
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ และสถานที่สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2 (ส าหรับวุฒิ ม.6) (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564 

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

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ และสถานที่สอบ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2 (ส าหรับวุฒิ ม.6) (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อ 
แนบท้ายประกาศ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครสอบมีปัญหา ให้ถือ ชื่อ-สกุล เป็นส าคัญ 
2. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิสอบประเมินความสามารถต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศฉบับนี้

มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิภายหลังมิได้ 
3. ให้ผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพ่ือรับการสอบประเมิน

ความสามารถ และส่งผลตรวจสุขภาพในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ต าบลเนินหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีก าหนดเวลาดังนี้ 

เวลา 08.30 - 09.00 น. รับบัตรคิว รายงานตัว และลงทะเบียนเพ่ือเข้าสอบประเมินความสามารถ 
เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบข้อเขียน (วัดความสามารถด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ) 

1) น าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มี 
รูปถ่ายผู้สมัครปรากฏอยู่ในบัตรแสดงให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง  

2) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบผ่านไป 30 นาที เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  

เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป เริ่มสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้บัตรคิว ล าดับที่ 1 
4. ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ (ไม่อนุญาต

ให้สวมกางเกงยีนส์เข้าสอบสัมภาษณ์) *สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลาในการเข้าสอบประเมินความสามารถ* 
5. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้ 

5.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
5.2 บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขบัตรประชาชน

ปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง จ านวน 1 ชุด 
5.3 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง จ านวน 1 ชุด 
5.4 หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) หรือ หลักฐานการศึกษาอ่ืนที่แสดงผล 

การเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง จ านวน 1 ชุด 
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5.5 ผลการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเท่านั้นไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล  
โดยสามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลของเอกชน  โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงใบรับรอง
แพทย์ที่ทางคณะฯ ก าหนดให้ (ตามประกาศหน้า 3) และประทับตราของโรงพยาบาลลงใบรับรองแพทย์ด้วย ทางคณะฯ 
ผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกน าผลการตรวจสุขภาพมายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2564 ซึ่งมีรายการตรวจดังนี้ 

- ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

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

5.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร 
รูปภาพ ฯลฯ (ถ้ามี) 

6. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้ 

7. คณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือกครั้งสุดท้ายในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล) 
 รักษาการแทนคณบดี 
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
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ใบรับรองแพทย์ประกอบการสัมภาษณ์ 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
---------------------------------------------------------- 

สถานท่ีตรวจ  
วันท่ี เดือน พ.ศ.  

 
ข้าพเจ้า แพทย์ปริญญาสาขาเวชกรรม 

หมายเลขทะเบียน ประจ า  
ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาโรคและท าการตรวจร่างกายของผู้สอบสัมภาษณ์แล้ว 

ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)  

1. ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไป รับรองว่าเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ปกติ 
 ไม่ปกติ  คือ    

2. รับรองว่าผลการตรวจเอ็กเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กเรยม์าแสดง) 
 ปกติ 
 ไม่ปกติ  คือ    

3. ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามีน)  
 ไม่พบ 
 พบ  คือ    

ผลตรวจปสัสาวะทั่วไป (U/A) 
 ไม่พบ 
 พบ  คือ    

4. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด (CBC)  
 ปกติ 
 ไม่ปกติ  คือ    

ความเห็นอื่นๆ  
  
  
  

  
( ) 

แพทย์ผู้ตรวจ 
หมายเหตุ 

(ก) แพทย์ผู้ตรวจต้องเป็นแพทย์ ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
(ข) ใบรับรองแพทย์นี้มีผลบังคับใช้ไดไ้ม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีแพทย์ได้ท าการตรวจร่างกายจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
(ค) หากแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดกรอกข้อความเพิ่มเติม 
(ง) รับใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินกิและสถานพยาบาล 
(จ) ใบรับรองแพทยต์้องมีการลงลายมอืช่ือแพทย์ผู้ตรวจ และประทับตราของโรงพยาบาลด้วย  
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ 
โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2 (ส าหรับวุฒิ ม.6) (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

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

สถานที่สอบ  อาคารคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 

ก าหนดการ  วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 08.30 - 09.00 น. รับบัตรคิว รายงานตัว และลงทะเบียนเพ่ือเข้าสอบประเมินความสามารถ 
เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบข้อเขียน (วัดความสามารถด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ) 
เวลา 10.10 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้บัตรคิว ล าดับที่ 1 

ข้อปฏิบัติระหว่างการสอบ 
1. ห้ามน าเครื่องค านวณทุกชนิด เอกสาร หรือสิ่งของใดๆ ที่มีการจด หรือสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบ

เข้าห้องสอบ 
2. ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ท่ีสามารถบันทึกภาพได้ ติดตัวระหว่างท าการสอบ 
3. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ าระหว่างท าการสอบ 
4. ให้ปฏิบัติตามค าสั่งในข้อสอบอย่างเคร่งครัด 
5. สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลาในการเข้าสอบ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ 

17101 - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสมัคร ชื่อ-สกุล อาคาร - ห้องสอบ 
1. TH 64-17101-001 นางสาวกิตติญาณ์ พูลสวัสดิ์ 55 - 410 
2. TH 64-17101-002 นางสาวอินทิรา อินทรีเกิด 55 - 410 
3. TH 64-17101-003 นางสาวมาลินี มีแวว 55 - 410 
4. TH 64-17101-004 นางสาวกมลรัตน์ มีมะแม 55 - 410 
5. TH 64-17101-005 นางสาวลลิตา สิงห์เสนา 55 - 410 
6. TH 64-17101-006 นางสาวศิรินทรา วาสเสนะ 55 - 410 

17102 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสมัคร ชื่อ-สกุล อาคาร - ห้องสอบ 
1. IBT 64-17102-001 นางสาวจุฑามาศ ลิมป์วิลาศ 55 - 510 
2. IBT 64-17102-002 นางสาววิภาว ี คูณแสง 55 - 510 
3. IBT 64-17102-003 นางสาวบัวชมพู นันทกูล 55 - 510 
4. IBT 64-17102-004 นางสาวพิชญาภา ชุ่มเจริญ 55 - 510 
5. IBT 64-17102-005 นางสาวณิชาภา วิจิตรจั่น 55 - 510 
6. IBT 64-17102-006 นายปัญญา อุดมสิทธิโชติ 55 - 510 
7. IBT 64-17102-007 นางสาวกนกทิพย์ อินละม่อม 55 - 510 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ 
โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2 (ส าหรับวุฒิ ม.6) (รอบ TCAS 2) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2564 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

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

17102 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) – ต่อ 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสมัคร ชื่อ-สกุล อาคาร - ห้องสอบ 
8. IBT 64-17102-008 นางสาวธัญชนก สุขพร้อม  55 - 510 
9. IBT 64-17102-009 นางสาวภิญญดา หนุนภักด ี 55 - 510 
10. IBT 64-17102-010 นางสาวธนภรณ์ กรอบบาง 55 - 510 
11. IBT 64-17102-011 นางสาวกนกวรรณ วันริโก 55 - 510 
12. IBT 64-17102-012 นางสาวภาษิณี โคตภูมี 55 - 510 
13. IBT 64-17102-013 นางสาวอิษยา แก้วโลมา 55 - 510 
14. IBT 64-17102-014 นายสรศักดิ์ ทองสอง 55 - 510 
15. IBT 64-17102-015 นายอภิสิทธิ์ สุขสยาม 55 - 510 

 


