
  
 

 
  
 

 
 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ท่ีมีรายช่ือสอบสัมภาษณ์ 
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566 

………………………………………. 
  ตามที่มีการรายงานสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงาน ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง และเพ่ือให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะบริหารธุรกิจขอแจ้งกำหนดการ 
สอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อในการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพ้ืนที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566  
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ให้นำส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์มาที่ E-mail : admission_1@fba.kmutnb.ac.th 
ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ระบุชื่อเรื่อง E-mail เป็น “โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ชื่อ-สกุล (สาขาทีส่มัคร)” 
โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf เท่านั้น ไม่รับไฟล์รูปภาพ) 
      1.1 แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (โดยปริน้แบบฟอร์มจากเอกสารแนบท่ี 1) 
      1.2 หลักฐานแสดงการสมัคร สั่งปริ้นจากหน้าเว็บที่สมัครเลือกเมนูพิมพ์ใบหลักฐานการสมัคร 
                         หรือ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/ApplyBillPayment.aspx 
      1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปของ
ผู้สมัครและเลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
      1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด  
      1.5 สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน/Transcript ที่แสดงรายละเอียด
เกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา หรือหลักฐานอื่นๆ โดยแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPAx) 
5 ภาคการศึกษา ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
      1.6 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจาก
คลินิกและสถานพยาบาล สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน) โดยให้แพทย์สรุป  
ผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะฯ กำหนดให้ และประทับตราของโรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทย์ด้วย 
(โดยปริ้นแบบฟอร์มจากเอกสารแนบท่ี 2) ซึ่งมีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 
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   - ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่ รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่ เป็นโรค 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
   - ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)  
   - ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)  
   - ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สแกน QR-Code ที่แนบมานีเ้ข้ากลุ่มเพื่อเตรียมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
 

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร 
สามารถแจ้งยืนยันเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ 038-627000 
ต่อ 5536  

 

3. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อไปยังผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ (ตามเบอรโ์ทรศัพท์
ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ต้ังแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. เพ่ือยืนยัน 
การรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  และสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/วิดิโอคอล ให้นักเรียนเตรียมพร้อม 
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวัน-เวลาดังกล่าว แต่งกายชุดนักเรียน  
  4. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่า สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 
 
 
 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล) 
                                       คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (8 คน) 

1. นางสาวพัณณิตา  ผ่องมณี 
2. นางสาวสิริณัฐฐา  ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
3. นายจีระพล   ผลจันทร์งาม 
4. นายทินภัทร   อยู่ดี 
5. นายธิเบศร์   จันทร์ทอง 
6. นายกฤตภพ   เกียรติกุล 
7. นายสุทิวัส   ขวัญพงศ์ 
8. นายพุทธิพงศ์   พลเก่ง 
 

สาขาวิชาการบัญชี (14 คน) 

1. นายพิชญุตม์   ฮวดเฮง 
2. นางสาวเกสินี   ม่วงพงษ์ 
3. นางสาวศุภิสรา  วัฒนะ 
4. นางสาวณัฐนันท ์  เรืองทัพ 
5. นางสาวชนิกานต์  จันทพันธ์ 
6. นางสาวมรรษกร  หงษ์สมดี 
7. นางสาวปรียาภัทร  สุขหอม 
8. นางสาวชนิกานต์  นัทธีบุบผา 
9. นางสาวภุมวารี  ประทุมพิทักษ์ 
10. นางสาวมนัสนันท์  ภักดีงาม 
11. นางสาวขณิษฐา  กรัตพงษ์ 
12. นางสาวนรีกานต์  จันทา 
13. นางสาวอรปรียา  ดวงจันทร์ 
14. นางสาวทัศนีย์  ป้องกัน 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (64 คน) 

