
  
 

 
  
 

 
 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ท่ีมีรายช่ือสอบสัมภาษณ์ 
โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2565 

………………………………………. 
  ตามที่มีการรายงานสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงาน ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง และเพ่ือให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะบริหารธุรกิจขอแจ้งก าหนดการ 
สอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อในการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ให้น าส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์มาที่ E-mail : admission_1@fba.kmutnb.ac.th 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ระบุชื่อเรื่อง E-mail เป็น “โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง/ล าดับที่ตามท้ายประกาศ/ 
ชื่อ-สกุล (สาขาที่สมัคร)” โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf เท่านั้น  
ไม่รับไฟล์รูปภาพ) 
      1.1 แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (โดยปริ้นแบบฟอร์มจากเอกสารแนบท่ี 1) 
      1.2 หลักฐานแสดงการสมัคร  
                         (สั่งปริ้นจาก https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx) 
      1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปของ
ผู้สมัครและเลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
      1.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด  
      1.5 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน/Transcript ที่แสดงรายละเอียด
เกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา หรือหลักฐานอื่นๆ โดยแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) 
5 ภาคการศึกษา ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
      1.6 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจาก
คลินิกและสถานพยาบาล สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน) โดยให้แพทย์สรุป  
ผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะฯ ก าหนดให้ และประทับตราของโรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทย์ด้วย 
(โดยปริ้นแบบฟอร์มจากเอกสารแนบท่ี 2) ซึ่งมีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 
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   - ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่ รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่ เป็นโรค 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   - ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)  
   - ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)  
   - ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  

2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อไปยังผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ (ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร) ตามล าดับรายชื่อท้ายประกาศ  ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 ต้ังแต่ 
เวลา 9.00 – 16.00 น. เพ่ือยืนยันการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ และท าการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
(หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร สามารถแจ้งยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ 038 -627000  
ต่อ 5536 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. เท่านั้น)  
  3. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่า สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 
 
 

                                      (ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ) 
                                       คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (10 คน) 

1. นางสาวศิริรัฐกร  ตุ้ยก าเหนิด 
2. นางสาวเพชรลัดดา  โพธิ์พันศรี 
3. นายโชติชัย   ใจเสงี่ยม 
4. นายไพสิฐ   โคตรสมบูรณ์ 
5. นายวรกร   ชุมพงศ์ 
6. นางสาวอภิชดา  จรรยาสกุลชาติ 
7. นางสาวพรนภัส  สามเจริญ 
8. นายภาคิน   กิตติพล 
9. นางสาวชนากานต์  จันทะเล 
10. นายสุทธินนณ์  อิงคภากร 
 

สาขาวิชาการบัญชี (11 คน) 

1. นางสาวภัณฑิรา  ภูมิฤทธิกุล 
2. นางสาวแพรวไพลิน  เอกนพพระ 
3. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณัง 
4. นางสาวกรณิศ  แก้ววิเชียร 
5. นายศดิศัย   นิ่มทับทิม 
6. นางสาวปวีณ์ธิดา  นิธิศก าธรกุล 
7. นางสาวสุชานันท์  สงวนพงษ์ 
8. นางสาวเครือมาศ  สุวรรณชาติ 
9. นางสาวพัทธนันท์  ไตรภพ 
10. นางสาวพิมพกานต์  บุญเนียม 
11. นางสาววิลาวัณย์  สิงห์แย้ม 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (107 คน) 

