
มจพ. ปราจีนบุรี 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
และโรงแรม (TH) 
   - รอสัมภาษณ์ ห้อง 401 
   - สัมภาษณ์ ห้อง 417 
ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ  
มจพ. ปราจีนบุรี 
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คณะ 
เวลา

ลงทะเบียน 

เวลา 
เริ่มสอบ
สัมภาษณ์ 

วันที่สอบ
สัมภาษณ์ 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

มจพ. วิทยาเขตระยอง 
คณะบริหารธุรกิจ 09.00 น. 09.00 น. 

เป็นต้นไป 
21 ธันวาคม 

2562 
ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ  
มจพ. ระยอง  

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

09.00 น. 09.00 น.  
เป็นต้นไป 

21 ธันวาคม 
2562 

ห้อง 53-202 ชั้น 2  
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มจพ. ระยอง 

๒.  ผู้ที่มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เข้าสอบสัมภาษณ์  ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย   มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบ 
สัมภาษณ์  (ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงยีนส์เข้าสอบสัมภาษณ์)   
                ๓.  เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  มีดังต่อไปนี้ 

3.๑  หลักฐานการศึกษา  ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือ  Transcript  หรือ  ใบรับรอง  หรอื 
หลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย  ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  (ม.6)  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง  1  ชุด 

3.๒  บัตรประจ าตัวประชาชน  ฉบับจริง  พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.๓  ผลการตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น   (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก 

และสถานพยาบาล)  โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์  มีรายการที่ต้องตรวจดังนี้ 
- ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป  ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 

ต่อการศึกษา 
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด  (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  (แอมเฟตามีน)  

   ๔.  ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้  มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

  ประกาศ ณ วันที่   16   ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 



  
ใบรบัรองแพทย์ประกอบการสอบสัมภาษณ ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถานที่ตรวจ............................................................................. 
วันที่....................เดือน.....................................พ.ศ................... 

  ข้าพเจ้า  ..........................................................................................  แพทย์ปริญญาสาขาเวชกรรม 
หมายเลขทะเบียน  ................................................................ ประจํา  .................................................................... 
ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาโรคและทําการตรวจร่างกายของผู้สอบสัมภาษณ์  แล้ว 

ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)  ................................................................................................. 

1. ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ปกติ 
ไม่ปกติ คือ.............................................................................................................................................. 

2.      รับรองว่าผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนําฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)   
 ปกติ 
 ไม่ปกติ คือ.............................................................................................................................................. 
3. - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน)   
  ไม่พบ 
  พบสารเสพติด คือ................................................................................................................................. 
    - ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)  
     ไม่พบ 
  พบ คือ................................................................................................................................................... 
4. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 ปกติ 
 ไม่ปกติ คือ............................................................................................................................................... 
ความเห็นอ่ืน ๆ  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

           

........................................................................... 
        (..........................................................................) 

                                                                              แพทย์ผู้ตรวจ 

หมายเหตุ    (ก)  แพทย์ผู้ตรวจต้องเป็นนายแพทย์  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
(ข) ใบรับรองแพทย์น้ีมีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน  30  วัน  นับต้ังแต่วันที่แพทย์ได้ทําการตรวจร่างกาย

จนถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ 
(ค) หากแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน โปรดกรอกข้อความเพ่ิมเติม 
(ง) รับใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเทา่นั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล 
(จ) ใบรับรองแพทย์ต้องมีการลงลายมือช่ือแพทย์ผู้ตรวจ และประทบัตราของทางโรงพยาบาลด้วย 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง ในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕63 

 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

 
1. นายชนกนันท์   คูณวัตร 
2. นายอชิรวิชญ์   แสนใจกล้า 
3. นางสาวปฐมวรรณ   แหลมผึ้ง 
4. นางสาวหัทยากร   อุปติ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน 
ก่อสร้าง (CA) 

 
1. 

 
นายอรรถพล   เหมือนมณี 

2.  นายนวพล   นกน้อย 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MM) 

 
1. 

