
1 
 

 

 

   (ทั้งหมด 4 หน้า)  

 
 

ประกาศวิทยาลัยนานาชาต ิ
ท่ี 001/2564 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  
โครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 1 

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
...................................................... 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปีการศึกษา 2564 
มีทั้งหมด 29 รายช่ือ ดังต่อไปนี ้ 

 
ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ 

1 นางสาว ณิชากร ประทุมวัตร ์
2 นางสาว มัชฌิมา ธ ารงค์จตุพงษ ์
3 นางสาว ปฏิมากร สอนง่าย 
4 นางสาว รินรดา ต้นวงษ์ 
5 นาย พศิน ธีระวชิรานนท ์
6 นาย พงกูร ศิริรัชตพงษ ์
7 นางสาว กนกวรรณ ช่างทอง 
8 นาย พีรพัฒน ์ แพใหญ ่
9 นางสาว ธนัชชา เลื่องลือชลวาณิช 
10 นางสาว มัณฑนา ค ายวง 
11 นางสาว ณริศรา โขคทวีภคพงศ์ 
12 นางสาว สิตานัน สายธน ู
13 นางสาว บุญญาอร สมจิตรกลุ 
14 นางสาว ญาณิศา วรญาณศร ี
15 นางสาว พรภัสสร ฤกษ์พล 
16 นางสาว นุชวรา เทียนประทปีทอง 
17 นาย พรรณเชษฐ์ ปกป้อง 
18 นางสาว ชนัญญา อ่อนทอง 
19 นางสาว ณัฏฐมนธ์ สิทธิสมรฤทธ์ิ 
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20 นางสาว เขมิกา พรหมประสทิธ์ิ 
21 นางสาว ปัญญาพร วัฒนพงษ์ 
22 นาย ธนากร ทองแช่ม 
23 นาย เปรมปร ี เสาใบ 
24 นางสาว แสงตะวัน พงศ์พณิชพร 
25 นางสาว ปภาวิน ชูดวง 
26 นางสาว อติกานต ์ สุวรรณโชโต 
27 นางสาว พสิกา จ าปา 
28 นางสาว ภคินี รัตนไพบูลย์วงศ์ 
29  นางสาว วรฤทัย โสพลิา 

    
    
    
    
    
    
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ให้ดหูมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 1 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ  
 

วิทยาลัยนานาชาติขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบที่ 1
ประจ าปีการศึกษา 2564  เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และขอให้ผู้มีรายช่ือตามรายช่ือท้ายประกาศมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ผู้ที่มรีายช่ือมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ต้องพรอ้มทีจ่ะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธ์ิและจะเรียกร้องสิทธ์ิภายหลังไม่ได้ 

 

2. ผู้ที่มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบสัมภาษณ์ด้วยระบบ Video Call โดยใช้ 
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยเพิ่มบัญชีไลน์วิทยาลัยนานาชาติเป็นเพื่อน (Add Line ID) โดยช่ือบัญชีไลน์ของ
วิทยาลัยนานาชาติ คือ ickmutnb และผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องท าการพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และโครงการที่
ส มั ค รส่ งมาที่ ไ ลน์ ของ วิทยาลั ยน านาชาติ  ภ าย ใน วันที่  8 มกร าคม  2564  เ วล า  16 . 30  น . 
และทางวิทยาลัยนานาชาติจะท าการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom) ในวันที่ 9 มกราคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
 

3.  เอกสารที่ต้องน าส่งผ่านทางแอปพลเิคชันไลน์ (Line) ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 
3.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.2  ส าเนาทะเบียนบ้านทีผู่ส้มัครลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.3  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี) 
3.4  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ หลักฐานที่แสดง 

ว่าส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3.5  เรียงความแสดงเจตจ านงการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
3.6  ประวัติผลงานของผู้สมัคร (portfolio) ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอื่นๆ ที่ดีเด่น            

หรือผลงานความสามารถด้านภาษา หรือผลงานอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ โครงงานแผนธุรกิจ บริษัทจ าลอง 
จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ 
หมายเหต ุเอกสารทั้งหมดสแกนรวมกันเป็นไฟล์ .pdf โดยให้ตั้งช่ือไฟลเ์ป็นช่ือและนามสกลุของผู้สมัคร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 1  

ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ  
 

 

4. มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธ์ิขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครไม่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 จะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาทันที 

 

5. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 มกราคม 2564 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 

 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์) 
              คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


