
  
 

 
  
 

 
 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ท่ีมีรายช่ือสอบสัมภาษณ์ 

โครงการโควตาเรียนดี 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 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้ 
ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ให้นำส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์มาที่ E-mail : admission_1@fba.kmutnb.ac.th 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ระบุชื่อเรื่อง E-mail เป็น “โควตาเรียนดี ชื่อ-สกุล (สาขาที่สมัคร)” 
โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf เท่านั้น ไม่รับไฟล์รูปภาพ) 
      1.1 แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (โดยปริ้นแบบฟอร์มจากเอกสารแนบท่ี 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) 
4 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. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อไปยังผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าสอบสัมภาษณ์ (ตามเบอร์
โทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร) ตามลำดับรายชื่อท้ายประกาศ  ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ต้ังแต่ 
เวลา 9.00 – 16.00 น. เพ่ือยืนยันการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ และทำการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/
วิดิโอคอล  ให้นักเรียนเตรียมพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวัน -เวลาดังกล่าว แต่งกายชุดนักเรียน  
(หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร สามารถแจ้งยืนยันเบอร์ โทรศัพท์ได้ที่ 038-627000  
ต่อ 5536 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. เท่านั้น)  
  3. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นนี้ และเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะฯ จะถือว่า สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
 
 
 

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล) 
                                       คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     
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ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
โปรดสแกน QR-Code 

เพื่อติดตามข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ 
ประจำปกีารศึกษา 2566 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (22 คน) 

1. นายยอดรัก   คงแก้ว 
2. นายธีระพล   ยิกทิม 
3. นางสาวฐิตารีย์  วีระเสถียร 
4. นายเจษฎากร   ขยันดี 
5. นายภูมิวรพล   พงษ์ชัยจิรกุล 
6. นายปรีชา   แข็งเขตวงค์ 
7. นางสาวชลชนก  สร้อยทองคำ 
8. นางสาวสโรชา  สิทธิโชค 
9. นางสาวพลอยใส  วิมลประดิษฐ 
10. นางสาวพัชราภา  สูญราช 
11. นายชาคริต   โลมพันธ์ 
12. นายกิจพงษ์   เบญจดำรงกิจ 
13. นายกนวรรธน์  รอดเชื้อจีน 
14. นายพัสกร   ชุมพล 
15. นายพนธกร   บุญอนันต์ 
16. นายพุฒิพงษ์  พุฒิมา 
17. นายสุรภัทร   มะจันทร์ 
18. นางสาวภัชนิดา  ชัยศรี 
19. นางสาวธันย์ชนก  ทองเปี่ยม 
20. นายวีรากร   โสขุมา 
21. นางสาวอินทิรา  เหมพยัคฆภูมิ 
22. นายนพเก้า   ตรีทิพศิริศีล 
 

สาขาวิชาการบัญชี (61 คน) 