1. นายวรวัส   กาญจโนทัย 
2. นายชานน   สุขจิตต์ 
3. นางสาวศิรดา   สุขบัวใหญ่ 
4. นายพีรวัส   วิไลพงษ์ 
5. นางสาวธัณรัตน์  ศรีโยธา 
6. นางสาวปิยพัชร  สุทธิถวิล 
7. นางสาวจันทิมา  ดวงศรี 
8. นางสาวปริยนาฏ  เกตุศิริ 
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9. นางสาวณัฎฐิกา  ราศรี 
10. นายเมธาทอง  พัฒนาพรชัย 
11. นางสาวสุนทรี  พระภูมิ 
12. นายพัสกร   มณีวงษ์ 
13. นายอัษฎางค์  สารนารถ 
14. นางสาวภัทรวดี  อวนสินธุ์ 
15. นายชานน   ชูคำ 
16. นางสาวจิตตราพร  จันทนี 
17. นายคุณากร   เพ็ชรเเก้ว 
18. นางสาวพัสตราภรณ์  ศิลารัตน์ 
19. นางสาวกนกวรรณ  ขวัญประเสริฐ 
20. นายภูริพัฒน์  จั่นเจริญ 
21. นายณัฐพงศ์   ทวีกิจวานิช 
22. นางสาวนันทวรรณ  แซ่แต้ 
23. นายสันติ   อู่สำเภา 
24. นายอัครพัชร์  ธีเดชณรงค์ฤทธิ์ 
25. นายเดชาวัต   ผ่านชมภู 
26. นางสาวอมริศา  สมาวงศ์ 
27. นายรุ่งโรจน์   สายประดิษฐ์ 
28. นายสุรเชษฐ์   จันทรศิริ 
29. นางสาวอภิญญา  เจริญวงษ ์
30. นางสาวนันนนัตน์  โอ้โถง 
31. นายธนเดช   ประจวบวัน 
32. นายพีรณัฐ   เหรียญเจริญ 
33. นายณัฏฐากร  อารีรักษ์ 
34. นางสาวกฤติยา  ศรีมี 
35. นางสาวฟ้าใส  อักษร 
36. นางสาวนัชชา  แว่วเสียง 
37. นางสาวณัฐณิชา  เงินเย็น 
38. นางสาวปาริฉัตร  แก้วประดับ 
39. นายสรวิศ   พยัคเกษมโสภณ 
40. นายพงศกร   เมืองเอ่ียม 
41. นางสาวคุณัญญา  จุติ 
42. นางสาวภัคจิรา  วันชะนะ 
43. นายนพกร   ชะระไสย์ 
44. นางสาวรุ้งไพลิน  จินดา 
45. นางสาวณิชกานต์  คุณประสพ 
46. นางสาววัชราภรณ ์  ประกอบสุข 
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47. นางสาวฐิติพร  นันทสูรย์ 
48. นายปธานิน   เขียวสะอาด 
49. นายคุณากร   สกุลสุรารักษ์ 
50. นางสาวอรัญญา  ชูไสว 
51. นางสาวปราดา  โซ๊ะเฮง 
52. นายจีรศักดิ์   สมศรี 
53. นางสาวนันทิยา  ศรีเพ็ง 
54. นางสาวอนันญา  เพ็งอุดม 
55. นางสาวปุณยาพร  ทัดมาลา 
56. นายธนวัฒน ์  ผ่องศาลา 
57. นางสาวพรนภา  สุขเลิศ 
58. นางสาวอารยา  แสนผุย 
59. นายณัฐพล   เรืองนาม 
60. นายภัครพล   พันธะยุง 
61. นายอภินัทธ์   ศิริมาตย์ 
62. นายนภัส   คงมี 
63. นางสาวรัชตา  สมพลกรัง 
64. นางสาววรรณกร  บรรจงธรรม 
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ลำดับที่หน้าชื่อในประกาศ .......……….. 

แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566 

สาขาวิชา   
    การบัญชี    
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
    บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
 

1. ชื่อ – สกุล (นาย/นางสาว) เลขบัตรประชาชน  
2. สมัครในสาขาวิชา   
3. ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
4. ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
5. กำลังศึกษาระดับ  โรงเรียน/วิทยาลัย  
6. ชื่อบิดา                 .อายุ         .ปี  อาชีพ                        .โทรศัพท์   
7. ชื่อมารดา                  .อายุ       .ปี  อาชีพ                        .โทรศัพท์  
8. ชื่อผู้ปกครอง                                         
 อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  
9. ที่อยู่ของนักศึกษาท่ีติดต่อได้สะดวกท่ีสุด คือ บ้านเลขที่ ถนน  
 ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต จังหวัด  
 รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์  
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด    

บันทึกเพ่ิมเติมของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
      
      
      
      
 

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

              กรรมการตรวจหลักฐาน     กรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 

         - 7 -/ ใบรับรอง... 

เอกสารแนบที่ 1 
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ใบรับรองแพทย์ประกอบการสอบสัมภาษณ ์

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

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

ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)  ..................................................................................... ............ 
1. ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไป 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.......................................................... ..................................................................................... 
ความเห็นอื่น ๆ  
.................................................................................................................................................... ................................
......................................................................................................................... ........................................................... 

           

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

                                                                              แพทย์ผู้ตรวจ 
 

หมายเหตุ    (ก)  แพทย์ผู้ตรวจต้องเป็นนายแพทย์  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม 
(ข)  ใบรับรองแพทย์นี้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย

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

เอกสารแนบที่ 2 


