
  
 

 
  
 

 
 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ท่ีมีรายช่ือสอบสัมภาษณ์ 

โครงการโควตาเรียนดี ครั้งที ่2 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 
สอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อในการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ครั้งที่ 2ประจำปีการศึกษา 2566  
โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ให้นำส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์มาที่ E-mail : admission_1@fba.kmutnb.ac.th 
ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ระบุชื่อเรื่อง E-mail เป็น “โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 ชื่อ-สกุล (สาขาที่สมัคร)” 
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) ในวันเสาร์ที่  21 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 (15 คน) 

1. นางสาวภัคจิรา  ชำนินอก 
2. นายกฤษฎ์   ต้นกันยา 
3. นายพัสกร   มณีวงษ์ 
4. นายกานต์กวิน  กัณฑภา 
5. นายกฤตยชญ์   ก๊กวิลัย 
6. นางสาวชนิกานต์  เผ่นณรงค์ 
7. นางสาวมลทิรา  ประสมกิจ 
8. นายกัมชัย   คำอ่ิม 
9. นางสาวตรีดาว  ญาณะนันท์ 
10. นายปัญญากร  มีเสน 
11. นางสาวกุมมารี  ญาติเสมอ 
12. นายสรชัช   ชัชเวศร ์
13. นายภาคิน   เพ่ิมข้ึน 
14. นายณัฐนันทพงศ์  ดุลยสิทธิ์ 
15. นายวสันต์   ผลสอน 

 
สาขาวิชาการบัญชี (37 คน) 

1. นางสาวณัฐชา   จารุธัมโม 
2. นางสาวพรธนัท  พานบัวแก้ว 
3. นายจิรสิน   ชวนบุญ 
4. นายจิรภัทร   จันทรา 
5. นางสาววิภัชชยา  แกล้วทนง 
6. นางสาวปรียาภรณ์  จักขุจันทร์ 
7. นายปิยวัฒน์   จันทร์เกตุ 
8. นางสาวพิริยนุช  ภะวัง 
9. นางสาวขวัญชนก  พนจะโป๊ะ 
10. นางสาวเมธาพร  บุญเจริญสุขกุล 
11. นางสาวเมธาพร  สังข์เงิน 
12. นางสาวชลนรรจ ์  รักกมล 
13. นายณัฐนันท์  สาป้อง 
14. นางสาวชวัลรัตน ์  ประกอบสุข 
15. นางสาวขวัญข้าว  ทองชื่น 
16. นางสาวแพรญาดา  มณีวงษ์ 
17. นางสาวสุพิชฌาย์  สำราญรณศักดิ์ 
18. นางสาวภัทรวรินทร์  เกษทองมา 
19. นางสาวกุลธิดา  จันทะแสง 
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20. นางสาวดวงกมล  คุ้มมณี 
21. นางสาวพิมพ์นารา  บุตรเบ้า 
22. นางสาวธนัญญา  โกมลกิจเกษตร 
23. นางสาวชนัญชิดา  แก้วประดับ 
24. นายธนดล   เรืองชัย 
25. นางสาวสาธิกาญจน์  คงเทพ 
26. นางสาวปุญญิศา  โอบพล 
27. นางสาววรรณิดา  ประดับ 
28. นางสาวภัทรธิดา  ถนอมมิตร 
29. นางสาวจีรนันท์  ศุภวัฒน์จันธร 
30. นางสาวชัชฎาภรณ ์  สกุลนี 
31. นางสาวชลธิชา  มีรัตน์ 
32. นางสาวชนิษฐา  ฉ่ำวิจิตร 
33. นางสาววิชญาดา  ตรีโชต ิ
34. นางสาวพนิดา  ครุฑธา 
35. นางสาวแพรวา  พานิชนาวา 
36. นางสาวพัดชราภา  ฮังกะสี 
37. นางสาวภิญญดา  เพชรเลิศ 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (187 คน) 