1. นางสาวภัทรา   แสงเมฆ 
2. นางสาวพรหมภัสสร  นฤทุกข์ 
3. นางสาวชนันดา  หมวดธรรม 
4. นางสาวภันทิลา  ชาวบางน้อย 
5. นางสาวณัฐธยาน์  แก้วหร่าย 
6. นางสาวศิรประภา  จำรัสกุล 
7. นางสาวอสมา   จิตรเจริญ 
8. นางสาววนัสนันท์  รัตนพิบูรณ์ภพ 
9. นางสาวอรพินท์  อันทะคำภู 
10. นางสาวณัชชา  คำดี 
11. นางสาวภีรดา  จูเจริญ 
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12. นางสาวเบญญาภา  ขบวนงาม 
13. นางสาวพรรณธิดา  เพียราชา 
14. นางสาวณัฐณิฌา  ทัพไทย 
15. นางสาวกนกพร  ทักษิณอุบล 
16. นายณัชพล   เเย้มพินิจ 
17. นางสาวปิยะธิดา  ชูชื่น 
18. นางสาวอนรรฆวี  สีแดงน้อย 
19. นายนัยวัฒน์   ปัสเสนะ 
20. นายธนวัฒน ์  ไชยศร 
21. นางสาวฐิตาพร  ไชยสำโรง 
22. นางสาวเยาวลักษณ์  ทัศนา 
23. นายณภัทร   พงศ์สรรวิทย์ 
24. นางสาวปวรรัตน์  บรรชรรัตน์ 
25. นางสาวพิชชาพร  เอ่ียมสมบัติ 
26. นายสรยุทธ   รุ่งวัฒนพัฒน์ 
27. นางสาวอุษณรัศม์ิ  โลชา 
28. นายปราบดา  กลิ่นลูกอิน 
29. นางสาวศลิษา  พรหมหาญ 
30. นางสาวพิรญาณ์  ทิพยธร 
31. นางสาวณิชาภัทร  พุ่มชูศรี 
32. นางสาวณัฐธิวรรณ  หันวิสัย 
33. นางสาวเพียงลดา  เสียงเลิศ 
34. นายภูมิฉัตร   ปาลาศ 
35. นางสาวสุรดา  วรรณพฤกษ์ 
36. นางสาวสโรชา  วนมธุรส 
37. นางสาวสุธีมนต์  เดชชีวะ 
38. นางสาวมาลิณี  คำบุดดา 
39. นางสาววรรณวิสา  เพียรทอง 
40. นายสรัล   เพ็ชรมาตศรี 
41. นางสาวแพรวา  พรสวัสดิ์ภานิช 
42. นางสาวลดาภรณ์  สีปาน 
43. นางสาวกัลย์สุดา  บุญสงค์ 
44. นางสาวชิดชนก  ยาราช 
45. นางสาวปณิตตา  หน่อไชย 
46. นางสาวมนัญชยา  ศรีชาทุม 
47. นายชลทิศ   สิวะชนานันท์ 
48. นายกชพัทร   แดงนำ 
49. นางสาวณฐนนท ์  ครองบุญ 
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50. นางสาวชลิตา  เครืออินทร์ 
51. นางสาวจริาวรรณ  ลือชัยธีรกุล 
52. นางสาวภัทรภรณ์  จวงพันธ์ 
53. นางสาววลัยพรรณ  ดิสา 
54. นางสาวเขมจิรา  จินดาวรรณ 
55. นายอภินันท์   สุกพันธ์ดี 
56. นางสาวณัชธน์กมล  จิรธนาวุฒ ิ
57. นายเสกสรรค์  เกิดพงษ์ 
58. นางสาวธัญญาพร  อาฒยะพันธ์ 
59. นางสาวณิชากร  เติมทรัพย์ 
60. นายกนก   แสงจันทร์ 
61. นางสาวปาณิสรา  ชิงรัมย์ 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (245 คน) 

1. นางสาวกนกวรรณ  เส้งส่ง 
2. นายศุภวิชญ์   ดีจริง 
3. นางสาวอรจิรา  ยุทธมณี 
4. นางสาวขวัญจิรา  ศรีนาค 
5. นายธีรพงศ์   ทรัพย์ทวี 
6. นางสาวจิณห์นิภา  กิจสวัสดิ์ 
7. นายพงศ์พล   หาญพิทักษ์สุข 
8. นางสาวญาณิศา  ช่วยทอง 
9. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยนิคม 
10. นางสาวนันทิกานต์  เชื้อชาติ 
11. นางสาวนลินทิพย์  เขตคง 
12. นายณัฐพล   ศิริงาม 
13. นางสาวปภาวรินท์  วงษ์ไทยผดุง 
14. นายภูริภัทร   ศรีสุรเมธีกร 
15. นางสาวสุพัตรา  พิมพ์ทอง 
16. นางสาวรวิญา  กวินเธียรธนา 
17. นางสาวจิรัชญา  คงดำ 
18. นางสาวณัฏฐนันท์  กุลวานิช 
19. นายอัษฎาวุธ  นนทะการ 
20. นางสาวสุภาวิณี  ปานประชาติ 
21. นายธีรภัทร   บุญหนุน 
22. นายเมธัส   เขีย้วแก้ว 
23. นางสาวจุฑามาส  อนุรักษ์วงศา 
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24. นางสาวพรหมพร  พลน้อย 
25. นางสาวมุกมณี  วรรณเวศ 
26. นางสาวรัชฎาภรณ ์  นันทสูร 
27. นายปณัฐ   ผอนนอก 
28. นายสุทธิศักดิ์  เนตรประโคน 
29. นางสาวศุภิสสรา  แก้วมิ่ง 
30. นางสาวกนกวรรณ  สรหงษ์ 
31. นางสาวสุนิศา  เดชศิริ 
32. นายเจตนิพัทธ์  คำทอง 
33. นางสาวทิฆัมพร  มาสอน 
34. นางสาวพรพนัธ์  พากเพียร 
35. นางสาวกัณยาดา  แจ่มศรี 
36. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญา 
37. นางสาวกุลธาดา  สังสวัสดิ ์
38. นางสาวปวีณ์กร  วงแสนชุม 
39. นางสาววรรณภา  ฤทธิจีน 
40. นางสาวรัชฌานนท์  ยศพล 
41. นางสาวอัสมาฮาน  โต๊ะเส็น 
42. นางสาวมัชฌิมา  เป็นลาภ 
43. นายฤทธิ์ธากร  งามเนตร 
44. นางสาวนพวรรณ  ไทยกุล 
45. นางสาวเอมิตรา  พริบดีเวช 
46. นางสาวณัฐณิชา  ต่ายเพ็ง 
47. นางสาวพัชรา  กันหา 
48. นางสาวสิริยากร  ศรีแก้ว 
49. นางสาวอลิชา  สุขสวัสดิ์ 
50. นางสาวสรรพ์พร  สว่างฉาย 
51. นางสาวอติกานต์  บุญมี 
52. นางสาวจิรัชยา  น้าเจริญ 
53. นางสาวณัฐวดี  ทองนิดหน่อย 
54. นางสาวศศิกานต์  ละออเอ่ียม 
55. นางสาวนันทกานต์  ชัยแสง 
56. นางสาวญาณิศา  จิระเจริญรัตน์ 
57. นางสาวปิยธิดา  สิงห์แก้ว 
58. นางสาวเนตรนภา  แก้วฝ่ายนอก 
59. นายธนภูมิ   วัฒนพันธ์ 
60. นายจิรเมธ   อกิจจนาสจ์ 
61. นางสาวธิชาภรณ ์  กิตติสุขสันต์ 

