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นักศึกษาคณะ ITD มจพ. หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวด The AANZFTA Competition Law Essay Contest
กลุ่มประเทศอาเซียน

2 ที ม นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 3 หลั ก สู ต ร I-BIT
(Informatics for Digital Economy : International Program) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ คณะ ITD มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศผ่าน
เข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขัน The 9th ASEAN Competition Conference ของการประกวด The AANZFTA Competition Law Essay
Contest กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น รวมทั้ ง ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์
ภายใต้ หั ว ข้ อ Safeguarding Competition – a post pandemic
response of ASEAN Competition Authorities รายละเอียดดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ Implications of the COVID-19 Pandemic on ASEAN Markets ชื่อบทความ Implications of the COVID-19 Pandemic on ASEAN Markets ผลงานของนาย วชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม) และนางสาว
ศุภนิดา ตั้งจิตเสถียรกุล (มิ้นท์)
2) รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ Increasing Importance of Competition Policy for MSMEs in the PostPandemic Era ชื่ อ บทความ Role of the competition law authority and Government towards MSMEs in the
Post-Pandemic Era ผลงานของ Mr. Abhiyan Dash Shrestha (Abhi) และนางสาววิราพร สุวรรณน้อย (นิว)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ITD) ได้จัดส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนในรายวิชา Digital Economy โดยมี ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ เป็นผู้ สอนและที่ปรึกษา ภายหลังจากนี้
นักศึกษาทั้ง 2 ทีม ต้องนาเสนอออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 รอบสุดท้าย อย่างไรก็ตามขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.
กาญจนา วิริยะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ทองพูล หีบไธสง หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ITD สาหรับกาลังใจและการสนับสนุนด้วยดีตลอด ทั้งนี้ ร่วมส่งกาลังใจ ส่งแรงเชียร์ และร่วม
ลุ้นไปด้วยกันให้ทีมนักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลกันด้วยคะ

มจพ. วิทยาเขตปราจีน รับสมัคร น.ศ. ใหม่สาขาท่องเที่ยว
และโรงแรม-อุตสาหกรรมและการค้า TCAS1 ปี’65
คณะบริห ารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขต
ปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษา TCAS1 ประจาปีการศึกษา 2565
หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิจ บั ณฑิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ปริญ ญาตรี
เทียบโอน 2-3 ปี โครงการที่รับสมัคร ดังนี้คือ (1) โครงการโควตา
เรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้ อยกว่า 2.50 (2) โครงการ Portfolio ไม่
จากัดเกรดขั้นต่า (3) โควตาพื้นที่ ไม่จากัดเกรดขั้นต่า ภูมิลาเนาตาม
ประกาศ และ (4) โควตาโรงเรี ย นเครื อข่ าย ไม่จ ากัดเกรดขั้นต่ า
ศึกษาในโรงเรียนตามประกาศ เปิดรับสมัครจานวน 2 สาขา ดังนี้
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาบริหารธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรมและการค้ า คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค ร ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 และกาลั งศึกษาชั้น ปวส. 3 กลุ่ มประเภท
วิ ช าบริ ห ารุ ร กิ จ /การท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม/อุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สมัครออนไลน์
ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ส อ บถ า ม ละ เ อี ยด ไ ด้ ที่
www.admission.kmutnb.ac.th, www.bas.kmutnb.ac.th หรือ
Facebook คณะบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมบริการ โทรศัพท์
092-041-5234, 037-217-300 ต่อ 7518, 7519