 
นางสาวสโรชา   เต็มพร้อม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INE) 

 
1.  

 
นายอนุกูล   กองรส 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) 

 
1. 

 
นางสาวธันยมัย   แซมหิรัญ 

 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) 

 
1. 

 
นางสาวจันทร์เพ็ญ   อุดธิรัมย์ 

2. นางสาววันเพ็ญ   อุดธิรัมย์ 
3. นางสาวอรสา   แสงทอง 
4. นางสาวกัญญาณัฐ   วิญญาสุข 
5. นางสาวญารินดา   หวังเจริญ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 1. นางสาวรัศมี   พงษ์มหาชัย 
2. นางสาวพัชรินทร์   คุณมี 
3. นางสาวจันทัปปภา   สระแก้ว 
4. นางสาวเกตน์สิรี   ศรีอ าพันธ์ 
5. นางสาวจิดาภา   พูลเกษม 
6.  นางสาวทัศนีย์   เสน่หา 
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คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) 

 
1. 

 
นางสาวปรีดาวรรณ   ชุมแสงพันธ์ 

2. นายธิติวัฒน์   กลิ่นอนันต์ชัย 
3. นายปรีชา   โสภาจันทร์ 

 
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Bcom) 

 
1. 

 
นางสาวจันทยา   บุญถนอม 

2. นายจีรพัฒน์   อุปถัมภ์ 
สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 1. นางสาวลลิตา   โพธิ์เพ็ชรเล็บ 

2. นางสาวจุฑารัตน์   แซ่โฟ้ง 
3. นายณัฐวุฒิ   สงคราม 
4. นายศักดิ์สิทธิ์   ออกเอก 
5. นางสาวจุฑามณี   ก าไรทอง 
6. นางสาวสุดารัตน์   อยู่เย็น 
7. นางสาวกมลวรรณ   ศิริจรรยานนท์ 
8. นางสาวกนกพร   ลิมปิสวัสดิ์ 
9. นางสาวนภาพร   กิ่งศรีพรม 
10. นางสาวไรวินท์   ถิรวุฒิธนาดุล 
11. นางสาวพชรพร   ดาเจริญ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 1. นางสาวกนิษฐา   พัฒนาวรกุล 
2. นายสิทธิชล   กันนิยม 
3. นางสาวทักษิณา   หล้าทา 
4. นางสาวอาริสา   พ่อจันดา 
5. นางสาวพรรณพัสษา   เทียมผล 
6. นางสาวปณิตา   สิงหาปัด 
7. นางสาวพิมพ์มาดา   พันธ์ดวง 
8. นางสาวอารียา   ขุนทองจันทร์ 
9. นางสาวสุวรรณษา   มูลจันทร์ 
10. นางสาวรังสิมา   ชื่นชมบุญ 
11. นายชลธิศ   ปลื้มสุขใจ 
12. นางสาวชนิกานต์   ทานมัย 
13. นางสาวณัฐพร   บ ารุงศิลป์ 
14. นายสรวิศ   โชคอักษรศานต์ 
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หลักสูตร/สาขาวิชา ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 

 
15. 

 
นางสาวจิราวรรณ   คุ้มทอง 

16. นางสาวภานุมาส   พวงไม้ม่ิง 
17. นางสาวศตพร   มณีแก้ว 
18. นางสาวบัณฑิตา   ทุมมัย    
19. นางสาวอภิรญา   เทียนจ่าง 
20. นายพิเชษฐ์ชัย   พ่วงศรี 
21. นายโยธิน   จันทร์เจริญ 
22. นายศุภวิชญ์   ลิ่มพรรณ์ 
23. นางสาวบุษกร   เขมเสวี 
24. นางสาววิชุดา   ยุภาพิน 
25. นางสาวคชภรณ์   สว่างทองหลาง 
26. นางสาวสิริอัจฉริยา   ชลธี 
27. นางสาวนันทณัช   จันทสร 
28. นางสาวสาธิตา   เถรกุล 

 


