
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

เรื่อง  รายละเอียดและก าหนดการส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ โครงการรับตรงส าหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------- 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ขอประกาศรายละเอียดและก าหนดการส าหรับผู้มีสิทธ์ิสอบประเมินความสามารถ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี โครงการรับตรงส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ปฏิบัติ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ในประกาศนี้หากเลขที่สมัครสอบมีปัญหา ให้ถือ ช่ือ-สกุล เป็นส าคัญ 
2. ผู้ที่มีรายช่ือมีสิทธ์ิสอบประเมินความสามารถต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศฉบับนี้

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ และจะเรียกร้องสิทธ์ิภายหลังมิได้ 
3. ให้ผู้ที่มีรายช่ือมีสิทธ์ิสอบประเมินความสามารถปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานการประเมินความสามารถ เพื่อสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (TCAS2-BAS) ตามลิ้งค์ shorturl.at/gprP9 หรือ สแกน QR code ตามที่แนบท้าย
ประกาศหน้า 4 

3.2 ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ทางอีเมล (e-mail) มาท่ี admissionbas@bas.kmutnb.ac.th 
โดยหลักฐานประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg มีดังนี ้

(1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว โดยแต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา 
(2) ส าเนาบัตรประชาชน 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4) ส าเนาผลการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรองหรือ

หลักฐานอื่นที่แสดงในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

(5) เรียงความแนะน าตัวเองและเหตุผลที่เลือกสาขาที่ได้รับการประกาศรายช่ือ  จ านวน 1 
หน้ากระดาษ A4 โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg 

(6) ผลการตรวจสุขภาพ สามารถตรวจได้ทั้งสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลของรัฐ หรือ 
โรงพยาบาลของเอกชน โดยจะต้องให้แพทย์สรุปผลตรวจลงใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะฯ ก าหนดให้ (ตามประกาศ
หน้า 3) โดยผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน าผลการตรวจสุขภาพมาย่ืนในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่   
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายการตรวจดังนี้  
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- ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

- ผลเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กเรย์มาแสดง) 
- ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

3.3 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3.2 ให้น าตัวจริงมาในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

4. ผู้ที่มีรายช่ือมีสิทธ์ิสอบประเมินความสามารถกรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดข้อ 3.1 ได้นับตั้งแต่
วันท่ีประกาศฉบับน้ี จนถึง วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

5. ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดข้อ 3.1 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธ์ิและเรียกร้องสิทธ์ิภายหลังไม่ได้ โดยทั้งนี้
ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบที่คณะ ทางคณะฯ จะใช้เอกสารตามข้อ 3.2 ในการประเมินความสามารถ และ
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

6. วันท่ี 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : ผู้ผ่านคัดเลือกต้องยืนยันสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาของ
คณะฯ ด้วยการเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เว็บไซตข์อง
มหาวิทยาลัย http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก เพื่อพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าลงทะเบียน และน าไปช าระเงินที่ธนาคารเป็นจ านวนเงิน 21,450.00 บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สามารถดูข้ันตอน 
การเข้าระบบช าระเงินเพื่อข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ 
หนา้ 5-7) 

7. คณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือกครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรกีุล) 
 รักษาการแทนคณบด ี
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
  



-3- 

ใบรับรองแพทย์ประกอบการสอบประเมินความสามารถ 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตปราจีนบุรี 
---------------------------------------------------------- 

สถานที่ตรวจ  
วันที่ เดือน พ.ศ.  

 
ข้าพเจ้า แพทย์ปริญญาสาขาเวชกรรม 

หมายเลขทะเบียน ประจ า  
ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาโรคและท าการตรวจร่างกายของผู้สอบสัมภาษณ์แล้ว 

ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)  

1. ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ปกติ 

 ไม่ปกติ  คือ    

2. รับรองว่าผลการตรวจเอ็กเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กเรย์มาแสดง) 

 ปกติ 

 ไม่ปกติ  คือ    

3. ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน)  
 ไม่พบ 

 พบ  คือ    

ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
 ไม่พบ 

 พบ  คือ    

4. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  
 ปกติ 

 ไม่ปกติ  คือ    

ความเห็นอ่ืนๆ  
  
  

  
( ) 

แพทย์ผู้ตรวจ 

หมายเหตุ 
(ก) แพทย์ผู้ตรวจต้องเป็นแพทย์ ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
(ข) ใบรับรองแพทย์น้ีมีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ได้ท าการตรวจร่างกายจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
(ค) หากแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน โปรดกรอกข้อความเพิ่มเติม 
(ง) รับใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลเท่าน้ัน ไม่รับผลตรวจจากคลีนิกและสถานพยาบาล 
(จ) ใบรับรองแพทย์ต้องมีการลงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และประทับตราของโรงพยาบาลด้วย 
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รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ 
โครงการรับตรงส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  
และหลักสูตรต่อเน่ือง/เทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

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

17301- บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) 

ล าดับท่ี เลขที่น่ังสอบ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1. 2-3120013 2120013-4 นางสาวชฎาพร วงศ์ไทย 

 

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

 
 

 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินความสามารถ  
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**เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันท่ี 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563** 

 เข้าเว็บไซต์ : https://www.kmutnb.ac.th/ 

 

 
  

การเขา้ระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

อยู่ด้านล่างสุดหน้าแรกของเว็บไซต ์

1 

https://www.kmutnb.ac.th/
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 จะปรากฏหน้าจอตามลิ้งค์ : http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx 

 

 ได้ข้อมูล 

  

2 

Click 

กรอกเลขบตัรประชาชน 13 หลัก 

3 

4 
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 จะได้เอกสาร “ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียน” ให้น าเอกสารไปช าระเงินท่ี ธนาคาร ตามก าหนดวันท่ี
ระบุในเอกสาร 

ตัวอย่างเอกสาร 

 
 

**เข้าระบบและช าระเงินระหว่างวันท่ี 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563** 

 

5 