1. นางสาวอนันตยา  หงษ์จูมพล 
2. นางสาวรามนรี  มงคลศิริ 
3. นางสาวรัตนวล ี  ล้นเหลือ 
4. นายรุ่งภากร   สุประภากร 
5. นางสาวชลดา   มหิรัญ 
6. นางสาวสโรชา  แจ่มจ ารัส 
7. นางสาวกุลธิดา  ขุนค้า 
8. นายณภัทร   ธิติพัทธพงศ์ 
9. นางสาวปุริมปรัชญ์  เครือวัลย์ 
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10. นางสาวสิริยาภรณ์  สุขสาเกตุ 
11. นายคุณวรัญ   สุขนิยม 
12. นายวีรพงศ์   มะโนศรี 
13. นางสาวธมลวรรณ  เอ่ียมจร 
14. นางสาวซีซารียา  ศรีบูโฮม 
15. นายเสฎฐวุฒ ิ  เส็นสด 
16. นางสาวกิติญาดา  บางปา 
17. นางสาวปนัดดา  วงค์พระจันทร์ 
18. นางสาวพรภิรมณ์  พรมเวียง 
19. นายณัชพงศ์ภัค  ปรัชญกุล 
20. นายวุฒินันท์  เสียงดี 
21. นางสาวศศิธร  สีเคน 
22. นางสาวอภิชญา  สุขสวัสดิ์ 
23. นางสาวชมพู  สมทรัพย์ 
24. นางสาวบุษยมาศ  อยู่สะบาย 
25. นางสาวปวรรัตน์  สุดยอด 
26. นางสาวเบญจวรรณ  จิตรบรรจง 
27. นายธเนศวร   ถึงปัดชา 
28. นางสาวญาณิกิตต์  อินตาพวง 
29. นายณรงค์ฤทธิ์  โคตรรัตน์ 
30. นางสาวพัชราภร  บุญใหญ่ 
31. นายนันทิพัฒน์  สร้อยสาวะ 
32. นายภรัณยู   นุ่นด า 
33. นางสาวกชกร  บัวเทศ 
34. นายณภัทร   เธียรธน ู
35. นางสาวกชพร  บุญเลิศ 
36. นางสาวอรกัญญา  เชื้อชื่น 
37. นายกันตภณ  แซ่เจ็ง 
38. นายพีรณัฐ   รื่นรมย์ 
39. นายเสฎฐวุฒ ิ  นิ่มขาว 
40. นางสาวฐิดารัตน์  ศรีดาพันธ์ 
41. นางสาวกัลยรัตน์  นุกูลราษฎร์ 
42. นางสาวพัชรี   บุญสว่าง 
43. นางสาวอัญมณี  ชมสินทรัพย์ 
44. นางสาวศุภลักษณ์  ป้องแก้ว 
45. นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์อุทา 
46. นายสรรชัย   อู่สุวรรณ 
47. นางสาวกานต์ธิดา  เเซ่ตั๋น 
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48. นางสาวอชิรญา  อ่ าเอ่ียม 
49. นายณพพล   วิชากุล 
50. นายนฤพล   สาริกบุตร 
51. นางสาวนันทวัน  ชาวนาแปน 
52. นางสาวกฤติยาภรณ์  ภูเด่นผา 
53. นายธนธรณ์   เอ่ียมยิ้ม 
54. นางสาวณัฏฐากร  งามดี 
55. นายณัฐภูมิ   จันทร์ลอย 
56. นายพลวัฒน์   อธิพัฒน์กรเดชา 
57. นางสาวเขมจิรา  ยะราช 
58. นายอนวัทย์   พลับสอาด 
59. นางสาวพิชญ์สิณี  พระสุวรรณ์ 
60. นางสาวปรวีร์  เปลี่ยนสินชัย 
61. นางสาวสุภัทรา  การควรคิด 
62. นายรัฐสถาปัตย์  วัฒนโกพาส 
63. นางสาวปุญณิศา  เปี่ยมสะอาด 
64. นางสาวจิตราพัชญ์  ธนสถิตพงศ์ 
65. นางสาวปริยาภรณ์  ข าแก้ว 
66. นางสาวจุฑามาศ  นามแดง 
67. นายพัฒนายุ   เกษมแสง 
68. นางสาวนันทวัน  ศิริเลิศ 
69. นางสาวจิดาภา  เจริญชนะ 
70. นายนายปกรณ์  สระแก้ว 
71. นางสาวชลธิชา  มหามิตร 
72. นายกรวินท์   เหลืองอ่อ่น 
73. นางสาวญาณัจฉรา  จีนหลง 
74. นางสาวณภาภัช  เพลียส าบ้อ 
75. นางสาวจีรนุช  ดีการ 
76. นายคณิน   นิลพันธ์ 
77. นางสาวศศิดา  ชาริดา 
78. นางสาวปณิตตรา  ค าเกิด 
79. นางสาวมินจอง  คิม 
80. นายภาณุพงศ์  ป้อมมะรัง 
81. นายฐิตินันท์   หนองเรือง 
82. นายอนุวัฒน์   สังฆะคาม 
83. นางสาวสุวภัทร  บุญธรรม 
84. นางสาวนพรัตน์  อ่อนฉวี 
85. นางสาวเกศกนก  ศิริประทุม 
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86. นายพรรษา   หิรัญรักษ์ 
87. นายณัฐพงศ์   กาญจนโกศล 
88. นางสาวนัชชา  ค าใส 
89. นายกรวีร์   เหลืองอ่อน 
90. นายนวพล   เยี่ยมมิตร 
91. นางสาวทิพวรรณ  เทพกัญญาเมศร์ 
92. นางสาวบุญฑิกา  งามสุวรรณ 
93. นางสาวกวิสรา  แช่มช้อย 
94. นางสาววริศรา  ไชยโพธิ์ 
95. นางสาวธนัชญา  ช้างพา 
96. นายจักรภัทร  ธรรมขันธ์ 
97. นางสาวนภสร  ศิริโชติ  
98. นายสราวุทธ   บุทเสน 
99. นายธีรนนท์   โพธิรัตน์ 
100. นางสาวชนิตา  กิ่งจันมล 
101. นายอุทัยกมล  พลนิกร 
102. นายพิฆเนศ  แก้วทอง 
103. นางสาวณัฐธยาน์  โกสินานนท์ 
104. นายทยา   ดวงทา 
105. นางสาวศิรประภา  แซ่ลิ้ม 
106. นางสาวพิชนาฎ  มะอาจเลิศ 
107. นายภูวรินทร์  บ ารุงสุนทร 
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แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

