
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง   รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบท่ี 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2561   

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการรับตรง
ร่วมกัน TCAS รอบท่ี 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น  
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
วันที่สอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบท่ี 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ประจ าปีการศึกษา 2561 รามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้และขอให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. เข้าระบบส าหรับยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาท์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 
ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  ทั้งนี้ชื่อผู้ใช้งาน/
รหัสผ่าน ใช้ข้อมูลที่นักเรียนสมัครผ่านระบบ ทปอ. 
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ยืนยันสิทธิ์เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th  
  3. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์มีดังนี้ 
   3.1 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  โดยต้องมีรูปผู้สมัคร
และเลขประจ าตัวประชาชนปรากฎอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
ด้วยตนเอง 1 ชุด 
   3.2 หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่าส าเร็จ
การศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
   3.3 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ O-NET และหรือ GAT/PAT และหรือ วิชาสามัญ 
9 วิชา ตามท่ีระบุไว้ในสาขาวิชาที่สมัคร ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
  หมายเหตุ เอกสารในข้อ 3.1 - 3.3 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 
  ทั้งนี้ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รวมถึงรายละเอียดการตรวจสุขภาพ (ส่งผลตรวจสุขภาพ ) 
ให้ยึดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าสอบ
สัมภาษณ์ 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 



นางสาว              อโรชา                                             แกว้แดง                                           คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สรุรัีชติ ์                                       สวยทองธรีพล                                       คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ประภาพรรณ                                         ตุม้นิม่                                          คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              โชตมิณธ ์                                         พลอธติโชตชิวาล                                    คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              พรชนก                                             แซเ่ฉนิ                                           คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 อธบิด ี                                           อดุมวทิยานุกลู                                    คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สมุนิตรา                                          พลพวก                                             คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              นนนุช                                             ธัญเหม                                            คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 เอกปิยะ                                           เจรญิรอด                                          คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ศรทพิย ์                                          สวุรรณโน                                          คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ณัฐพมิล                                           ศรสีมานุวตัร                                      คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ญาณศิา                                            จงรักวทิย ์                                       คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              อารยีา                                            พลเพชร                                            คณะบรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส ์                                                                                                                                                    
8 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารคณะบรหิารธรุกจิ (ตกึ 21) 

มจพ. วทิยาเขตระยอง
8 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ปณาล ี                                            แสงศร ี                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

MIKE_TE
Rectangle



นาย                 กษิดษิฏ ์                                         ปิยะจนิดา                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 อฐัสษิฐ ์                                         มนัสทรงธรรม                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              อรณชิา                                            ดเีอีย่ม                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 พชรพล                                             นุ่มนยิม                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ณัฐโชต ิ                                          ด าแป้น                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ปาณสิรา                                           กสุมุภ ์                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ชนนกิานต ์                                        ภู่ทอง                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              นภสร                                              ลว้นประพันธ ์                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              พชิชาภา                                           สวา่งใจธรรม                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ภมู ิ                                             ราชพติร                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 กษิดศิ                                            ศลิาถาวรวงษ์                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ปญุญพัฒน ์                                        แมน้เขยีว                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สภุาสนิ ี                                         คุม้โชคไพศาล                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 วรีะพงษ์                                          ครรชนะอรรถ                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นางสาว              สโรชา                                             ตนัตวิานนท ์                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ผกาสนิ ี                                          ชโูรจน ์                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ภัคษ์ศจ ี                                         วงษ์ศริ ิ                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 วงศธร                                             พัทธนันทพงศ ์                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ศภุกร                                             ธนไพศาลกจิ                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ณพรี ์                                            พมิพาลยั                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 พสษิฐ ์                                           กาญจนเมฆานนท ์                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 นาย                                               ฮชิาม มัสอดู ี                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ธนาวฒุ ิ                                          แสงรยี ์                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              อยัยเนตร                                          ณ นคร                                             

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ธนพร                                              สนิเพ็ง                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ธัญวฒัน ์                                         บานแยม้                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ธนาภรณ์                                           หมืน่จ านงค ์                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สพัุชชา                                           ประกอบแสง                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นางสาว              อยัมี ่                                           รัตนะ                                             

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              คนธนันท ์                                         ตงุคะบรรหาร                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 พลภาธร                                            พรหมสตูร                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              วรรณวนัช                                          กาญจนสดุา                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ธนโชค                                             ปรชีาสทุธรัิตน ์                                  

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              วรรณรดา                                           ค ้าช ู                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              รภัทร                                             ชยัเดชอคัรกลุ                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              นพปภัค                                            อตติระกลู                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ชลุกีร                                            ดวงเเกว้                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ญาณศิา                                            ซา้ยขวญั                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 อภสิทิธิ ์                                        อสุมาณีย ์                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ชตุพิล                                            ปกรณ์วณชิชา                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ภัทรกิา                                           กลุตนัตวิานชิ                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สวุจัณา                                           สบุรรพวงศ ์                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นาย                 ณัฐพงศ ์                                          ศรวีงษ์รัตน ์                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 พุฒพิงษ์เมธ ี                                     วงศค์ าเหลา                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              รุง้สวรรค ์                                       ธปูเทยีนรัตน ์                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สริทิอง                                           พุทธผา่ย                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สดุารัตน ์                                        อรรถวชิยั                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ดนพ                                               จันทรจ์ารุวงศ ์                                   