1. นางสาวพิมลรัตน์  ภักดีวงษ์ 
2. นายพงษ์เพชร   บุญมา 
3. นางสาวลักษิกา  สอนสืบ 
4. นางสาวอนัญญา  คลายแสง 
5. นางสาวศุภลักษณ์  หนูนิล 
6. นางสาวอุษณิษา  ลอยลิบ 
7. นางสาวปภาดา  ศรีสวัสดิ์ 
8. นางสาวสุภัสสรา  พันธ์แก่น 
9. นางสาวสุธิน ี   สีทา 
10. นางสาวสิรฎา  จันทร์ผกา 
11. นางสาวลลิดา  ทิพวัน 
12. นายปัณณวัชญ์  ดำรงผล 
13. นายวรายุทธ์   ภูผาพลอย 
14. นางสาวพัทธนันท์  ทวยมาตร์ 
15. นางสาวขจีวรรณ  ไตรยสุทธิ์ 
16. นายเผ่าพันธุ์   พันธ์ศิริ 
17. นางสาวดวงกัญญารัตน์ เจ๊ะหมัด 
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18. นางสาวสุชาวด ี  บุญเดช 
19. นางสาวพรนภา  แม่คำจอง 
20. นางสาวมณฑกานต์  เที่ยงนา 
21. นางสาวศุจินธรา  ประศรีพัฒน์ 
22. นางสาวแพรวา  โสภณพงษ์ 
23. นางสาวณัฐทชา  ทองกระสันต์ 
24. นางสาวภัทรธิดา  คำวัง 
25. นางสาวน้ำฝน  คนกลาง 
26. นางสาวพิมพิศา  เพ็งพิศ 
27. นางสาวกัญญารัตน์  กร่างใกล้ 
28. นางสาวรฐา   มณีหงษ์ 
29. นายจิรายุ   แผ้วพลสง 
30. นางสาวจิรัฐิติกาล  ภาวะหา 
31. นางสาวลักษมณ  ธรรมประดิษฐ์ 
32. นางสาวสุพิชชา  หลี้ฮกเส็ง 
33. นางสาวอภิญญา  อินทร์น้อย 
34. นางสาวขวัญตา  บูรินันท์ 
35. นางสาวนันท์นภัส  อุณวงค์ 
36. นางสาวหนึ่งฤทัย  ขุ้ยยิ้ม 
37. นางสาวสุภัทรา  มูลเมือง 
38. นางสาววิลาวัณย์  นันทวงษ์ 
39. นายกันติพจน์  สาลีวรรณ์ 
40. นายระพี   ไทยขำ 
41. นางสาวพรทพิย์  มีบุญ 
42. นางสาวปาลิดาว  เข็มขัน 
43. นางสาวพราวประภัทร์ จุกมงคล 
44. นางสาวภัทรนันท์  พงษ์ภมร 
45. นางสาวสิริกัญญา  ทองศิริ 
46. นายเกริกพล   เลิศสุวรรณ 
47. นายศุภวิชญ์   พิพัฒน์ถาวรสุข 
48. นายจีรศักดิ์   คงแสนคำ 
49. นายธนากร   หมั่นหินราช 
50. นางสาววราภรณ์  สังข์ทุม 
51. นายอดิศร   อนุสิทธิ์ 
52. นางสาวธิดารัตน์  บุญสุวรรณ์ 
53. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพธิ์งาม 
54. นางสาวชาลินดา  ชำนาญ 
55. นายสรวิชญ ์  บุญชิต 
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56. นางสาวศุภาพิชญ์  บุหรั่นฉาย 
57. นายสิรวิชญ ์  แสนศิริ 
58. นางสาวณฐวรรณ  คงพล 
59. นางสาวกัลยา  ทุมหอม 
60. นายชาคริต   แสนสุข 
61. นางสาวพลอยไพลิน  จตุรภัคโภคิน 
62. นางสาวจุฬาลักษณ์  ค่ำจนุ 
63. นายรัตน์ชวัฒน์  แก้วภักดี 
64. นางสาวรมิตา  สินเจริญ 
65. นางสาวศุทธินี  ช่วยมี 
66. นายธนศิลา   เสืออย่าง 
67. นางสาววริศรา  สินธุรักษ์ 
68. นางสาวฐิติวัลค์  อ่ำกร่าง 
69. นางสาววีรยา  ปักกตัง 
70. นางสาวอาภาภรณ์  อินทรประเสริฐ 
71. นางสาวดารณีนุช  เจนกำกับกิจ 
72. นางสาวณัชชา  หอมจีน 
73. นางสาวพัชราภรณ ์  กันยาบัณฑิต 
74. นายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข 
75. นางสาวพัฒนรีย์พร  ไร่เรือง 
76. นางสาวสุพิชชา  บินชัย 
77. นางสาวอริสรา  ดวงจิต 
78. นางสาวสุภาวด ี  พุทธสร 
79. นางสาวพิชญาภา  สุทธิเรืองวงศ์ 
80. นางสาวดาวนภา  คิดถูก 
81. นายณัฐภาส   จักร์คำ 
82. นางสาวพีรีรัตน์  เศวตวาณิชกุล 
83. นางสาวพิมพ์อัมพร  จีระออน 
84. นางสาวภัชรินทร์  อินทร 
85. นางสาวภัทรพร  พุทธชาติ 
86. นายไพสิฐ   โคตรสมบูรณ์ 
87. นางสาวอรุณี  หมูก้อน 
88. นางสาววันวิสา  กำลังเสือ 
89. นางสาวเยาวลักษณ์  มีด ี
90. นางสาวณัฐริกา  กลิ่นจันทร์ 
91. นางสาวเพ็ญจันทร์  รอดเพชรไพ 
92. นางสาวชลิดา  พิมสวรรค์ 
93. นายศราวุธ   มากสอน 

