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  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการโควตาเรียนดี (ม. 6)   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    ประจ าปีการศึกษา 2562   
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810294-3 นางสาววิภาวด ี ผิวผ่อง 
 3810086-3 นางสาวสมฤทัย กอสาลี 
 3810042-6 นางสาวนริศรา ทิฆัมพรบรรเจิด 
 3810312-3 นางสาวพิชญาณ์มญชุ์ ชะบัวรัมย์ 
 3810033-5 นางสาวภัทรวดี เพ็ชรคงแก้ว 
 3810293-5 นางสาวรัตฐาภรณ์ ทรายทอง 
 3810380-0 นางสาวศุภากร แสงทอง 
 3810395-8 นายภาคภูมิ เกิดแก้ว 
 3810264-6 นายปภาพย์ หัตถ์น ารัพย์ 
 3810165-5 นายจิรภัทร ทองอยู่ 
 3810167-1 นางสาวปัณฑิตา เลิศไกร 
 3810388-3 นางสาวสุภาวรรณ มาสว่าง 
 3810022-8 นางสาวศิริพร สิงห์ทอง 
 3810362-8 นางสาวกมลภร เธียรเอี่ยมอนันต์ 
 3810153-1 นายสรจักร ข้อกิ่ง 
 3810063-2 นายทักษิณัตว์ พูลสวัสดิ์ 
 3810002-0 นางสาวอาทิตยา เคารพสงฆ์ 
 3810378-4 นางสาวฑิตฐิตา ยมนา 
 3810503-7 นางสาวรุจิรัมพร พิมาน 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 

 



-2- 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810091-3 นางสาวพรสวรรค์ บุญเกลี้ยง 
 3810481-6 นายภูมิกัญจน์ ง่วนจร 
 3810025-1 นางสาวชลันทร ธรรมอินราช 
 3810360-2 นางสาวพิยดา สายเลน 
 3810405-5 นางสาวนัทริกา ประดับผล 
 3810148-1 นางสาวณฐกร รัตนารักษ์ 
 3810377-6 นางสาวบุษกร มาตรพันธ์ 
 3810072-3 นายศุภณัฐ เจริญเพิ่มพร 
 3810302-4 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข 
 3810367-7 นางสาววิสสุตา กันนิกา 
 3810273-7 นางสาวสิริลักษณ์ สุขเสนา 
 3810180-4 นายสุธารินทร์ ปรีเปรม 
 3810473-3 นางสาวกาญจนาภรณ์ แจ้งประจักษ์ 
 3810435-2 นางสาวนริศรา คันศร 
 3810179-6 นางสาวกันตา เกษวิริยะการ 
 3810218-2 นางสาวศีดา พรมทอง 
 3810384-2 นางสาวสิรีธร ถัดศรีไทย 
 3810351-1 นายชลัช กิจฐพิทักษ์ 
 3810123-4 นางสาวกนกพร อนุอัน 
 3810190-3 นางสาวปารณีย์ ภู่กิ่ง 
 3810370-1 นางสาวจุฑามาศ ย้อยญาติ 
 3810064-0 นางสาวสุพิชญา โสมภีร ์
 3810143-2 นางสาวกัญญารัตน์ ขุนวิชัย 
 3810026-9 นางสาวมณีกาญจน์ ชูศร ี
 3810454-3 นายพงศภัค นามดิลก 
 3810347-9 นางสาวรุ่งทิวา พูนสุข 
 3810116-8 นายลัทธพล ภาคเรณู 
 3810290-1 นายชวิศ สมัครการ 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 



