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(มีทั้งหมด 4 หน้า) 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2564 

ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (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 
 

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.) 
 

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
1 3510007-2 นางสาวพิมพ์ปภัสสร ภู่สวัสดิ ์
2 3510013-0 นายพีรพัฒน์ แพใหญ่ 
3 3510014-8 นางสาวคณิตาสรญ์ เมธากุลอธิวัฃร์ 
4 3510015-5 นางสาวฝนพรายฟ้า มิสกิจ 
5 3510017-1 นางสาวจันทรัตน์ แท่นนาค 
6 3510020-5 นางสาวนันท์นภัสร แก้วม่วงพะเนาว์ 
7 3510023-9 นางสาวศรัณย์พร ผ่านสำแดง 
8 3510026-2 นายธิติวุฒิ ปิติกุลธรรม 
9 3510027-0 นางสาวกัลยาณี คำหยาด 
10 3510028-8 นางสาวกัญญาวีร์ ด้วงเเก้ว 
11 3510029-6 นางสาวศจีภัทรินทร โภชน์ฉิมพลี 
12 3510030-4 นางสาวสุดารัตน์ ชัยแสงแก้ว 
13 3510031-2 นางสาวกาญจนา โพนะทา 
14 3510032-0 นางสาววรรณพร ประทุมวงษ์ 
15 3510040-3 นายณัฏฐนันท์ สวัสดิ์กิจ 
16 3510041-1 นางสาวพิมพ์ณดา วรรณเมธีศักดิ์ 
17 3510045-2 นางสาวญาณิศา เผ่าผาง 
18 3510047-8 นางสาวฐานิดา พุทธิพร 
19 3510048-6 นายกฤชพัชร บุณย์ศุภา 
20 3510049-4 นางสาวนับทอง หวานแก้ว 
21 3510050-2 นายนราวิชญ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 
22 3510052-8 นางสาวปิยทิพย์ แซ่ตัน 
23 3510059-3 นางสาวศศิกานต์ ด้วงชื่น 
24 3510060-1 นางสาวกมลวรรณ รัตนรัตน์ 
25 3510062-7 นายณัฐสิทธิ์ กิตติพรไพบูลย์ 
26 3510063-5 นางสาวลสา จิตตวีระ 
27 3510068-4 นายธนกฤต ยอดคำ 
28 3510069-2 นางสาวอรวรรณ นุ่มอินทร์ 
29 3510072-6 นางสาวณัฐรุจา ไกรสอน 
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ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล 
30 3510073-4 นางสาววลัยพร พันธ์โพธิ์ 
31 3510074-2 นางสาวเขมสิริ คำสอน 
32 3510075-9 นางสาวมณธิตา มากบุญ 
33 3510078-3 นายธรรศ โอมาก 
34 3510079-1 นายธนกฤต แหยมงาม 
35 3510081-7 นางสาวซาบารีนี ปุตรี เบ็นตี ฮูเซ็น 
36 3510086-6 นางสาวภาวิดา โบสุวรรณนานา 
37 3510089-0 นายทศพล ทัดสิงห์ 
38 3510093-2 นางสาวรินรดา การะภาพ 
39 3510094-0 นางสาวศรุดา วิภาสดำรงกุล 
40 3510098-1 นางสาวกชกร นาแหยม 
41 3510099-9 นางสาววริศรา ไตรญาณสม 
42 3510100-5 นางสาวพิมพ์ลดา ไทยสันติสุข 
43 3510102-1 นางสาวมิรันตี หมื่นจำนงค์ 

 
 


