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(มีทั้งหมด 4 หน้า) 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2563 

ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 
                                     

 

 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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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.) 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
1 3510034-6 นางสาวมาณิตา หงษ์สัจจากุล 
2 3510003-1 นางสาวกุลธิดา วิวัธนวานนท์ 
3 3510053-6 นายธีรเดช กงไกรราช 
4 3510013-0 นายวุฒิกรณ์ บินรินทร์ 
5 3510068-4 นางสาวปาริชาต ปิ่นโพธิ์ 
6 3510064-3 นางสาวญาณาธิป หมั่นไชย 
7 3510069-2 นายสรวิศ ไกรธรรม 
8 3510085-8 นายวีรกุล คล้ายชัง 
9 3510072-6 นายภคพล สุดวิชา 
10 3510016-3 นางสาวณีรนุช ทฤษฎี 
11 3510078-3 นางสาวณัฎจกรานต์ แสงแก้ว 
12 3510089-0 นายสมชัย ตันติชาญชัยกุล 
13 3510042-9 นายปกรณ์ แพประเสริฐ 
14 3510051-0 นางสาวกานต์ธิดา ลาภา 
15 3510018-9 นางสาวธัญลักษณ์ ลาดทอง 
16 3510081-7 นางสาวเมธาวี สุวรรณพาณิช 
17 3510061-9 นางสาวพัชรพร เงินพลับพลา 
18 3510087-4 นางสาวเพ็ญพิมล วินิจสิทธิ ์
19 3510030-4 นางสาวรุ่งฟ้า บุญกะยะ 
20 3510002-3 นางสาวดวงใจ สิทธินาม 
21 3510059-3 นางสาวปิยธิดา ศรีศิริ 
22 3510038-7 นางสาวสุภัสสรา ลีลาพีระพันธ์ 
23 3510008-0 นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร 
24 3510046-0 นางสาวชฎาวัลย ์ บุญหน า 
25 3510009-8 นางสาววรัชญา เริงใจ 
26 3510082-5 นางสาววชิรญา บุญเดช 
27 3510025-4 นางสาววราพร กุนอก 
28 3510052-8 นายภูรินทร์ นิ่มนวล 
29 3510049-4 นางสาวศรุตา แสงลุน 
30 3510041-1 นายธนพนธ์ สุขวัฒน์ 
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สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) (เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.) 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
31 3510035-3 นางสาวกัลยรักษ์ ศักดิ์กะทัศน์ 
32 3510054-4 นางสาวปิยวรรณ ภารประดิษฐ์ 
33 3510073-4 นางสาวพิมพิชญา สุภโตษะ 
34 3510079-1 นายก็อดดาส แย้มอยู่ 
35 3510075-9 นางสาวณัฐวรรณ อดกลั้น 
36 3510056-9 นายนรบดี ยศพลสิทธิ์ 
37 3510043-7 นายนิธิกร โสดา 
38 3510023-9 นายมนต์ชัย หิมาลี 
39 3510062-7 นางสาวอรทัย ทับทิม 
40 3510045-2 นางสาวมณีรัตน์ เภากลิ่น 
41 3510058-5 นางสาวสุรางคณา จุ้ยม่วงศร ี
42 3510055-1 นางสาวณัฐวรรณ ส่งเสริม 
43 3510057-7 นายชนัญญ์พงศ์ อริยานนท์ 
44 3510019-7 นางสาวศิรดา นามบุตร 
45 3510084-1 นางสาวศุภรัตน์ นาหนองบัว 
46 3510004-9 นางสาวกชวรรณ สุเพ็งค า 
47 3510047-8 นางสาวศศิวิมล สุขหวัง 
48 3510090-8 นายอลงกรณ์ เอ่งฉ้วน 
49 3510033-8 นายธนภูมิ จึงพิพัฒนกุล 
50 3510048-6 นายพชร พ่วงแคะ 
51 3510060-1 นางสาวกนกอร ใจสะอาด 
52 3510040-3 นางสาวสราลี ฮ้งเจริญ 
53 3510050-2 นางสาวมณี รุ้งมณีจินดา 
54 3510076-7 นางสาวสรารัศมิ์ เพ็งทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 