-3- 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810125-9 นางสาววริศรา เพ็ชญไพศิษฏ์ 
 3810108-5 นางสาวกรรณิกา ทองด้วง 
 3810193-7 นายอดิศร ทรงคุณ 
 3810014-5 นางสาวจิรภัทร์ หุ่ยปาน 
 3810379-2 นายธีรภัทร พรมชาติ 
 3810429-5 นางสาวนภัสภรณ ์ นันทวโนทยาน 
 3810141-6 นางสาวรมิตา ทองศรี 
 3810020-2 นางสาวนภสร บุญญา 
 3810469-1 นางสาววาศิณี กวยเกิดผล 
 3810462-6 นางสาวเหมมาภรณ์ จันทร์เจริญ 
 3810423-8 นายธีรเมธ ทัพธานี 
 3810101-0 นายวรวิทย์ โมรินทร์ 
 3810217-4 นางสาวสิริพรรณ คนองนึก 
 3810192-9 นางสาวยศวดี รัตนรัตน์ 
 3810488-1 นางสาวอรชพร มาลากุล ณ.อยุธยา 
 3810048-3 นางสาวอภัสราภรณ์ สุขสนวน 
 3810431-1 นางสาวแพรทอ ฟองค า 
 3810137-4 นายปวริศ เกิดพระ 
 3810409-7 นางสาวสุกัญญา จ้อยหนองบัว 
 3810438-6 นางสาววรวรรณ เหลืองประเสริฐ 
 3810382-6 นางสาวนฤมล คงศักดิ์ศรีสกุล 
 3810226-5 นางสาวแพรวพรรณ วิลาวรรณ 
 3810059-0 นางสาวศศิภัสสร สุขพุ่ม 
 3810036-8 นางสาวแสนรัก แสงเพชร 
 3810345-3 นางสาวอภิชญา จวนงาม 
 3810514-4 นางสาวณิชมน อมาตยกุล 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810289-3 นางสาวศุลีพร พรหมายน 
 3810286-9 นายวรท ตินทุกศิริ 
 3810038-4 นางสาวชญากัญจน์ โตตระกูล 
 3810239-8 นางสาวนุชนาฏ จันทะบุตร 
 3810128-3 นายวรชิต หอมมาลี 
 3810017-8 นางสาวจรรยพร ชายศิลป์ 
 3810334-7 นางสาวเยาวดี เทียนอ าไพ 
 3810491-5 นางสาวพิชชาพร ธีรภาพธรรมกุล 
 3810420-4 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร นอกสายออ 
 3810078-0 นายกันตพัทธ์ บริสุทธิ์ธรรม 
 3810458-4 นางสาวชลธิชา ขันตี 
 3810406-3 นางสาวปาริชาติ ทองปรอน 
 3810214-1 นางสาวบุญจิรา เวชประสิทธิ์ 
 3810075-6 นางสาวณัฐชยา ภูม ี
 3810188-7 นางสาวแพรวณุมาศ ก่อมงคลกูล 
 3810373-5 นางสาวณัชนิษฐ์ภัค เจริญสมบัติ 
 3810266-1 นางสาวพิลาสินี แก้วขัดวงศ์หิรัญ 
 3810321-4 นางสาวปัตธิตา ภาดี 
 3810049-1 นางสาวอาทิตยา บุตรที 
 3810082-2 นางสาวพัทธ์กมล บุญเพ็ญ 
 3810464-2 นางสาวพรทิพย์ เนียมนาก 
 3810246-3 นางสาวสุภิญญา ผิวละออ 
 3810336-2 นางสาวศุภรดา หิรัญอนุสรณ์ 
 3810194-5 นายภัทรพล ไพบูลย์สุข 
 3810261-2 นางสาวมนปริยา บัวลอย 
 3810471-7 นายชตินนท์ หิรัญกูล 
 3810057-4 นางสาวสุทธิดา จันทะเป้ 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 



-5- 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810511-0 นายณภัทรนันท์ ล้อมวงศ์ 
 3810512-8 นางสาวพลอยวรินทร์ ปิตะระนันทน์ 
 3810513-6 นางสาววสิตา ข าคม 
 3810495-6 นางสาววันวิสาข์ สว่างอารมณ์ 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04105  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810114-3 นายวรเมธ มะโหธร 
3810424-6 นางสาวปัญจมากรณ์ จันทร์สว่าง 
3810095-4 นางสาวธนัชชา อินทรภัยกุล 
3810489-9 นางสาวชารินี แป้นประหยัด 
3810197-8 นายสหัสวรรษ วงศ์จันทร์ 
3810094-7 นายพีระกานต์ เสือตาด 
3810024-4 นางสาวชนม์นิภา สว่างเนตร 
3810070-7 นางสาวธมลวรรณ ศรีภารักษ์ 
3810445-1 นางสาวพณัฐชา ภู่ทรัพย์ 
3810198-6 นางสาวศรัณย์พร ก่อเกิด 
3810053-3 นางสาวธัญวรัตน์ ชัยชนะ 
3810037-6 นางสาวกฤตยา จุณโรจน์ 
3810408-9 นางสาวญาณิภา นอสูงเนิน 
3810069-9 นางสาวเจนจิรา รูปพรม 

 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04107  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810439-4 นางสาวธมลวรรณ เฟ่ืองฟุ้ง 
3810146-5 นางสาวปัญจพร อ่ิมทั่ว 
3810087-1 นางสาววาสนา แสงสีเรือง 