- 7 -/ 94. นางสาวเอม... 
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94. นางสาวเอมมิกา  ดิษสวน 
95. นายฎษกร   ช่วยอินทร์ 
96. นางสาวกัญญานัฐ  สุปัญญา 
97. นายกฤติน   บรรจง 
98. นายอมรเทพ  สมัยกุล 
99. นางสาววนัชพร  แสนสุข 
100. นางสาวกุลธิดา  สุกมาก 
101. นางสาวรุ้งไพลิน  จินดา 
102. นางสาวฐิติภัค  สนามพลี 
103. นายสรวิชญ ์  วรรณุวาศ 
104. นางสาวปัญจญาภา  สุขณะรง 
105. นางสาวกนกศรี  ยุติธรรม 
106. นางสาวกัญญาณัฐ  หน่อตื้อ 
107. นางสาวขวัญเรือน  จันขุน 
108. นางสาวอรพรรณ  สุดสังข ์
109. นางสาวนันท์นภัส  พรมราตรี 
110. นางสาวลภัสนันท์  ศิลปชัยนิธิโชต ิ
111. นางสาวเกสรา  บุตรศรี 
112. นางสาวกรกช  คล้ายทอง 
113. นางสาวปวีร์ณัฐ  อ่อนใย 
114. นางสาวรัตนพร  พันตะเภา 
115. นางสาวทักษพร  ผงทอง 
116. นางสาวอรจารีย์  บู่ทอง 
117. นางสาวปิยะดา  บุญประเสริฐ 
118. นางสาวกุลณัฏฐา  ไตรสินจารุภัทร์ 
119. นางสาวสุภัสสร  ส้มสาย 
120. นายอัษฎาวุธ  บุตรชูชัย 
121. นางสาวรัตนาวดี  บัวพงษ์ชน 
122. นางสาวฐานิกา  นวลณรงค์ 
123. นางสาวสุกัญญา  ชัยเลิศ 
124. นางสาวฟาฮาน่า  จันทร์เพ็ญ 
125. นายภาณุวัฒน์  ชูชัย 
126. นางสาวนิเกต  รัตนสิทธิ์ศรี 
127. นายมณฑล  ทิพย์สุภา 
128. นางสาวปณิชา  กาส ี
129. นางสาวพิมพ์ศิริ  พานทอง 
130. นางสาวณัฏฐพัชร์  พรมราตรี 
131. นางสาวปารดา  พันธุวสี 

