
1 
 

 

(มีทั้งหมด 4 หน้า) 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2563 

ภาควิชาการบริหารอตุสาหกรรมการผลิตและบริการ 
                                     

 

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563 
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมนี้ และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 

 1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ-สกุล เป็นส าคัญ 
 2. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้  มิฉะนั้นจะ 
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
เวลา 08.30 น. ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดย 
  - ผู้ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่  ตัดผมสั้นทรงสุภาพ 
  (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย 
  - ผู้หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น 
  ไม่มีลวดลาย 
 5. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังตอ่ไปนี้ 
  5.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
  5.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่าก าลัง 
   ศึกษาอยู่และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม.6 ไม่ต่ ากว่า 2.75 พร้อมลงนามรับรอง 
   ส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  5.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  5.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  5.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ใช้ในการประเมิน ผู้สมัครต้องน ามาทุกคน 
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  5.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) 
  โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของทางโรงพยาบาล) โดยมี  
  รายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 
   - ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
     ต่อการศึกษา 
    - ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
    - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
    - ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
      คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.) 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
1 3510015-5 นางสาวชุติมณฑน์ ค ่าชู 
2 3510005-6 นางสาวฐิตาพร ศรีบุบผา 
3 3510080-9 นางสาวมัณฑนา อยู่สอาด 
4 3510026-2 นางสาวธณิชา ภูผา 
5 3510070-0 นางสาวรชตกร ประคุณหังสิต 
6 3510083-3 นางสาวปิยะนันท์ จันทร์กระจ่าง 
7 3510021-3 นายกฤติกร รัชนิพนธ์ 
8 3510020-5 นางสาวสุดารัตน์ นันทะทอง 
9 3510010-6 นางสาวเฌอเอม เจริญจิตร์ 
10 3510012-2 นางสาวเขมิสรา แซ่ลิ้ม 
11 3510022-1 นางสาวณัชณิชา พุทธา 
12 3510011-4 นางสาวอริศา เเขเขียว 
13 3510067-6 นางสาวฐาปนี มารศรี 
14 3510024-7 นางสาวหทัยกานต์ ยิ้มละไม 
15 3510088-2 นางสาวนัยนา จ่าปาทิพย์ 
16 3510031-2 นางสาวขวัญพิชชา แสงสมบัติ 
17 3510037-9 นางสาวอัมพิกา สะอาดเอี ยม 
18 3510007-2 นายกันต์กวี ลีเลิศยุทธ์ 
19 3510017-1 นางสาวชลดา เม่นสุวรรณ์ 
20 3510032-0 นางสาวมัตตา อัครนิติ 
21 3510044-5 นางสาวชลธิชา โต๊ะหิรัญ 
22 3510027-0 นางสาวธนสร กะนีจิตร 
23 3510077-5 นางสาวอลิสรา จิรวรรณธร 
24 3510014-8 นางสาวญาดา สมพงษ์ 
25 3510029-6 นางสาวทิษฏยา อภิชัยสรพันธุ์ 
26 3510039-5 นางสาวณัชพิชา พลับอิน 
27 3510071-8 นางสาวไอรดา แย้มกมล 
28 3510063-5 นางสาวธนมรัตน์ ศิวะวัฒนิตานนท์ 
29 3510074-2 นางสาววิกานดา เสือแพ 
30 3510028-8 นางสาวเอมอรอุมา ปราณีตพลกรัง 
31 3510066-8 นางสาวประภัสสรา อยู่สุธา 
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สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ต่อ) (เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.) 
 

32 3510001-5 นางสาวกานต์สินี สุดโท 
33 3510036-1 นางสาวธีรดา โรงนวน 
34 3510006-4 นางสาวฑิตยา สีสาวแห 
35 3510065-0 นายสิทธศักดิ์ ศิริพัฒนานันทกูร 
36 3510086-6 นางสาวอภิสรา นันทศิริ 

 
 
 
 
 
 
 