 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04108  สาขาวิชาฟิสิกสอุ์ตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810144-0 นางสาวภัทรวดี สร้อยเนินทอง 
3810219-0 นายอาชวิน ฤทธิ์ทา 
3810085-5 นางสาวภัทธิรา เมืองมูล 
3810349-5 นายพงษ์ศกร กาฬภักดี 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04109  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810110-1 นายอภิสิทธิ์ สวนแดง 
3810280-2 นางสาวณัฐธภรณ์ บานเย็น 
3810046-7 นางสาวพรพลอย ประเสริฐจิตร 
3810332-1 นางสาวอรณัชชา พรหมมงคล 
3810011-1 นางสาวพลอยไพลิน ศรีเนาวรัตน์ 
3810133-3 นางสาวณัฐณิชา ถาวรกุลเดช 
3810130-9 นางสาวปิยวดี นาคคง 
3810211-7 นายชลวิทย์ อดทน 
3810121-8 นางสาวศตพร อารี 
3810330-5 นางสาวณัฐธยาน์ คชประภา 
3810084-8 นางสาวรัชนีกร จันทร์หอม 
3810472-5 นางสาวปาลิดา กาญจนโชติกมล 
3810131-7 นางสาวสิริจันทร์ คงแป้น 
3810268-7 นางสาวนันท์นภัส ภู่น้อย 
3810494-9 นายภัทรพล เพชรยอด 
3810506-0 นางสาวพิมพ์มาดา เพ่ิมพิบูลย์ 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810303-2 นายโชคดี ศรีเรือง 
3810310-7 นายธวัชชัย พิลา 
3810465-9 นายลัทธพล เอ่ียมสมุทร 
3810485-7 นางสาววนัชพร เชื้อวิวัฒน์ 
3810028-5 นายนนทการณ์ เลิศคเชนทร์ศรี 
3810252-1 นายพีรพล หาญวัฒนะชัย 
3810401-4 นางสาวรัตน์ทภร ปรุโปร่ง 
3810147-3 นายชัชรินทร์ ภูตา 
3810269-5 นางสาวกัญญารัตน์ เกิดสวัสดิ์ 
3810397-4 นายวสิษฐ์พล เรืองภักดี 
3810031-9 นายธนวัฒน ์ พุ่มโพธิ์ทอง 
3810158-0 นายธนวัฒน ์ ธนะสารสุทธิพงษ์ 
3810385-9 นายศักรินทร์ สิมมา 
3810314-9 นางสาวธันย์ชนก เหมะ 
3810348-7 นายเอกวิทย์ ละวรรณา 
3810109-3 นายวชิรวิชญ ์ โชติวัตสิริวรกุล 
3810166-3 นายศรัณย์พงศ์ พร้อมเพรียง 
3810104-4 นายพัทธดนย์ บัวเผื่อน 
3810001-2 นางสาวปาลิตา ศิริสัมพันธ์ 
3810328-9 นายธรรมรัตน์ เทพทอง 
3810461-8 นางสาวกันตา คงวัฒนานนท์ 
3810138-2 นายนพคุณ อนันตกิจถาวร 
3810178-8 นายธีรภัทร เลี่ยงภูมิ 
3810278-6 นางสาวชมลดา ชมศร 
3810003-8 นางสาวพาณิภัท สุภาพรรค 
3810299-2 นางสาวพิชญาณัฏฐ์ พูลจันทร์ 
3810346-1 นางสาวศศิกานต์ ใจซื่อ 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 



-11- 
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810181-2 นางสาวดารชาต์ ม่วงไหมทอง 
3810309-9 นายชาญวิทย์ มิ่งขวัญคีรี 
3810361-0 นางสาวปนัดดา พรหมทอง 
3810357-8 นายเจษฎาธร แก่นแก้ว 
3810200-0 นางสาวลักษมี ใจวงค์ 
3810366-9 นายอานนท์ เพชรเอียง 
3810242-2 นางสาวสาธิตา มั่นวงษ์ 
3810071-5 นางสาวฌานิศา อ่ิมลิ้มทาน 
3810343-8 นางสาวอนุสรา ค าผา 
3810354-5 นายสิรธีร ์ ก๋งเม่ง 
3810428-7 นายนโรดม ญาตินิมิตร 
3810018-6 นายศุภกร กิติวัฒนากร 
3810456-8 นายธีระพัฒน์ แซ่ตั้ง 
3810068-1 นายภัทรพล สิทธิราช 
3810027-7 นางสาวณัฐชา สุภาพจันทร์ 
3810396-6 นางสาวจุฑารัตน์ คงมณี 
3810172-1 นายทินภัทร กลิ่นประยงค์ 
3810191-1 นายศุภกร หุ่นงาม 
3810132-5 นายภัทรพล พรศิริรุ่ง 
3810311-5 นางสาวอาริยา พรหมหากุล 
3810455-0 นายปกรณ์ ไชยกือ 
3810163-0 นายพงศธร วันดี 
3810186-1 นายวัชรพงษ์ ประสิทธิ์ศุภผล 
3810119-2 นายกิตติเชษฐ์ อดุลย์โรจน์ 
3810149-9 นายกฤษฎา นุชโยธิน 
3810403-0 นายกิตติฌาน ศิริโสภณา 
3810391-7 นายธัชทร วงศ์ไชย 
3810400-6 นายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 