- 7 -/ 62.นายชิติ... 
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62. นายชิติพัทธ์   จรูญฉาย 
63. นางสาวณิชากร  ทองอรุณ 
64. นางสาวนภสร  กุหลาบ 
65. นางสาวฐาชุดา  ภพทวีรัชต์ 
66. นายกฤตภาส  แพลูกอินทร์ 
67. นางสาวปารม ี  ลุนบับภา 
68. นางสาวภัคจริา  ชดช้อย 
69. นายภัทรภณ  เอ่ียมสอาด 
70. นางสาวจณิสตา  แซ่ลี้ 
71. นางสาวจิดาภา  พิสิฐคุณาการ 
72. นางสาวศิริพร  อภิวณิชย์กุล 
73. นางสาวอาทิตยา  ทองสุทธิ์ 
74. นางสาวณิชา  ตรวจสูงเนิน 
75. นางสาวณัฏฐนันท์  จันทร์อ่วม 
76. นางสาวสุชาดา  นวลศรี 
77. นางสาวณัฐนันท ์  ศูนย์ดำรงค์ 
78. นางสาวสิราวรรณ  สีเขียว 
79. นางสาวสมิตานัน  พิชัยยุทธ์ 
80. นางสาวสุพิชชา  อุทัยรัศมี 
81. นางสาวปาจรีย์  จันประจง 
82. นายปวริศร์   ฉิมพาลี 
83. นางสาวณัฐกานต์  ก๋งเล็ก 
84. นายนนทนัตถ์  ธนัคฆเศรณี 
85. นางสาวคัทรียา  อุบลบาล 
86. นางสาวอินทิรา  ประสพรัตน์ 
87. นางสาวพุธิตา  มิ่งเจริญ 
88. นางสาวรัตน์ติกานณ์  เเดงสง่า 
89. นายณัฐวัตร   ตะโคตร 
90. นายวชิรวิทย ์  นิยมสุข 
91. นางสาวพชรนิตว์  ลาภภิญโญ 
92. นายรัฐศาสตร์  วิชา 
93. นายธนภัทร   ไชยศร 
94. นางสาวพัณณิตา  คำมานพ 
95. นางสาวสุพิชชา  พาศรี 
96. นางสาวจิดาภา  โพธิ์สุข 
97. นางสาวศุภิสรา  จิตประสงค์ 
98. นายทรงกลด  โคตรสม 
99. นายอธิชนันท์  จันทร์กุล 

