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   (ทั้งหมด 4 หน้า)  

 
 

ประกาศวิทยาลยันานาชาต ิ
ท่ี  003/2563 

เรื่อง   รายชื่อผู้มสีิทธิสอบสมัภาษณ์  
โครงการโควตาเรียนด,ี O-NET และ GAT/PAT  

TCAS รอบที่ 2 
สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและธุรกิจโลจสิติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยันานาชาติ  

...................................................... 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ

สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 
มีทั้งหมด 27 รายช่ือ ดังต่อไปนี ้ 

 
ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ 

1 นางสาว คณิตตา คงแหลม 
2 นาย วรรธนะ เครือหาญชาญพงค์ 
3 นาย พงษ์ลภัส นภวัชรกุล 
4 นาย ฉัตริน สวนแสน 
5 นางสาว ชนากานต์ แฮมเบอร์ตัน 
6 นางสาว จิรัชญา บูรณประดิษฐ์กลุ 
7 นางสาว ณงณุช ศุภพิพัฒน์ 
8 นาย วิริยุตม์ สายหยุด 
9 นางสาว นพวรรณ ด่านร่มเย็น 
10 นางสาว พจณิชา คนขยัน 
11 นาย สหสัวรรษ ยุวธานนท์ 
12 นาย ภูวณัฐ์ เอกสุข 
13 นางสาว บุญสิตา จันทรสิทธ์ิ 
14 นางสาว ชาลิสา พลสารโสภณ 
15 นาย อาจอง งามมีศร ี
16 นาย ศุภณัฐ ศรีระหงษ์ 
17 นางสาว กมลฉัตร ยิ้มศิร ิ
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18 นาย ศุภณัฐ ดุจวรรณ์ 
19 นาย ณพวุฒิ ทาสระคู 
20 นาย ปีติภัทร รักษ์ทอง 
21 นางสาว พฤฒิดา สิงห์ชัย 
22 นาย สหสัวรรษ ยุวธานนท์ 
23 นาย สุกฤษฏ์ิ พงศาประเสริฐพร 
24 นาย ชยณัฐ ตั้งปัญญารัช 
25 นาย จิรายุส ตั้งจิตรัตน์ 
26 นางสาว ตะวัน เพ็งศร ี
27 นางสาว จิรภัทร โอฬารสุขสถิตย์ 
    
    
    
    
    
    
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนด,ี O-NET และ GAT/PAT  

TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ  
 

วิทยาลัยนานาชาติขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี, O-NET และ GAT/PAT 
TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ และขอให้ผู้มีรายช่ือตามรายช่ือท้ายประกาศมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ผู้ที่มรีายช่ือมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ต้องพรอ้มทีจ่ะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธ์ิและจะเรียกร้องสิทธ์ิภายหลังไม่ได้ 

 

2. ผู้ ที่ มี สิ ท ธ์ิส อบสั มภาษ ณ์ จ ะต้ อ งส อบสั มภาษ ณ์ ด้ วย ระบบ  Video Call โดยใช้  
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยเพิ่มบัญชีไลน์วิทยาลัยนานาชาติเป็นเพื่อน (Add Line ID) โดยช่ือบัญชีไลน์ของ
วิทยาลัยนานาชาติ คือ ickmutnb และผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องทำการพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และโครงการที่
สมัครส่งมาที่ไลน์ของวิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 และทางวิทยาลัยนานาชาติจะทำการ
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
 

3.  เอกสารที่ต้องนำส่งผ่านทางแอปพลเิคชันไลน์ (Line) ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 
3.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.2  สำเนาทะเบียนบ้านทีผู่ส้มัครลงนามรบัรองสำเนาถูกตอ้งด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.3  สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี) 
3.4  สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ หลักฐานที่

แสดง ว่าสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผู้สมัคร
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3.5  เรียงความแสดงเจตจำนงการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ) 
3.6  ประวัติผลงานของผู้สมัคร (portfolio) ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่ดีเด่น            

หรือผลงานความสามารถด้านภาษา หรือผลงานอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ โครงงานแผนธุรกิจ บริษัทจำลอง 
จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ 
หมายเหต ุเอกสารทั้งหมดสแกนรวมกันเป็นไฟล์ .pdf โดยให้ตั้งช่ือไฟลเ์ป็นช่ือและนามสกลุของผู้สมัคร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรื่อง รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาเรียนด,ี O-NET และ GAT/PAT  

TCAS รอบที ่2 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ  
 

 

4. มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธ์ิขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครไม่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาทันที 

 

5. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2563 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 

 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์) 
              คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