-12- 
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810159-8 นายอนันชัย เตชะเลิศพนา 
3810134-1 นายปุณณภพ ชลอ 
3810398-2 นายธีรดนย์ กอบชัยสวัสดิ์ 
3810019-4 นายกีรติ คงศรีเจริญ 
3810160-6 นางสาวพัชริดา นิมนรดี 
3810288-5 นางสาววนาภรณ์ ยะอินทร์ 
3810355-2 นางสาวอารียา ชุมประมาณ 
3810483-2 นายปฏิญญา บุตรงาม 
3810363-6 นายชญานิน สุพาวาณิชย์ 
3810426-1 นางสาวพิมพ์บุญ อิศวิลานนท์ 
3810331-3 นายเตชินท์ หนูรักษ์ 
3810106-9 นายศุภโชติ ปาลพันธุ์ 
3810393-3 นางสาวศุวิมล ศรีไทย 
3810452-7 นายศุภวิชญ์ บัวภาเรือง 
3810440-2 นางสาวณัฏฐา อินทวงษ์ 
3810317-2 นางสาวนิชาภา อาจพัฒน์ 
3810292-7 นายทัศษ์ดนัย โสตเมือง 
3810270-3 นายภาณุพงศ์ ต้นพุม่ 
3810173-9 นายณัฐนนท์ เกตตะสา 
3810201-8 นายจิตรภณ ฉายศิรินันท์ 
3810115-0 นายสิทธิโชค นรจีน 
3810381-8 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี 
3810265-3 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข 
3810023-6 นายสธร บุตรแก้ว 
3810209-1 นายภูชิชย ์ เสงี่ยมกิ่ง 
3810337-0 นายณัฐพงษ์ ค าเสียง 
3810413-9 นายพีรพงษ์ สุวรรณฤทธิ์ 
3810005-3 นายศุภฤกษ์ สาคร 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 



-13- 
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810453-5 นายคณาธิป ภัทรพรพงศ์ 
3810372-7 นางสาวพิชญธิดา แก้วรัตน์ 
3810245-5 นางสาวกชมน พุทธาราม 
3810247-1 นายชนภัทร วิเศษโชค 
3810276-0 นายวชิรวิชญ ์ คล้ายขาว 
3810080-6 นายณัฐดนัย ศรีนิธิเจษฎาภรณ์ 
3810234-9 นายภูมินทร์ สิงห์พันธ์ 
3810441-0 นายศรายุธ มาศนอก 
3810333-9 นายอานนท์ ภักดิ์ด ี
3810105-1 นางสาวพัณณิตา นิลมาก 
3810222-4 นายณัฐพล ค าแสง 
3810129-1 นายณัฐภาส ค าผุด 
3810344-6 นายนวพงศ์ สิตะรุโณ 
3810316-4 นายสิทธิเดช ปวุตินันท์ 
3810508-6 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วพลอย 
3810496-4 นางสาวพรรณรัตน์ ประทีป ณ ถลาง 
3810507-8 นางสาวธัญพิชชา ธุยะวัฒน์ 
3810500-3 นางสาวกิตติมา มูลอามาตร 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 3810390-9 นายอัมมาร์ เชื้อผู้ดี 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-15- 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810004-6 นางสาวณิชกานต์ จันทา 
3810407-1 นางสาวยลดา ประทุม 
3810041-8 นางสาวเขมิกา จวนกี่ 
3810341-2 นางสาวจีรวรรณ จันระคร 
3810032-7 นางสาวรณัฏฐนัน วิศิษฏ์พิทยา 
3810365-1 นางสาววณิศรา สอนเสียง 
3810050-9 นางสาวเบญจวรรณ วรกระจ่างฐิติ 
3810369-3 นางสาวชัญญานุช โพธิหล้า 
3810164-8 นางสาวรียา เพ็งสะและ 
3810338-8 นางสาวธัญเรศ บุญสลับ 
3810478-2 นางสาวสิธิญา ภักดีกรณ์กุล 
3810434-5 นายปัญญภัทร อมรสถิตธรรม 
3810502-9 นายปภพ โสรัจจกิจ 
3810498-0 นายธนนนท์ ไตรสุธา 