- 8 -/ 100.นางสาวสุนัน... 
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100. นางสาวสุนันทา  ออมทรัพย์ 
101. นางสาวสุจิรา  บกแก้ว 
102. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ศรียา 
103. นางสาวปภาว ี  บุญเสริม 
104. นางสาวธัญญานันท์  จันทร์แดง 
105. นายพลกฤต  อินทฤทธิ์ 
106. นางสาวแสงดาว  สุขเทศ 
107. นางสาวนริสรา  มิ่งตระกูล 
108. นายพิชญา   ปะตาทายัง 
109. นางสาวนภาภรณ์  ชอบศิลป์ 
110. นางสาวกัญญารัตน์  คำฝึกฝน 
111. นายธาดากร  บุญมาตุ่น 
112. นางสาวปวันรัตน์  พานิชชา 
113. นายวีรพัชร  บุญเต็ม 
114. นางสาวอทิตญา  ดีแป้น 
115. นางสาวกฤติการ์  มณฑาทอง 
116. นายสารินท์  กาซำคาน 
117. นางสาวภัทรานิษฐ์  นิธิสิทธิ์บุรภัทร 
118. นางสาวณิชกานต์  คงสมบัติ 
119. นางสาวธนัญญาณ์  สินสมุทร์ 
120. นางสาวลัดดาวัลย์  รินทรานุรักษ์ 
121. นางสาวสวนีย ์  แทนผักแว่น 
122. นายณพวิทย์  วงษ์สำราญ 
123. นางสาวจันทิมา  อินทวงษ์ 
124. นางสาวบวรรัตน์  ทองมูล 
125. นางสาวปิยธิดา  ฐิติญาธนัง 
126. นางสาวกรรนิการ์  ประจง 
127. นางสาวพัชรี  พวงธรรม 
128. นายธีรพัศ   ศรีเกษม 
129. นางสาวณัฐวรรณ  กรุดเนียม 
130. นางสาวสุชาดา  พัฒนพารากุล 
131. นางสาวศศิวิมล  อู๋อ่อน 
132. นางสาวพัณณิตา  นุชผดุง 
133. นางสาววิลาวัณย์  บำรุง 
134. นางสาวสาวินี  ธูปน้ำคำ 
135. นายวิศรุตม์  ยศเวชศิริกุล 
136. นางสาวณัฐณิชา  พ่วงชาวนา 
137. นางสาวกาญจนา  ชาวระหาญ 

- 9 -/ 138.นางสาวกุล... 
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138. นางสาวกุลธิดา  พิทักษ์บูรพา 
139. นายธนธัช   ลอยแก้ว 
140. นางสาวนันท์นภัส  ทรัพย์ประเสริฐ 
141. นางสาวพรนัชชา  บุญวงค์ 
142. นางสาวพัชริดา  พจน์ด้วง 
143. นายภีรธร   ยอดมณี 
144. นางสาวนัชวรา  สะอาดดี 
145. นางสาวโชษิตา  เทพศรี 
146. นางสาวติณณา  คุม้กลางดอน 
147. นายศดิศ   ทิพทา 
148. นางสาวณัฐวิภา  ขาวล้ำเลิศ 
149. นายปวริศ   แสงดาว 
150. นางสาวปาริชาต  น้อยศรี 
151. นายสมัครพงศ์  กมลจรัสพรรณ 
152. นายกิตติศักดิ์  ทรัพย์เอนก 
153. นางสาวลิตา  มณีท่าโพธิ์ 
154. นางสาวรวงข้าว  ถวิลผล 
155. นางสาวปุณยนุช  หลวงจันทร์ 
156. นางสาวธนิดา  ศรีปาน 
157. นางสาววชิรญาณ์  อินทรโชติ 
158. นางสาวณัฐพร  ศรีด ี
159. นายธนกร   กุลไพศาล 
160. นางสาวธัญญาพร  สุคนธนคร 
161. นางสาวกนกอร  ปิดตายะโส 
162. นางสาวณัฐนิชา  บำรุงศรี 
163. นางสาวชลธร  แก้วสง่า 
164. นางสาวปณาลี  บุญเอ้ือ 
165. นายปรมี   คงปรีพันธุ์ 
166. นายภูวดล   โคตน 
167. นายเวชพิสิฐ  สีโลห่อ 
168. นางสาวกานติมา  อ่อนใส 
169. นางสาวนฤมล  เกษรราช 
170. นางสาวทิพานัน  ภูมิลา 
171. นางสาวสุภาภรณ์  พิมพ์ศรี 
172. นายพุฒิพงศ์  สัณหภักดี 
173. นางสาวอัจริยา  สนธิเดชกุล 
174. นางสาวมัจติกา  กลิ่นถนอม 
175. นางสาวปทิตตา  โลกาวิทย์ 

