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(มีทั้งหมด 4 หน้า) 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2564 

ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ผ่านทางออนไลน์) 
                                     

 

 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมนี้ และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 

 1. ในประกาศนี้หากเลขท่ีสมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ-สกุล เป็นสำคัญ 
 2. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้  มิฉะนั้นจะ 
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนการสัมภาษณ์  ได้ที่  
https://line.me/R/ti/g/mnK9HcZUqt โดยจะทำการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ในวันเสาร์ที่ 
9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลา 
การสอบสัมภาษณ์ 
 5. ให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานตัว ในรูปแบบ ไฟล์ .pdf มาที่ email : 
admission@bid.kmutnb.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 โดยระบุหัวข้อว่า “โครงการโควตา 
เรียนดี_ชื่อ-สกุล นักศึกษา_ชื่อย่อสาขาวิชา” โดยแนบเอกสารดังนี้ 
  5.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่ากำลัง 
ศึกษาอยู่และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
1 ฉบับ 
  5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  5.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
  5.4 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ใช้ในการประเมิน ผู้สมัครต้องนำมาทุกคน 
  5.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) 
โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของทางโรงพยาบาล) โดยมี รายการที่ต้องตรวจ 
ดังนี้ 
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   - ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการศกึษา 
    - ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
    - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
    - ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
 6. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
      คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.) 
 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
1 3510001-5 นางสาววรันธร มีหว่าง 
2 3510002-3 นางสาวบุศรินทร์ แสงสีรุ่งโรจน์ 
3 3510003-1 นางสาวนัฐวิกา ไกรวงศ์ 
4 3510004-9 นางสาวธารวิมล เทียนใช้ดี 
5 3510005-6 นางสาวนุชวรา แก้วเทพ 
6 3510006-4 นางสาวกวิสรา ไวยนิทา 
7 3510008-0 นางสาวกฤชวรรณ วงศ์บัวบาน 
8 3510009-8 นางสาววริญาพร ศรีโชค 
9 3510010-6 นายณัฐดนัย สายทอง 
10 3510011-4 นางสาวชลภา วาหะรักษ์ 
11 3510012-2 นางสาวณธิดา พ่วงแคะ 
12 3510016-3 นางสาวมยุรินทร์ กลีบพึ่ง 
13 3510018-9 นางสาววชิรญาณ์ ปานมณี 
14 3510019-7 นางสาวอัญชิสา แก้วประเสริฐศิลป 
15 3510021-3 นางสาวกานต์ธิชา คำบุตรดี 
16 3510022-1 นางสาวอธิตญา สิงห์เงิน 
17 3510024-7 นางสาวสาริศา ตลุกไธสง 
18 3510025-4 นายชนนน ยุทธยงค์ 
19 3510033-8 นางสาวสุพรรษา มาลัย 
20 3510034-6 นางสาววิมลสิร ิ แก้วเปรมกุศล 
21 3510035-3 นางสาวนภัทร คูอนุพงศ์ 
22 3510036-1 นางสาวพิราวรรณ พงศ์พันธ์ุวิทยา 
23 3510037-9 นางสาวอัญชิสา ชาญณรงค์ 
24 3510038-7 นางสาววรัชยา พาสนยงภิญโญ 
25 3510039-5 นางสาวพิชญ์อัปสร ศรีสิงห์ 
26 3510042-9 นายธนวิชญ ์ ทวีธนวิชญ ์
27 3510043-7 นางสาวณิชาภา วิจิตรจั่น 
28 3510044-5 นางสาวภัคจิรา ราโชกาญจน์ 
29 3510046-0 นางสาวภัทราพร แก้วน่วม 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
30 3510051-0 นางสาวนันทภัค จิ๋วเจริญ 
31 3510053-6 นางสาวณัฐณิชา แซ่ภู่ 
32 3510054-4 นางสาวอรวิภา มะสีพันธ์ 
33 3510055-1 นางสาวชญานิศ จันทร์สว่าง 
34 3510056-9 นางสาวภัทรพร อุ่นกระสัง 
35 3510057-7 นายกฤตพัฒน์ สะสาร 
36 3510058-5 นางสาวณภัค จันทรมณี 
37 3510061-9 นายประวรรตน์ กิตติคุณ 
38 3510064-3 นายธัชพล อมร 
39 3510065-0 นางสาวณัฐชยา จันทนา 
40 3510066-8 นายวีรภัทร ชูขวัญ 
41 3510067-6 นายธนกฤต หุ่นภักดีวรกุล 
42 3510070-0 นายนพรุจ ไป๋แป้ 
43 3510071-8 นางสาวณัฐณิชา บุญประสงค์ 
44 3510076-7 นายบุญเลิศ สืบสินสัจจวงศ์ 
45 3510077-5 นางสาวมุฑิตา กลิ่นหอม 
46 3510080-9 นางสาวศิรีธร ไชยปัญญา 
47 3510082-5 นางสาวพัฐสุดา กาญจนะโกมล 
48 3510083-3 นายกันตภณ เสวกสูตร 
49 3510084-1 นายสุเมธ สุ่มอิม่ 
50 3510085-8 นางสาวปรียาภรณ์ ประสิทธิ์สังข์ 
51 3510087-4 นางสาวอมาดา ศรีอัมพร 
52 3510088-2 นางสาวกมลทิพย์ วันทุม 
53 3510090-8 นางสาวสิริณ ยังสี 
54 3510091-6 นางสาวจิราวรรณ สรรพกิจเจริญ 
55 3510092-4 นางสาวทิตติยา แสงบุตร 
56 3510095-7 นางสาวณัฐชานันท์ วัฒนเบ็ญจภัทร์ 
57 3510096-5 นางสาวปุณยนุช สถานพงษ์ 
58 3510097-3 นางสาวฐิตาภา ไพเราะ 
59 3510101-3 นายนุติ ภูมิประเทศ 

 
 