 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-16- 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810052-5 นางสาวจิรนุช แป้นลิ้ม 
3810421-2 นางสาวเพ็ญโภคัย สกุลตันเจริญชัย 
3810394-1 นางสาวบุญสิตา เตชะวิโรจน์อุดม 
3810356-0 นางสาวฐาปนี ศรีระสา 
3810451-9 นางสาวภิญญดา หาญเทวี 
3810240-6 นางสาวนันท์มนัส ศรีภัทราพันธุ์ 
3810113-5 นางสาวรมิตา ถมทอง 
3810296-8 นางสาววิรดา อู่ศรีวงศ์ 
3810093-9 นายศุทธิธัช โรจนวิภาต 
3810092-1 นางสาวอัจจิมาภรณ์ ไชยการ 
3810486-5 นางสาวกุลปริยา เกตุแก้ว 
3810308-1 นางสาวพิมพ์ชนก พนานุการศิลป์ 
3810207-5 นางสาวอาทิมา พันธุ์พุทธพงศ์ 
3810259-6 นางสาวจิตราพรรณ สิริพรองอาจ 
3810135-8 นายมินพันธ์ สุรักขกะ 
3810415-4 นางสาวชยภรณ์ รชตะโพธิพร 
3810203-4 นายภานุพงศ์ ก๋าไชย 
3810482-4 นางสาวฉัตรรวี แซ่เจีย  
3810467-5 นายธนดล สร้างค า 
3810097-0 นางสาวโสภา เรือนภู่ 
3810118-4 นางสาวจิดาภา หาญพิชิตศึกไพรี 
3810300-8 นางสาวจิดาภา ค าหลง 
3810235-6 นางสาวพันรวี กิ่งกุล 
3810241-4 นายเกริกพล รัตนภูมิ 
3810326-3 นางสาวศุภานัน เอ่งฉ้วน 
3810098-8 นางสาวสุขิตา จันทร์ลอยนภา 
3810067-3 นายภูเบศ ค าคง 
3810313-1 นางสาวอิษยา นาคประสิทธิ 
3810466-7 นางสาวพนิดา ครุทแคล้ว 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 



-17- 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810387-5 นางสาวกัญญารัตน์ นพคุณ 
3810238-0 นางสาวกันต์กันต์กร อู่สุวรรณ 
3810040-0 นายโชติพงศ์ จันทรัตนวงศ์ 
3810437-8 นางสาวปัทมพร รักษากุมาร 
3810145-7 นางสาวภัทรพร โคตรประทุม 
3810283-6 นางสาววิภาดา ลาวแก้ว 
3810065-7 นางสาวปุณยนุช อยู่ชมบุญ 
3810233-1 นางสาวภัชฬาภรณ์ ราชวงค์ 
3810279-4 นายเจษฎาภรณ์ จินะเสนา 
3810325-5 นางสาวสุธิมา วัฒนโชติพันธุ ์
3810012-9 นางสาววาวินันท์ เทพค า 
3810389-1 นางสาวพุทธิพร สุภธีระ 
3810284-4 นายฐาภิชิต จงเจตน์ดี 
3810404-8 นางสาวกมลชนก ชิตโพธิ์ 
3810324-8 นายธนบดี หอมเกษร 
3810432-9 นายนพรุจ โหมดเทศน์ 
3810054-1 นางสาวมัณฑิตา เบญจสาร 
3810457-6 นายณณัฐรัชต์ อุ่นอารีบุญฐิสา 
3810243-0 นายวันธนวัฒน ์ พิมพ์สุข 
3810237-2 นางสาวอรอุมา อารีเฉลิม 
3810111-9 นางสาวรุจิรา เพ้ยจันทึก 
3810422-0 นางสาวศิรประภา ประมูล 
3810470-9 นายณัฐวุฒิ ศรีมาราช 
3810035-0 นางสาวจิรัชญา วรรณโส 
3810006-1 นางสาวณัชชา เอกรัตนกาล 
3810399-0 นางสาวพีเฟอร์โจนส์ ดอกค า 
3810353-7 นายณัฐพัชร์ มีราช 
3810444-4 นางสาวนันทิชา ทองพลาย 
3810443-6 นางสาวจิณณพัต ศรีใสดี 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 



-18- 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810425-3 นางสาวพรพิมล นาคสวัสดิ์ 
3810459-2 นางสาวน้ าเพชร เพ็ชรสุทธิ์ 
3810320-6 นางสาววริศรา ปริยวาที 
3810124-2 นางสาวธิดารัตน์ เชาวลิตร 
3810477-4 นางสาวอินทิรา ไพรสันต์ 
3810258-8 นางสาววนิดา ธรรมปัทม์ 
3810122-6 นางสาวธันยพร เทียนพิมาย 
3810414-7 นายรัตนชาติ กุณฑล 
3810285-1 นางสาวณัฐนันท์ จันทราช 
3810206-7 นางสาวกัลยา ปัญญาสุข 
3810448-5 นางสาวคุณาทิพย์ อัครนิจสิทธิโชค 
3810374-3 นางสาวกุลนิษฐ์ คล้ายเจียม 
3810029-3 นายภูริเดช เพชรขาว 
3810066-5 นางสาวสิตานันท์ ทองมี 
3810021-0 นางสาวอริตา ชนะชัย 
3810255-4 นางสาววรรณภา วงศรีเทพ 
3810185-3 นางสาวศิริลักษณ์ ปรางพรม 
3810100-2 นางสาวสุนิตสา ใจยะเลิศ 
3810509-4 นางสาวสรญา ถนอมศักดิ์ศรี 
3810504-5 นางสาวกมลชนก สกุลรัศมีไพศาล 