- 10 -/ 176.นายวชัร... 
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176. นายวัชรเกียรติ  วงศ์ภูมิเมือง 
177. นางสาววริศรา  ทับกระโทก 
178. นางสาวกัณฐิกา  บุญวงค์ 
179. นายเกียรติศักดิ์  ฉิมกลาง 
180. นางสาวนิลนภา  โนนทะศรี 
181. นางสาวมัณจาริณี  วงษ์สลาม 
182. นางสาวธัญรดา  เตชะธนะชัย 
183. นางสาวอัจจิมา  แก้วมะณีย์ 
184. นางสาววรรวิภา  ต๊ะก๋า 
185. นายชนน   เทศกุล 
186. นางสาวแพรวา  แก้วมัจฉา 
187. นางสาวอาทิตยา  เขียวสด 
188. นายอภิภัทร  อาจเอื้อ 
189. นางสาวโสรยา  ตลับเพชร 
190. นางสาวปิยธิดา  เพชรนาบอน 
191. นางสาวณัฐญา  สวนใจดี 
192. นางสาวจุติภัค  ว่องเกษการ 
193. นางสาวณัฐวดี  ชัยมาตร์ 
194. นางสาวสิริยุพา  ขันธเกตุ 
195. นางสาวญาณิศา  ม่วงไม้ 
196. นางสาวศุภกัญญา  วิเชียรกันทา 
197. นางสาวอภิสรา  กลิ่นฟุ้ง 
198. นายสวภัทร  สุวรรณวงษ์ 
199. นางสาวสิริกัญญา  เพชรแอง 
200. นางสาวธัญญ์ลิน  อัครกิจติโภคิน 
201. นายธัชธรรม  ทองใสเกลี้ยง 
202. นางสาวจินต์จุฑา  ไชยพร 
203. นางสาวกุลนันท์  เขม้นกสิกิจ 
204. นายภูริพัฒน์  บุตรภักดี 
205. นางสาวกรกนก  นามหงษา 
206. นายพิชิตภูมิ  แก้วพิทักษ์ 
207. นางสาวสิริภา  ไวฉลาด 
208. นางสาววันดี  ศิรินัย 
209. นางสาววริศรา  วันลักษณ์ 
210. นายอนุกูล   เหมือดขุนทด 
211. นางสาวปิญชาน์  ธูปพุทรา 
212. นางสาวกนกกร  กัณหา 
213. นางสาวพิชญ์นาฏ  พลอยประดับ 

- 11 -/ 214.นางสาวภัท... 
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214. นางสาวภัทรานิษฐ์  ศิลประเสริฐ 
215. นางสาวสุภารัตน์  เบ็ญจา 
216. นางสาวณัฐณิชา  พิภพไพบูลย์ 
217. นางสาวเพชรพรัตน์  แซ่ล้อ 
218. นางสาวอัจฉราพรรณ แซ่เฮ้ง 
219. นางสาวมนสุนันท์  แจ่มกระจ่าง 
220. นายดนุสรรค์  นาคปั้น 
221. นางสาววันมาฆณี  พานิชการ 
222. นายพีรพล   แถมจรัส 
223. นางสาวเกวลี  ซื่อประเสริฐ 
224. นางสาวพิชามญชุ์  เล็กซุง 
225. นายธนโชต ิ  วันดี 
226. นางสาวจันทร์ธิรา  สระแก้ว 
227. นายนัฐนันท์  พรมเหลา 
228. นายสุริยา   อบรมวัน 
229. นางสาวอนงค์  คีรีเลิศมงคล 
230. นางสาวมณฑกานต์  ถาวรพจน์ 
231. นายธีรเมธ   บุญจันทร์ 
232. นางสาวสุภักจิรา  สัจจาอัครมนตรี 
233. นางสาวณิชานันท์  พลดงนอก 
234. นางสาวรติรัตน์  สนั่นดัง 
235. นางสาวนิลธิชา  ระถาวนิชย์ 
236. นางสาวภัศรา  เง่าสงค์ 
237. นางสาวศิริขวัญ  อักษรไทย 
238. นางสาวอัญชิสา  ผุยอุทา 
239. นางสาวพรประภา  มูลสุภะ 
240. นายณัฐนนท์  นามสงสาร 
241. นางสาวพรไพลิน  ทนกระโทก 
242. นางสาวณิชกานต์  ยะหัตตะ 
243. นางสาวกมลวรรณ  ปั้นมณี 
244. นางสาวณัฐธิชา  สุริวงษ์ 
245. นางสาววรรศมล  สุขสง่า 
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ลำดับที่.......……….. 

แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ป ี
โครงการโควตาเรียนดี 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. จบการศึกษาระดับ  จากโรงเรียน/วิทยาลัย  
6. ชื่อบิดา                 .อายุ         .ปี  อาชีพ                        .โทรศัพท์   
7. ชื่อมารดา                  .อายุ       .ปี  อาชีพ                        .โทรศัพท์  
8. ชื่อผู้ปกครองเมื่อเข้ารับการศึกษา    
 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 
 

         - 13-/ 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 


