
 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

เรื่อง  รายช่ือและข้อปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------- 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต

ปราจีนบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ส าหรับผู้มี 
วุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ ให้ปฏิบัติ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ 
3. ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอกข้อมูลใน Google Form “แบบรายงานตัวผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (BAS)” ภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามลิงค์ https://forms.gle/ 
ErGoCatxewwkwtG48 หรือ สแกน QR code 

 
3.2 ส่งหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ทาง E-mail มาที่ admissionbas@bas.kmutnb.ac.th  

โดยหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg มีดังนี ้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว โดยแต่งกายชุดนักเรียนหรือนักศึกษา 
(2) ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
(4) ส าเนาผลการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรองหรือ

หลักฐานอ่ืนที่แสดงในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) พร้อมลงนามรั บรอง
ส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 

(5) ใบรับรองแพทย์* จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล 

โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงใบรับรองแพทย์  ซึ่งสามารถใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาลหรือแบบฟอร์มที่คณะฯ 

ก าหนดให้ตามประกาศแนบท้ายหน้า 4 โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังนี้ 
  

แบบรายงานตัวผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565 (BAS) 
 

https://forms.gle/ErGoCatxewwkwtG48
https://forms.gle/ErGoCatxewwkwtG48
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- ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

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

*กรณีใบรับรองแพทย์สามารถส่งได้ในภายหลังที่ E-mail : admissionbas@bas.kmutnb.ac.th 
ทั้งนี้ภายในเดือนมิถุนายน 2565* 

(6) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร 
รูปภาพ ฯลฯ (มีผลต่อการพิจารณา) 

4. ผู้ที่ไม่ได้กรอกแบบฟอร์มตามรายละเอียดข้อ 3.1 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน ตามรายละเอียดข้อ 3.2 หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และเรียกร้อง
สิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

5. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางคณะฯ จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโปรแกรมประชุม
ออนไลน์ Google Meet โดยผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาสอบที่คณะฯ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ 
(Line) “BAS-สอบสัมภาษณ์รับตรง ม.6 TCAS รอบที่ 4” เพ่ือเป็นช่องทางในการนัดหมายการสอบสัมภาษณ์ ที่ลิงค์ 
https://line.me/R/ti/g/mDMJU9dgVE หรือ สแกน QR code 

 
6. คณะฯ จะประกาศผลการคัดเลือกครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
ประกาศ ณ วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์  เสรีกุล) 
 รักษาการแทนคณบดี 
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
  

กลุ่มไลน์ (Line) “BAS-สอบสัมภาษณ์รับตรง ม.6 TCAS รอบที่ 4” 

https://line.me/R/ti/g/mDMJU9dgVE
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

------------------------------------------------- 
 
17101- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 2-1020020 0020028-7 นางสาวณิชา ศรีสะอาด 

2 9-1020026 0020029-5 นางสาวกรกณก พ่ึงทอง 

3 7-1020027 0020027-9 นางสาวทิวาภรณ์ ปักษี 

 

17102- สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 

ล าดับที่ เลขที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล 

1 0-1020021 0020021-2 นางสาวณัฐธยาน์ เชิงเขา 

2 8-1020022 0020025-3 นางสาวจิดาภา เจริญชนะ 

3 6-1020023 0020024-6 นางสาวรจนา มะโนหาญ 

4 1-1020025 0020022-0 นางสาวสุวิตา จิตน้อม 

5 5-1020028 0020026-1 นางสาวณัฐมณฑน์ เชิงเขา 

6 3-1020029 0020020-4 นางสาวจารุวรรณ ภูเจริญ 

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

 
แบบรายงานตัวผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (BAS) 

ภายในวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
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ใบรับรองแพทย์ประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
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 