 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 



-19- 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810463-4 นายฐาปนพงค์ จันทร์ชาวนา 
3810208-3 นางสาวบุญทิรา กันภัย 
3810151-5 นางสาวอารีย์ ค างาม 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-20- 
04117  สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)  (EPH)  

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810350-3 นางสาวปิยะธิดา พลวัน 
3810102-8 นางสาวธัญญารัตน์ อุตมะ 
3810016-0 นางสาวเกวลิน เงาศรี 

 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-21- 
04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  (SDA)   

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
3810007-9 นางสาวปถมาภรณ์ บุตรมาศ 
3810061-6 นางสาวพรสวรรค์ สุทธิสมุทร์ 
3810291-9 นางสาวเพ็ญพิชชา วิจิตราพรพรรณ 
3810157-2 นางสาวไอลดา ช าริห์ 

 
 
 

 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-22- 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810210-9 นางสาวชุติมา บุญลูก 
3810446-9 นางสาวอริสรา วรพันธ์ตระกูล 
3810327-1 นางสาวชลลดา ตั้งเจริญเวช 
3810386-7 นางสาวภิริญา คุณารักษ์ 
3810062-4 นายณัฐชนน หลิมพลอย 
3810205-9 นางสาวพิชญา ก าธรสวัสดิ์ 
3810248-9 นางสาวฉัตรกมล เล็กวงศ์ไพบูลย์ 
3810140-8 นายปัญญา ธนดิลกฐากร 
3810244-8 นางสาวเนตินันท์ มณีเรือง 
3810371-9 นางสาวเงินตรา ด่านเดิม 
3810099-6 นางสาววณิชชา ธนบัตร 
3810229-9 นางสาวชนากาญ พุฒริ้ว 
3810096-2 นางสาวกัญญาณี รื่นจิตต์ 
3810189-5 นางสาวสุธิดา อยู่ทอง 
3810204-2 นางสาวปานิศา เอียดอารีย์ 
3810090-5 นางสาวศิริวรรณ ปฐมเอม 
3810231-5 นางสาวภัทรธิดา มุกสง 
3810430-3 นางสาวสุทธิสา ธรรมจา 
3810271-1 นางสาวณิชาพัชร์ ธนวัฒนประเสริฐ 
3810260-4 นางสาวศกุนตลา เวียงสิมา 
3810089-7 นายเตวิชภรณ์ โต๊ะบุรินทร์ 
3810339-6 นางสาวทิพยาภรณ์ มีผล 
3810315-6 นางสาวกมลวรรณ ประทักขินัง 
3810295-0 นางสาวธมลวรรณ อาวุธ 
3810267-9 นางสาวพรรษมน แสงพันธ์งาม 
3810368-5 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ 
3810074-9 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชตวิงศ์ 
3810475-8 นางสาววันวิสา พาทอน 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
 



