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โครงการและระเบียบการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นท่ี  

ระดับปรญิญาตรี 4 ปี  ปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี  

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีปรัชญาในการบริหารจัดการระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า การท่องเท่ียว และ
การโรงแรม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพันธกิจครอบคลุมในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรมในระดับปริญญาบัณฑิต ในด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ มีการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ ในประเทศ ซ่ึงคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการยกฐานะจากภาควิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมในปีพ.ศ.2558 ต้ังอยู่ท่ี 129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และเพ่ือเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการจึง
มีนโยบายรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562คือโควตาพ้ืนท่ี โดยพื้นท่ีรับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาและ
สถานศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปน้ี  
1.กลุ่มจังหวัดท่ีรับสมัคร  
 1.1 กลุ่มโควตาพ้ืนท่ี : รับนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี  รวมท้ังผู้กําลังศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(วทอ.) ซ่ึงเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ สําหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆของวิทยาเขตปราจีนบุรี  
 2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาและสถานศึกษาเดิมอยู่ใน
พ้ืนท่ีต้ังของคณะและเขตจังหวัดใกล้เคียง 

 2.3 เพ่ือให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาเยาวชนท้องถ่ินให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และโอกาสในการเป็น
บัณฑิตท่ีดีออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
3. รายละเอียดของหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม   
จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต (วิชาเอกคู่) แยกเป็นหมวด วิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม 30 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เป็นหลักสูตร
แบบสหกิจศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีระยะเวลาศึกษาได้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดในหลักสูตร 

3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
-หลักสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถท่ีจะนําไปประกอบอาชีพใน     ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ท่ี

สนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ใน     ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ
จัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น จํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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4. รหัสสาขาวิชา และจํานวนรับ  
 4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 
หลักสูตร /สาขา 

 
รหัสสาขา 

 
จํานวนรับ 
โควตา 
พ้ืนท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม   

 
17101 

 
120 

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 17102 120 
 

5. คุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร  
 5.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
  (1) เป็นผู้ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 

 (2) คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ี
เทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2561 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  
 (4) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอ่ืน ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัย
เปิด  
 (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาท  
 (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจติฟ่ันเฟือน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  
 (7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม คําบํารุงและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
 (8) ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 (9) เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
*หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทําการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธ์ิใน
การสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และ

ไม่ได้เปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
5.2 คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มโควตาพ้ืนท่ี 

 กลุ่มโควตาพ้ืนท่ี : ผู้สมัครโควตาพ้ืนท่ี ต้องเป็นผู้กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)   หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้ายท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561หรือ
ผู้สําเร็จการศึกษา  โดยมีภูมิลําเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันสัมภาษณ์ ยกเว้นผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ท่ี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) จะมีภูมิลําเนาอยู่จังหวัดใดก็ได้  

5.3 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร แต่ละสาขา 
(1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
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          หลักสูตร /สาขา 

 
วุฒิท่ีรับสมัคร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 
 
2.สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 

 
ม.6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือ 
ปวช.สาขาพณิชยกรรม /คหกรรม/อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
ม.6 ทุกสาขา หรือเทียบเท่า  หรือ 
ปวช.สาขาพณิชยกรรม  

6. วิธีการรับสมัคร  
 6.1 การเลือกอันดับ  
 ผู้สมัครมีสิทธิในการเลือกอันดับท่ีสมัครได้ดังนี้   
  - ระดับปริญญาตรี  4 ปี  : เลือกสมัครได้ 2 อันดับ  ท่ีตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร  

6.2 สมัครผ่านเวปไซต์งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(http://www.admission.kmutnb.ac.th) 

7. วิธีการคัดเลือก  
 พิจารณาจากการสอบประเมินความสามารถ และการสอบสัมภาษณ์  
 
 
 
8. การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้สมัครท่ีมีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีทางมหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์    
      เอกสารท่ีต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์  

(2.1) หลักฐานการสมัคร 
(2.2) ใบรบ.หรือหลักฐานการศึกษาท่ีแสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 (ต้องแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม ถึงภาคเรียนท่ี1/2561)  

      (2.3) บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ  
      (2.4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลีนคิและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์
สรุปผลตรวจลงใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการท่ีต้องตรวจดังนี้  

 ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนําฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 

 ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน),ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

 ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
(2.5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีแสดงถึงให้เห็นความสามารถด้านวิชาการเช่นใบประกาศนียบัตร  
รูปภาพ ฯลฯ  