- 8 -/ 132. นายวันชนะ... 
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132. นายวันชนะ  มิตรลับ 
133. นายณฐกร   อุทโท 
134. นายจารุวัฒน์  สวนสมจิตร 
135. นางสาวกนกกร  ศรีเทพ 
136. นางสาวอัญญาวีย์  สามพิมพ์ 
137. นางสาวอรพินทุ์  คู่กะสังข์ 
138. นางสาวผกาสินี  นวลเสน 
139. นางสาวอนุษรา  ภูมิชนะกิจ 
140. นางสาวรัชญา  สมหวังสกุล 
141. นายเทพธานีธ์  ธานีรัตน์ 
142. นางสาวฆรวัณณ์  ทองสุข 
143. นายชญางกูร  กุณฑลบุตร 
144. นางอมรรัตน์  แสงสว่าง 
145. นางสาวโสพิชญา  แกมไทย 
146. นางอาทิตยา  ภาคภูมิ 
147. นายปิติภัทร  ขุนเจริญ 
148. นางสาวขนิษฐา  ยะพิมสิน 
149. นางสาวดวงกมล  สวนเพ็ชร 
150. นายวทัญญู  ลิ้มนุวัฒน์ 
151. นายธณภัทร  ปรุงแต่ง 
152. นายธนายุทธ  อรัญเวศ 
153. นางสาวกุลนันท์  พ่ึงดิน 
154. นางสาวบุณยานุช  คำมณี 
155. นางสาววิชญาดา  พัฒนา 
156. นางสาวเพชรไพรินทร์ พิมลนอก 
157. นางสาวชลธิชา  เจริญยิ่ง 
158. นางสาวทิชากานต์  เทพสัตรา 
159. นายนันณภัชสรณ์  เสนนอก 
160. นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์จันทร์ 
161. นางสาวกนกพิชญ์  อิสรานุคุณ 
162. นางสาวธัญญรัตน์  ด้วงเงิน 
163. นางสาวอาจารีย์  ชื่นชม 
164. นางสาวชนัญชิดา  สวัสดิ์วงษ์ 
165. นางสาวฐิติชญา  สว่างวงษ์ 
166. นางสาวณัฐธิดา  น่วมสำโรง 
167. นายธันวา   คงบา 
168. นางสาวคุณัญญา  กัสนุกา 
169. นางสาวสิริลักษณ์  ส่างการนอก 
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170. นางสาววัลลภา  กาฬภักดี 
171. นายจิรภัทร  แดงจีน 
172. นางสาวรัติกาล  มีพัฒนะ 
173. นางสาวปวีณา  คงขันตะ 
174. นายปัณณวิชญ์  กุลวงษ์ 
175. นางสาวเกสรา  บุญยง 
176. นางสาวนวินดา  โพธิ์พิทักษ์กุล 
177. นายนายวัชรพศ์  พลอยประดับ 
178. นายฐิติวัชร   กอเซ็ม 
179. นางสาวฐิตาภา  คำทา 
180. นายพัชรพล  แก้วสุวรรณ 
181. นางสาวอรัญญา  เข็งนอก 
182. นายรัชชานนท์  จันทร์ฤทธิ์ 
183. นางสาวสุทัดตา  ขุนหอม 
184. นายชัยภัทร  ช เมืองใหม่ 
185. นางสาวแสนสิริ  คัดทะจันทร์ 
186. นางสาวอฐิติญา  ริสมัน 
187. นางสาวณัฐกานต์  ไสยวิจีณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 10 -/ แบบฟอร์ม... 



- 10 - 
ลำดับที่หน้าชื่อในประกาศ .......……….. 

แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
โครงการโควตาเรียนดี ครั้งที ่2 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 
 

         - 11 -/ ใบรับรอง... 
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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 


