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   (ทั้งหมด 4 หน้า)  

 
 

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ 
ที ่  009/2562 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
ปีการศึกษา 2563 โครงการโควตาเรียนดี  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
...................................................... 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2563 
มีทั้งหมด 35 รายชื่อ ดังต่อไปนี้  

 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 นางสาว ปิยะฉัตร พนมวัน ณ อยุธยา 
2 นางสาว พลอยชนก ภักดีรัชเศรษฐ์ 
3 นางสาว ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ 
4 นางสาว วิสสุตา บุญญา 
5 นางสาว ทิษฏยา อภิชัยสรพันธุ์ 
6 นาย กฤษณทรัพย์ สิริทรัพยานนท์ 
7 นางสาว อัญชิสา อินทรสุภา 
8 นางสาว ปุณยาพร แก้วรอด 
9 นางสาว ฐิตาภา เวทยานนท์ 
10 นาย สัณฑพงศ์ หอมหวล 
11 นางสาว ณรัณ ขันธวิทย์ 
12 นาย ธีรสันต์ รัตนเรืองกุล 
13 นางสาว กวิสรา จังตระกูล 
14 นาย กมลธณัชส์ ยอดรักษ์ 
15 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์สอน 
16 นาย สันติภาพ เตชะภาคย์พรชัย 
17 นางสาว อริสา ศรีประเสริฐ 
18 นางสาว จิราพชัร ไตรภพ 
19 นางสาว โอโนเม่ โอดิโบ 
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20 นางสาว พันธน์นันท์ เฉลิมวัย 
21 นางสาว ศศิริญญ์ แสงชาติ 
22 นาย ก.กฬุง กรุงกาญจนา 
23 นางสาว ภรศศิกรณ์ อ านวยพรกุลกิจ 
24 นางสาว เพ็ญพิมล วินิจสิทธิ ์
25 นางสาว มณฑิตา บุญชมภู 
26 นางสาว รวงข้าว ปุณฑริกธาดา 
27 นางสาว กันย์ธิรา คล้ายดวง 
28 นางสาว ปิยะนันท์ จันทร์กระจ่าง 
29 นาย สกลกร วงศาโรจน์ 
30 นางสาว ภัครมัย คงค า 
31 นางสาว อรอริญชย์ มนัสทรง 
32 นาย ฉัตริน สวนแสน 
33 นาย เมษบาล พิทักษ์วงศ์ 
34 นางสาว รวิชา ดวงภุมเมศ 
35 นางสาว ชาลิสา หัสโรห ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2563  

วิทยาลัยนานาชาติ  
 

วิทยาลัยนานาชาติขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2563  
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และขอให้ผู้มีรายชื่อ
ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

 

2. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนเพ่ือรับการสอบสัมภาษณ์                 
ในวันที่  14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ตรงข้ามสนามกีฬา) 

 

3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหรือใส่ชุดนักเรียน มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ (ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์เข้าสอบสัมภาษณ์) 
 

4.  เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  มีดังต่อไปนี้ 
4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
4.3  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
4.4  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ หลักฐานที่

แสดง ว่าส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผู้สมัคร
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

4.5  เรียงความแสดงเจตจ านงการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
4.6  ประวัติผลงานของผู้สมัคร (portfolio) ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอ่ืนๆ ที่ดีเด่น            

หรือผลงานความสามารถด้านภาษา หรือผลงานอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ โครงงานแผนธุรกิจ บริษัทจ าลอง 
จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ เอกสารข้อ 4.1-4.4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2563  

วิทยาลัยนานาชาติ  
 

5. ผลตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผล
ตรวจจากคลีนิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 

5.1  ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

5.2  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
5.3  ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และ ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
5.4  ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 

6. มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครไม่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันท ี

 

7. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 17 มกราคม 2563 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์) 
              คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