-23- 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810298-4 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ 
3810297-6 นางสาวจิตตะวัน จันดีเลาะ 
3810262-0 นายนคินทร์ เนียมประเสริฐ 
3810427-9 นายภัทร แจ่มจันทร์ 
3810272-9 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสุข 
3810257-0 นายวรวุฒ ิ กองวี 
3810223-2 นางสาวอิศราวรรณ กุลเจริญพงศ์ 
3810196-0 นางสาวอรุณสวัสดิ์ ประวิทย์เจริญศิริ 
3810126-7 นายมงคล สุขเสมอ 
3810162-2 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ 
3810306-5 นางสาวปัทมพร หลีสกุล 
3810277-8 นายธีรติณห์ เศรษฐวงศ์ 
3810484-0 นางสาวเบญจญาณี ฉิมพาลี 
3810083-0 นายอนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ 
3810416-2 นายศิรสิทธิ์ เจียรศักดิ์วัฒนา 
3810195-2 นายเจตพัฒน์ จงชาญสิทโธ 
3810460-0 นายธนวัฒน ์ ทองปรุง 
3810383-4 นางสาวทิพกัญญา เจริญทรัพย์ศรี 
3810221-6 นางสาวสุพิชญา สวัสดิผล 
3810418-8 นางสาวตรีทิพยนิภา สังข์ช่วย 
3810479-0 นางสาวณัฏฐธิดา รัมภาสกุล 
3810215-8 นายชาญชล โสภากุล 
3810136-6 นางสาววิชญา บัวลาเเก้ว 
3810120-0 นางสาวศรัณยา ฟักดี 
3810305-7 นางสาวอัญญาวี บุญแพ 
3810224-0 นายภูษิต เกิดม่ังมี 
3810168-9 นางสาวชนาพร พันธนาม 
3810177-0 นางสาวณัฎฐกานต์ ดีเปี่ยม 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810476-6 นางสาววราพร ปิยภาณีพันธ์ 
3810107-7 นางสาวรัตนา มาแสวง 
3810392-5 นางสาววัชราภรณ ์ มณีศุภโชค 
3810230-7 นางสาวอัญชลี ปัญญานุกุลวงศ์ 
3810174-7 นางสาวนภัสวรรณ นุ่มกัน 
3810412-1 นายอัฏฐวิชช ์ สิงห์กสิกรรม 
3810060-8 นางสาวพิมพ์มาดา จิตนอก 
3810013-7 นางสาวศศิกานต์ หมื่นพัน 
3810329-7 นายณัฐพล มาทา 
3810015-2 นางสาวสุพัฒตรา หมีบังเกิด 
3810088-9 นางสาวพิมพ์ตะวัน ภูริคุปต์ 
3810275-2 นางสาวชวัลญา องอาจยุทธนากร 
3810319-8 นางสาวกวินทิพย์ จันทคาร 
3810056-6 นางสาวกุลปริยา ฮ่ันเจริญ 
3810139-0 นายสุวิทัศน์ รัตนนุกรม 
3810073-1 นางสาวณัชชา ศรีมณฑล 
3810010-3 นางสาวนิชา พุ่มมาก 
3810322-2 นางสาวณัฐนิช กันทะตา 
3810335-4 นายบัณฑิต พิบูลย์ 
3810250-5 นายพฤท์พงศ์ ใฝ่ใจพลอย 
3810480-8 นางสาวพิมพ์ลภัส ภูมิรุจา 
3810044-2 นางสาวภรณ์วิภา วิโรจนะ 
3810442-8 นางสาวสุพิชญา ขน าก่อแก้ว 
3810183-8 นางสาวน้ าเพ็ชร บุญฉุน 
3810251-3 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนเพ็ง 
3810340-4 นายวชรพล พรรณกลิ่น 
3810202-6 นางสาวธัญวรัตม์ บุญศรี 
3810375-0 นางสาวแพรวพลอย จิตรเสรี 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810304-0 นางสาวกนกวรรณ คงนาสร 
3810081-4 นางสาวอารียา สีบุตรดา 
3810318-0 นางสาวสุภาวด ี สาระเวก 
3810447-7 นายจิรภัทร อิงคสัมพันธ์ 
3810274-5 นางสาวกัญญารัตน์ คู่ตระกูลอัจฉริยะ 
3810154-9 นางสาวรสิตา ทวีพรมุกดา 
3810058-2 นางสาวชญาดา จันทร์เทียนบุญ 
3810199-4 นางสาวสุจิรา สุขอุดม 
3810117-6 นางสาวณัฐวดี สุวัฒนพันธุ์กุล 
3810212-5 นางสาวธนวันต ์ เทียนชอ 
3810161-4 นางสาวธีริศรา สุระมานนท์ 
3810008-7 นางสาวเอมิกา เทพบุรี 
3810047-5 นางสาวอธิตยา โหระเวช 
3810419-6 นางสาวนภสร ฤทธิ์เนติกุล 
3810043-4 นางสาวขวัญชนก ธนศรีสถิตย์ 
3810187-9 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา 
3810342-0 นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดิษฐ 
3810410-5 นางสาววรรณิดา พัวตระกูล 
3810254-7 นางสาวแพรพลอย บุญด า 
3810169-7 นายศิรณัฏฐ ปัญจพิสุทธิ์ศรี 
3810487-3 นางสาววริศรา บุญเรือง 
3810051-7 นายพสธร ศศิอรกานต์ 
3810232-3 นางสาวดลลชา อินโพนทัน 
3810216-6 นางสาวกิตติมา พรมสุภา 
3810323-0 นางสาวกนกพร กันทาเงิน 
3810076-4 นางสาวนพมาศ แสงโชติ 
3810055-8 นางสาววรัญญา ประสมศรี 
3810256-2 นายวีรภาพ สุทธิพิบูลย์ 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810253-9 นายจักรพงศ์ มาลารักษ์ 
3810307-3 นางสาวณัฐธิดา ปลื้มชิงชัย 
3810376-8 นางสาวเบญญาภา เผือกแก้ว 
3810103-6 นายรัฐพงษ์ เลขนอก 
3810282-8 นายพิทักษ์พงษ์ มีเเสงนิล 
3810077-2 นายธีรภัทร์ พิพัฒน์ธนพงศ์ 
3810045-9 นางสาวพิชญาภา รุ่งพาณิชย์ 
3810220-8 นางสาววรพิชชา แสนอ้าย 
3810449-3 นางสาวสุดารัตน์ ฉัตรวัฒนาสกุล 
3810039-2 นางสาววิริญญา เทพประชุม 
3810225-7 นางสาวอิสริญาภรณ์ แซ่ตั้ง 
3810182-0 นางสาวพิมพ์ธิดา บึงประเสริฐสุข 
3810287-7 นางสาวกีรณา ประภารสุต 
3810468-3 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน 
3810411-3 นางสาวภิญญดา วิเศษขลา 
3810152-3 นางสาวปิยภรณ์ ข้อไผ่ 
3810281-0 นางสาวพนิดา วาท ี
3810227-3 นางสาวทิพพรัตน์ นิรมลพิศาล 
3810127-5 นางสาวอภิพร สังเกตุดี 
3810493-1 นางสาวศิวนันทพร ทองเปรม 
3810501-1 นางสาวพรหมพร จันทร์สี่ทิศ 
3810497-2 นางสาวจิราภา มลามาตย์ 
3810492-3 นางสาวสุพิชญา สอนเจริญ 
3810510-2 นางสาวพรรษมน อ่อนนิ่ม 
3810505-2 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ 
3810515-1 นางสาววันวิสา โคสี 
3810499-8 นางสาวชนากานต์ ฝีปากเพราะ 