สาขาวิชา   
    การบัญชี    
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
    บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นางสาว) เลขบัตรประชาชน  
2. สอบได้ในสาขาวิชา   
3. ภูมิล าเนาเดิม อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
5. จบการศึกษาระดับ  จากโรงเรียน/วิทยาลัย  
6. ชื่อบิดา                 .อายุ         .ปี  อาชีพ                        .โทรศัพท์   
7. ชื่อมารดา                  .อายุ       .ปี  อาชีพ                        .โทรศัพท์  
8. ชื่อผู้ปกครองเมื่อเข้ารับการศึกษา    
 อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง  
 อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
9. ที่อยู่ของนักศึกษาท่ีติดต่อได้สะดวกท่ีสุด คือ บ้านเลขที่ ถนน  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จังหวัด  
 รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์  
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด    

บันทึกเพ่ิมเติมของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
      
      
      
      
 

           ลงชื่อ……………………….…………………. ลงชื่อ……………………….…………………. 
           (........................................................) (.........................................................) 

              กรรมการตรวจหลักฐาน     กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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ใบรับรองแพทย์ประกอบการสอบสัมภาษณ ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่ตรวจ............................................................................. 
วันที่....................เดือน.....................................พ.ศ................... 

  ข้าพเจ้า  ..........................................................................................  แพทย์ปริญญาสาขาเวชกรรม 
หมายเลขทะเบียน  ................................................................ ประจ า  ....................................................................  
ได้ตรวจสอบประวัติการรักษาโรคและท าการตรวจร่างกายของผู้สอบสัมภาษณ์  แล้ว 

ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)  ................................................................................................. 
1. ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไป รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

ปกติ 
ไม่ปกติ คือ.......................................................................................... .................................................... 

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

           

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

                                                                              แพทย์ผู้ตรวจ 
 

หมายเหตุ    (ก)  แพทย์ผู้ตรวจต้องเป็นนายแพทย์  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
(ข)  ใบรับรองแพทย์นี้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่แพทย์ได้ท าการตรวจร่างกาย

จนถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ 
(ค) หากแพทย์ผู้ตรวจมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน โปรดกรอกข้อความเพ่ิมเติม 
(ง) รับใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล 
(จ) ใบรับรองแพทย์ต้องมีการลงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ และประทับตราของทางโรงพยาบาลด้วย 
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