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              วรษิฐา                                            ภัทรดลิก                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ภัทรกร                                            ลกัษณ์วฒุวิงศ ์                                   

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              พลอยนภัส                                          วรศิเกรยีงไกร                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              อษุา                                              นาคอรุณ                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สาวติร ี                                          นันตา                                             

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 วศนิ                                              อศัวแพรพรรณด ี                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ณฐกมล                                             ตรรีุง่กจิ                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ศภุวชิญ ์                                         ทองโอฬาร                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นางสาว              ธนารยี ์                                          นาคสีถติย ์                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              นันทภัค                                           สง่แสง                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ธนกฤต                                             กติตชิรนิ                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ทนิภัทร                                           ผวิผอ่ง                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              นวรนิทร ์                                         สภาพการ                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สติานัน                                           ตระกลูวรีะยทุธ                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ธรรมรัฐ                                           มณฑล                                              

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              กญัรนิทร ์                                        กลิน่โกสมุศวิดล                                   

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              เอรนิ                                             แกว้เอีย่ม                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              นรศิรา                                            วงษ์ทอง                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 วธิวนิท ์                                         ไชยศร                                             

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ภรูณัิฐ                                           ค าธติา                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              พชิญา                                             แสนชยั                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ธัญญฐ์ติา                                         วรศิพัฒนชยักลุ                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นาย                 ณภัทร                                             บญุเลีย้ง                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ชนาธปิ                                            ลขิติคนัศร                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ธัญธร                                             ชว่ยพเิคราะห ์                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ภาวณีิ                                            แสนทว ี                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              จติปวรี ์                                         สทุธวิาร ี                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สณีุ                                              ล ้าเลศิ                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              กญัญารัตน ์                                       ตญัญะสทิธิ ์                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สเุมษา                                            น่วมเกดิ                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ธรีศิรา                                           กองจันดา                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              จติตา                                             จันทรปิ์รักษ์                                     

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ธัญญาทพิย ์                                       พกิลุทอง                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ภัทราพร                                           ปรัชญคปุต ์                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สวุนันท ์                                         สขุสวาท                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ฤทธเิกยีรต ิ                                      ตะภา                                              

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นางสาว              จติตานันท ์                                       นทัิศนธ์รรมนาถ                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              จรัิชยา                                           วชิาชยั                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 อดสิรณ์                                           จักรแกว้                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              พรีดา                                             หลิว่นอ้ย                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 จักรพงษ์                                          ชสูกลุ                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ฐติมิาพร                                          จันตะ๊โมกข ์                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ศวิพร                                             เจรญิวทิยว์รกจิ                                   

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ปวณ์ีกร                                           จนีเอยี                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ปิยาภรณ์                                          ลอพริยิะกลุ                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ฐาปน ี                                            หนูยิง่                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              วรารัตน ์                                         ปาลาเล                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 พพัิฒพงษ์                                         เกตขุาว                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 กฤษฎา                                             สริดิกิจิ                                         

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              คทัลยิา                                           เพชรนุย้                                          

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)



นางสาว              สภุาพร                                            อารมณ์ฤทธิ ์                                      

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 พัสกร                                             สขุเกษม                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ชยตุ                                              วรรณเพ็ชร ์                                       

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              เปรมยดุา                                          สวุรรณ                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ณัฐสดุา                                           พูลทรัพย ์                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 ธนธปิ                                             ลกัษณะ                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 อาลฟี                                             ดอเลาะ                                            

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              สกุฤตา                                            ศรจัีนทร ์                                        

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              อภษิฎา                                            กณัหาจริรัชฎ ์                                    

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              วนัสสยา                                           กองเพชร                                           

วทิยาลยันานาชาต ิ

การคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส ์

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

11 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. อาคารวทิยาลยันานาชาต ิชัน้ 4 หอ้ง 401 11 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 วนัชยั                                            ดสูนัเทยีะ                                        
คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

การพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

10 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

อาคาร 96 ชัน้ 5
10 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              รดา                                               โตมานะธรรม                                        
คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

การพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

10 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

อาคาร 96 ชัน้ 5
10 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นางสาว              ภัทรธ์นัีนท ์                                     พรบญุบานเย็น                                      
คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

การพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

10 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

อาคาร 96 ชัน้ 5
10 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)

นาย                 วรีากร                                            ชาตชิ านาญ                                         
คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

การพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

10 ม.ิย.2561 เวลา 9.00 น. คณะพัฒนาธรุกจิและอตุสาหกรรม 

อาคาร 96 ชัน้ 5
10 ม.ิย.2561 เวลา 8.30 น.

สง่ผลการตรวจสขุภาพ (ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเทา่นัน้  ไมรั่บผลตรวจจากคลนิกิและสถานพยาบาล) โดยใหแ้พทยส์รุปผลตรวจลงใน

ใบรับรองแพทย ์ มรีายการทีต่อ้งตรวจดงันี้ - ผลตรวจสขุภาพท่ัวไป  ทีรั่บรองวา่เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

- ผลตรวจเอ็กซเรยป์อด  (ไมต่อ้งน าฟิลม์เอ็กซเรยม์าแสดง) - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ (แอมเฟตามนี)   ผลตรวจปัสสาวะท่ัวไป (U/A) 

- ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืด (CBC)
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