
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

-------------------------- 
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ  ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” ประจ า 
ปีการศึกษา 2563 ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

2. ในประกาศนี้หากล าดับที่มีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นส าคัญ 
3. วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 - วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ ใช้  วุฒิ  ม.6 ในการสมัคร เข้าระบบไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  

Clearing House ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com  **หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาโครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” ประจ าปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้** (ส าหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ปวช.  
ในการสมัครให้ข้ามไป ข้อที่ 4.)  

4. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 – วันจันทร์ที่ 17 กมุภาพันธ์ 2563 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการเข้าระบบ

พิมพ์ใบแจ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th เลือก 
บริการออนไลน์ และเลือกระบบการช าระเงินนักศึกษาใหม่ เพ่ือน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียมและค่า
บ ารุงการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้ การยืนยันสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเงิน ในระหว่างวันที่ 
10 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น  

5. ก าหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศในเดือนพฤษภาคม 2563 ทาง www.fbakm.com 
  6. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing  House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว 

7. ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาคืนได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบ ารุงการศึกษาให้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14 มกราคม  พ.ศ.๒๕63 
 

 
 (ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ) 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

2 / สาขาวิชา... 



๒ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (5 คน) 
1. นายธนดล    เคหดิษฐ์ 
2. นายธีรภัทร    สุดวิเศษ 
3. นายวิระชัย    แก่นจันทร์ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์   อินศิริ 
5. นางสาวมนัสพร   ไล้เลิศ 
 
สาขาวิชาการบัญชี (16 คน) 
1. นางสาวภัทวรรณ   ก๋งเจ่น 
2. นางสาวพัฒน์นรี  ข าใบ 
3. นางสาวทองพรพรรณ  ผินกลับ 
4. นายสุริยะ    จิตอาร ี
5. นางสาวนลินี   วงศ์ชัยนาค 
6. นางสาวศศิธร   เฉลิมโชคชัย 
7. นางสาวธัญลักษณ์   จิตรเสงี่ยม 
8. นางสาวรุจิรา   อาจวิชัย 
9. นางสาวณัฐณิชา   พลายน้อย 
10. นางสาวพัชรีพร   ม่วงทอง 
11. นางสาวศิครินทร์   เนียมปาน 
12. นายธนกร    เดชอุดมไพศาล 
13. นางสาวปรัชญา   แสงมณ ี
14. นางสาวอภิษฎา   เกตุศรี 
15. นางสาวสิรีธร   สวัสดิรักษา 
16. นางสาวพิมพ์มาดา   กมลผาสุขชื่น 
 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (71 คน) 
1. นางสาวศิริรัตน์   วินัยพานิช 
2. นางสาวชัญญานุช   ชัยวาสนามงคล 
3. นางสาวบงกช   กมลเดชฤทธา 
4. นายภูวเดช    วงษ์พนัส 
5. นางสาวจันทกานติ์   สีทา 
6. นางสาวณภัทร   ทองศร ี
7. นางสาวนิชชา   สืบป่วน 
8. นายฐิติพันธ์    ปราณีราษฎร์ 
9. นางสาวกัญญาลักษณ์  สวัสดิ์ล้น 
10. นางสาววิลาสิณี   บุญเจริญ 
11. นายศิริชัย    ด้วงพุฒ 
12. นายฉัตรธัญ    ฉัตรเงิน 
13. นางสาวนิชกานต์   บุตรศรี 
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14. นายพชรพล    ลาภภิญโญ 
15. นางสาวจินติจุฑา   ประจิตร 
16. นางสาวสุชาดา   ฤทธิมาศ 
17. นางสาวนฤมล   พืชพันธุ์ 
18. นางสาวปัณฑิตา   กะทิศาสตร ์
19. นางสาวกชพร   สังวาลย์วงศ์ 
20. นางสาวอัญมณี   บุญสละ 
21. นางสาวรุ่งรวี   ศรีรักยิ้ม 
22. นายพัฒนพงศ์   พุ่มเมฆ 
23. นายวศิน    บุญรัตน์ 
24. นางสาวจุฑาลักษณ์   ปราศจาก 
25. นางสาวนภัสสร   สุขศรีสวัสดิ์ 
26. นางสาวชลิตา   สุดเสมอใจ 
27. นายชัชนันท์    เชิญภัทรวุฒิ 
28. นายธนากร    ธารามาศ 
29. นางสาวสุภัสสร   พนมพุทธคุณ 
30. นายณัฐวุฒิ    เทียนอุบล 
31. นายพัชรพล    คลังค าภา 
32. นางสาวจิดาภา   สุวรรณภักด ี
33. นางสาววรรณิษา   ศักดาขจรเกียรติ 
34. นายศุภฤกษ์    มีประหยัด 
35. นายอานนท์    ภิญโญ 
36. นายอรรถพล   เสน่ห์ 
37. นางสาวฐิติกานต์   ศรีสวย 
38. นางสาวชณิกานต์   วงศ์บุบผา 
39. นางสาวภูริพร   ถ้ าทอง 
40. นายชลัช    บุญลอย 
41. นางสาวนันทพร   สุขสถิตย์ 
42. นายธนบดี    ธากาพรพิทักษ์ 
43. นางสาวปรียานุช   ชัยยัง 
44. นางสาวสายใจ   ฉายสิน 
45. นายธนกร    ค าศรี 
46. นายภีรดนย์    จาดประดิษฐ์ 
47. นางสาวศศิวรรณ   ประเสริฐซื่อ 
48. นางสาวกมลชนก   สุขอุดม 
49. นางสาวจิตติมา   ถึกเจริญ 
50. นางสาวอริสา   ทองด ี
51. นางสาวพชรมล   คงศิริ 
52. นางสาวศุจิญาดา   อุตมะชะ 
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53. นายนาวิน    เเคสันเทียะ 
54. นายอภิโชค    เดชบุรม 
55. นางสาวชุติกาญจน์   คงม่ัน 
56. นางสาวกชกร   สุภารัตน์ 
57. นางสาวมนัญชยา   อินทร์สุก 
58. นางสาวสิริกัญญาภรณ์  แจ่มศรี 
59. นายชินวัตร    สายกระสุน 
60. นายธนรัตน์    อินบัว 
61. นางสาวนันทกานต์   ทองสะอาด 
62. นางสาวสุดารัตน์   พันธ์มะปราง 
63. นางสาวจิตรัตน์ดา   จิตรดล 
64. นางสาวภัทรดา   บัวสุข 
65. นางสาววรลักษณ์   จิตต์จันทร์ 
66. นางสาวจิรพัฒน์  จารุเดชาธรสกุล 
67. นางสาวตะวัน   ดอยเฮือง 
68. นายดนุสรน์    ฉาน ุ
69. นางสาวจิรนันท์   รสภา 
70. นางสาวญาณิศา  คะเณย์แสน 
71. นายทัศนัย   เถื่อนมูลแสน 

 