8. กําหนดการรับสมัคร  
  - รับสมัคร :  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2562   
  - ประกาศผังท่ีนั่งสอบ  : 27  มีนาคม พ.ศ. 2562   
  - สอบประเมินความสามารถ  5 เมษายน พ.ศ. 2562  
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   -9.00-11.00 น.สอบวัดประเมินความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
   - 13.00-16.00 สอบสัมภาษณ์ 

- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก : 10 เมษายน พ.ศ. 2562  
  - Clearing House : 24 – 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
  - ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิ :  27 เมษายน พ.ศ. 2562  

- ยืนยันสิทธ์ิด้วยการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา :2-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
9. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ผู้สมัครท่ีสอบคัดเลือกได้ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ จนกว่าจะได้ข้ึนทะเบียนผู้สอบ
คัดเลือกเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องไปรายงานตัวเข้ารับการ
ปฐมนิเทศและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในวัน
เวลาท่ีกําหนดไว้ท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก  

    
10. อัตราค่าธรรมเนียมและบํารุงการศึกษา  

 10.1 ค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยประมาณ 21,450 บาท  
รวมค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา 1/2562 แต่ไม่รวมค่าหอพัก  
  10.2 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (โดยประมาณ)  
  ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาชาย/หญิง ภาคการศึกษาละ   3,600 บาท 
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000 บาท 
  ค่ามัดจํากุญแจ         100 บาท 

(ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายหอพักนักศึกษาจะได้รับคืนเม่ือลาออกจากหอพัก) 
หมายเหตุ อัตราค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ดูในรายละเอียดต่าง ๆใน

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2562 และมหาวิทยาลัยฯไม่ผ่อนผันการชําระเงินทุกกรณี  
11. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
  งานวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะบริหารุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
  129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230  

โทรศัพท์ 037 -217300- 9 ต่อ 7513 หรือ  037-217344  มือถือ  092-0415234 
http://www.kmutnb.ac.th  และ   www.bas.kmutnb.ac.th 
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ภาคผนวก 

ตารางตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครนักศึกษาโควตาพ้ืนท่ี ปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตร 4 ป ี  
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (TH) 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สายพาณิชยการ หรือเทียบเท่า  

ตารางวุฒิการศึกษา 

หลักสูตร 4 ป ี  
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม  (TH) 
ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
1.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.ศิลป์-คํานวณ  
3.ศิลป์-ภาษา  
4.ม.6 หรือเทียบเท่า  
5.ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-คํานวณ 
7.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-ภาษา 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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2.ประเภทวิชาพณิชยการ 
2.1กลุม่วิชาพณิชยการ 

 
1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
2.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 

 
- 
- 

 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 3.สาขาวิชาพณิชยการ  

 
-สาขางานการบัญชี  
-สาขางานการขาย 
-สาขางานการเลขานุการ  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขางานธุรกิจค้าปลีก  
-สาขางานการประชาสัมพันธ์  
-สาขางานภาษาต่างประเทศ 
 

3.ประเภทวิชาคหกรรม  
3.1กลุม่วิชาคหกรรม  

 
1.สาขาวิชาการโรงแรม 
 
 
2.สาขาวิชาคหกรรม 
 
3.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
 
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

 
-สาขางานอาหารและโภชนาการ 
-สาขางานธุรกิจอาหาร  
 
- 
 
-สาขางานคหกรรมการผลิต  
-สาขางานคหกรรมการบริการ  
 
-สาขางานธุรกิจคหกรรม 
-สาขางานอาหารและโภชนาการ 
-สาขางานแปรรูปอาหาร 
-สาขางานธุรกิจอาหาร  

4.ประเภทอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
4.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  

 
1.สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
-สาขางานการโรงแรม  
-สาขางานการท่องเที่ยว  
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2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 
ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
1.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2.ศิลป์-คํานวณ  
3.ศิลป์-ภาษา  
4.ม.6 หรือเทียบเท่า  
5.ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
6.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-คํานวณ 
7.ม.6 หรือเทียบเท่าสายศิลป์-ภาษา 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
2.ประเภทวิชาพณิชยการ 
2.1กลุม่วิชาพณิชยการ 

1.สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
2.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
3.สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 
 
4.สาขาวิชาพณิชยการ 

- 
 
- 
 
- 
 
-สาขางานการบัญชี  
-สาขางานการขาย 
-สาขางานการเลขานุการ  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-สาขางานธุรกิจค้าปลีก  
-สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
-สาขางานการประชาสัมพันธ์  
-สาขางานภาษาต่างประเทศ 
-สาขางานสํานักงานสําหรับผู้
พิการทางสายตา  
 

 