 
 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (MIEE)   
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

3810433-7 นางสาวณิชาภัทร ไทยเจริญ 
3810184-6 นายอิณอาม สถิตานนท์ 
3810402-2 นายพายุพัฒน์ สุภาพ 
3810249-7 นายชากร ขาวสอาด 
3810170-5 นายณัฐนันท์ ครัวรัมย์ 
3810358-6 นางสาวกันยารักษ์ ใกล้ชิต 
3810236-4 นายจิตทิวัตถ์ มนแพวงศานนท์ 
3810352-9 นางสาวเกษมณี เคนสุวรรณ 
3810436-0 นายฐกร นิยมสันติ 
3810150-7 นางสาวญาณิศา กัณทพงษ์ 
3810213-3 นายเสฎฐวุฒ ิ ซุ่นหมี 
3810175-4 นายวสิษฐ์พล อาแว 
3810364-4 นายลัทธพล น้ าเงิน 
3810156-4 นางสาวนลินี เพียซ้าย 
3810142-4 นายถิรวัฒน์ กังอนันต์ 
3810474-1 นางสาวรวิกานต์ เขมะบุลกุล 
3810009-5 นายวิวัฒน ์ อัศวเลิศศักดิ์ 
3810516-9 นางสาวเมธาวี แตงโสภา 

 
 

 
 

ให้ด ู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หมายเหตุ 

  1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11  มกราคม พ.ศ. 2562 
      เวลา  09.00 น.   ณ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.  กรุงเทพมหานคร  แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (MA)  

 สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  512  ชั้น  5  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)  

    สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  903  ชั้น  9  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)  

    สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้องประชุมภาควิชา  ชั้น  5  อาคารยิมเนเซียม 
04105  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)  

    สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  705  ชั้น  7  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI)  

04107  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
04108  กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
04109  กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

   สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  404 , 423  ชั้น  4  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CS)  

  สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 615  ชั้น  6  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

     สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 615  ชั้น  6  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  

    สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 525  ชั้น  5  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)  

       สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 525  ชั้น  5  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  

 สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  512  ชั้น  5  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)  (EPH)  

04117 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 
   สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  404 , 423  ชั้น  4  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA) 
       สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 525  ชั้น  5  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 
 

/หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)... 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME)   
   สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  404 , 423  ชั้น  4  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04120  สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  (MIEE)   
   สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  404 , 423  ชั้น  4  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

 
        โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  พร้อมน าเอกสารมาแสดงดังนี้ 
        1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
  1.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
  1.3 ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองที่แสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม.5 
       ไม่ต่ ากว่า 2.75 และก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
  1.4  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
  1.5  แฟ้มผลงาน (Portfolio) 
  
  2.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่ีไม่มารายงานตัวตามเงื่อนไขในข้อ 1 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  16  มกราคม  2562  เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ 
      http://www.admission.kmutnb.ac.th  และ  http://www.sci.kmutnb.ac.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   8   มกราคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 


