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   (ทั้งหมด 4 หน้า)  

 
 

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ 
ที ่004/2564 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  
โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบท่ี 2 และโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ  

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ  
...................................................... 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 
มีทัง้หมด 41 รายชื่อ ดังต่อไปนี้  

 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล 

1 นางสาว ชาลิสา หัสโรห ์
2 นาย ปลายพฤษภ์ รัตนนิรมลสกุล 
3 นางสาว ณฐอร ชื่นเจริญ 
4 นางสาว อภิสรา ตระกูลศรีสวัสดิ์ 
5 นางสาว ภัทร์สรรพ์พร เรืองขำ 
6 นางสาว พิมพ์ษิรา เพไทย 
7 นางสาว จันทิรา คงจันทร์ 
8 นางสาว พราวพิชชา วดีศิริศักดิ์ 
9 นาย กรวิชญ์ บัวม ี
10 นาย นับเงินจอม ตระกลพิพัฒน์ 
11 นางสาว พิยดา ชูเชิด 
12 นางสาว รินรดา ต้นวงษ ์
13 นางสาว ณัฏฐากร คงเพชร 
14 นาย ภคิน ยนต์นิยม 
15 นาย ภาณุพงษ์ กล่อมแก้ว 
16 นาย สุกฤษฏิ์ ธนเกียรติโภคิน 
17 นางสาว ยศวดีฐ์ โจมสว่าง 
18 นางสาว อริยา รบชนะชัย 
19 นางสาว นฤภร บวรสันติสุทธิ ์
20 นางสาว ณัฐธยาน์ จำเริญทวีทรัพย์ 
21 นาย อริยวัฒน์ หล้าหิบ 
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22 นางสาว นภัสสร ฉิมอ่อง 
23 นางสาว สราลีวัลย ์ มุ่งดี 
24 นาย คุณานนต์ เลี่ยมสกุล 
25 นาย กฤษฎิ์ชัย ลีลาพจน์สกุล 
26 นางสาว ฉันชนก โสแก้ว 
27 นาย ขจรยศ คำภักดี 
28 นาย นวพล คำแหงพล 
29  นางสาว ธรรพกมล มุกดาวรกรกุล 
30 นางสาว พัณณิตา เจียมจำนงค์ 
31 นาย นรวิชญ ์ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน 
32 นางสาว ธิติกาญจน์ ดำมณี 
33 นาย พลภัทร ศิริไกรวัฒนาวงศ์ 
34 นางสาว วนัสวรรณ สุวรรณิน 
35 นาย พุฒิพงศ์ จุรณพฤกษ์ 
36 นาย ปรินทร คำแหง 
37 นางสาว เปมิกา วรวิชญาวิวัฒน์ 
38 นางสาว ทิฆัมพร หาญนอก 
39 นางสาว ญาณิศา งั่นบุญศรี 
40 นาย ศุภกฤต แก้วผลึก 
41 นางสาว พัฒน์นรี เผื่อนพิทักษ์ 

    
    
    
    
    
    
    

  

 
 
 
 
 
 
 
  

ให้ดูหมายเหตุท้ายประกาศด้วย 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 2  
และโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ 

ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ  
 

วิทยาลัยนานาชาติขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 
และโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อใน 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายชื่อท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

 

2. ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบ สั ม ภ าษ ณ์ จะต้ อ งสอบ สั มภ าษ ณ์ ด้ วย ระบ บ  Video Call โด ย ใช้  
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยเพ่ิมบัญชีไลน์วิทยาลัยนานาชาติเป็นเพ่ือน (Add Line ID) โดยชื่อบัญชีไลน์ของ
วิทยาลัยนานาชาติ คือ ickmutnb และผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และโครงการที่
สมัครส่งมาที่ ไลน์ของวิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันที่  4 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.และทาง 
วิทยาลัยนานาชาติจะทำการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
 

3.  เอกสารที่ต้องนำส่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 
3.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.2  สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
3.3  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
3.4  สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ หลักฐานที่แสดง 

ว่าสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผู้สมัครลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3.5  เรียงความแสดงเจตจำนงการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ) 
(เฉพาะโครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 2) 

3.6  ประวัติผลงานของผู้สมัคร (portfolio) ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอ่ืนๆ ที่ดีเด่น            
หรือผลงานความสามารถด้านภาษา หรือผลงานอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ โครงงานแผนธุรกิจ บริษัทจำลอง 
จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะโครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 2) 
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดสแกนรวมกันเป็นไฟล์ .pdf โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร (ภาษาไทย) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี  TCAS รอบท่ี 2  

และโครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ 
ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ  

 
 

4. มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครไม่สำเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที 

 

5. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์) 
              คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
    ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


