
 
 

 

 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี 

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  4  ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
ประจ าปีการศึกษา 2562 

……………………………………….. 
 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี  ขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาโควตาเรียนดี  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี    
ประจ าปีการศึกษา 2562  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะได้ด าเนินการ
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้ 
 1.  สมัครลงทะเบียนที่ระบบ myTCAS  (ลงทะเบียนได้ครั้งเดียว)  ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com  
เพ่ือรับรหัสผู้ใช้งาน  รหัสผ่าน  ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
 2.  เข้าระบบส าหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  ระหว่างวันที่  30 – 31  มกราคม  2562  ที่เว็บไซต ์
https://mytcas.com   
 **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้** 
 3.  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2.  สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
 4.  ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว  เข้าระบบช าระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  พิมพ์ใบแจ้งช าระ
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ ค่ า บ า รุ ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ร ะ เบี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  แ ล ะน า ไป ช า ร ะ เงิ น ที่ ธ น าค า ร  
ระหว่างวันที่ 7 – 13  กุมภาพันธ์  2562  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่า
บ ารุงการศึกษา  เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 
 5.  นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว  จะถูก
ส่งรายชื่อไปยัง  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เพ่ือน าไปตัดสิทธิ์
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โครงการรับตรงสอบ
ข้อเขียน  ประจ าปีการศึกษา  2562  และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  จะด าเนินการ
น ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)  ในปี
การศึกษา  2562  ในรอบต่อไป 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx


 
 

 

           6.  วันที่  2  เมษายน  2562  ให้ดูก าหนดการอ่ืน ๆ ที่คณะประกาศให้ทราบ  อาทิ  วันปฐมนิเทศ   
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา  และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ที่ เว ็บไซต์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
www.agro.kmutnb.ac.th  
 
 
 
 
 

กรณีมีปัญหาสอบถามได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
             ส านักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปราจีนบุรี ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230  โทรศัพท์ 037-217312 (คุณธีราพรและ   
คุณเกศกนก)  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา  ภูงามเงิน) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

http://www.agro.kmutnb.ac.th/


 
 

 

รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี 
 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  4  ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร    

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ  (FSM : 05101) 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย 
3-4120002 3120003-3 นางสาว วรางคณา ลิ้มรุ่งเสาวคนธ์ 
5-4120015 3120019-9 นาย สาธุ คงล้อมญาติ 
5-4120020 3120006-6 นางสาว ณภัทร เปรียบจันทึก 
1-4120022 3120018-1 นางสาว พัชรี สว่างเกตุ 
9-4120023 3120033-0 นางสาว สุพิชญา พรมสุวรรณ 
8-4120028 3120027-2 นางสาว ธัญชนก ศิริธรรมคุณ 
2-4120031 3120030-6 นางสาว มธุรดา พันธุ์ทอง 
0-4120032 3120038-9 นางสาว มัณฑณา ทะช้อย 
3-4120035 3120012-4 นางสาว เจนจิรา สนใจแท้ 
9-4120042 3120040-5 นางสาว ภันทิลา นวมบางขวัญ 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN : 05103) 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย 
1-4120003 3120020-7 นางสาว ลภัสรินทร ์ ทองแสง 
8-4120009 3120008-2 นางสาว ณัฐกุล วิเชียรโชต ิ
4-4120011 3120010-8 นางสาว สิวาพร อริยวงศ์ 
3-4120016 3120034-8 นางสาว มัลลิกา ทุมประสิทธิ์ 
9-4120018 3120011-6 นางสาว ณัชชา นุชนนท์ 
7-4120024 3120035-5 นางสาว ปุณญสิริน ดอกไม้ทอง 
6-4120029 3120005-8 นางสาว ญาณิภา นอสูงเนิน 
6-4120034 3120021-5 นางสาว ศศิธร อรุณศักดิ์ 
1-4120036 3120026-4 นางสาว ปิยะธิดา โพธิ์ฤทธิ์ 
9-4120037 3120037-1 นาย พัสสน พรมจันทร์ 

 
  
 
 



 
 

 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) 
แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (HBPD : 05102) 
 

เลขที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย 
9-4120004 3120017-3 นางสาว ปรียารัตน์ สันทัด 
1-4120017 3120029-8 นาย จตุรภัทร เดชผิว 
2-4120026 3120015-7 นางสาว บุษบา ศรีบัวบาน 
0-4120027 3120039-7 นางสาว อริศรา ค าพิทูล 
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