
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS รอบท่ี  3   (Admission) 

ระดับปริญญาตรี  4  ปี  โครงการปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2565 
……………………………………………… 

 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS   รอบท่ี  3   (Admission)    เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โครงการปกติ ปี
การศึกษา 2565  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)   

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวธัญศิริ ชมเชย    
 2 นางสาวปารวี พงษ์ประไพ    
 3 นายชวัลวิทย ์ สามารถ    
 4 นางสาวโสภิตนภา กอง
แก้ว       
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายชนันพัฒน์ รื่นเริง  
 2 นายอัษฎาวุฒิ อินต๊ะวิน  
 3 นายสิทธิโชค นิยมทัศน์  
 4 นายกมนศักดิ์ กลีบโต  
 5 นายปัณณรัตน์ เกิดนาค  
 6 นายศิวัช นิทัศน์กิตติ  
 7 นายวิชญพงศ์ ด ารงค์วัฒศิริ  
 8 นายปุญญพัฒน์ ดวงภูมิเมธ  
 9 นายธรรมสรณ์ อินทรศักดิ์  
 10 นายพลลภัตม์ พัฒนาภรณ์  
 11 นายนครินทร์ คล้ายแสง  
 12 นายวรรณวรรดิ์ เธียรสรรชัย  
 13 นายกิตติภูมิ อมรวรสิน  
 14 นายภูริภัทร ติ้นเติมทรัพย์  
 15 นางสาวกชมน คงณรงค์  
 16 นายธนบดินทร์ ห้าวหาญ  
 17 นางสาวสวิตตา กองแก้ว  
 18 นายสถาพร สภาพ  
 19 นายธนากร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา  
 20 นางสาวชยาภรณ์ ธรรมเขต  
 21 นายศิลปิน สินทรา  
 22 นายกฤษณพันธ์ ดีเสมอ  
 23 นางสาวสุวพัชร อุดมเดชวันชัย  
 24 นายพฤฒิพล ง่วนกิม  
 25 นายระพีภัทร ศิริโพธิ์  
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 



-3- 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นายศิวกรพล ชัยมูลวงค์  
 27 นายปัณณธร ก๊กสี  
 28 นายธิเบศร์ บ้งกาวงษ์  
 29 นายชูเกียรติ แป้นเพชร  
 30 นายภวัต ด ารงค์สินธุ์  
 31 นายณัฐวัตร เหล่านคร  
 32 นายอ าพล บุญโท  
 33 นายพีรณฐั นาคพันธุ์  
 34 นายรพีภัทร กุลภัทรนิรันดร์  
 35 นางสาวปุณณภา เจริญรัตน์  
 36 นายสุธาสิน ตั้งจิรสกุล  
 37 นายณัฐภัทร สุนทรศารทูล  
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)   
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายธัชพงศ์ ศรีธนะโรจน์  
 2 นายณัฐวรรธน ์ อินทร์บุญเชิด  
 3 นายปัณณทัต จองศิริวัฒน์  
 4 นางสาวปาริชาต ไกรสุทธา  
 5 นางสาวจุฑามาศ เอกัง  
 6 นางสาวธนพรรณ ไชยประเสริฐ  
 7 นางสาวขวัญจิรา ป่าหวาย  
 8 นางสาวปุณณิศา โลมาธร  
 9 นางสาวพรวรินท์ พิพัฒปิติพล  
 10 นางสาวนภัสสร มีเย็น  
 11 นางสาวรวินท์นิภา ดาเลิศ  
 12 นายธีรภัทร ดีปาละ  
 13 นางสาวรัญชิดา สังฆทิพย์  
 14 นายชยพล ภูมิโสภณ  
 15 นางสาวภารดี วังกุ่ม  
 16 นางสาวศศิพิมพ์ ธรรมรงค์  
 17 นางสาวอัญชิสา อ้นใจเอื้อ  
 18 นางสาวสโรชา บุราณรัตน์  
 19 นางสาวพัชราภา ชาประดิษฐ์  
 20 นางสาวพนัสดา ธาตุเสียว  
 21 นายพิสิษฐ์ อรรถยูร  
 22 นางสาวญดา พนาวรรณ์  
 23 นางสาวนัฐสุดา จุติตรี  
 24 นางสาวชาลิสา กลางประพันธ์ 
 25 นางสาวประสิตา นาคดี  
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)   
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นางสาวเบญญาภา โยธารักษ์  
 27 นางสาวทัศวรรณ ผลกลาง  
 28 นางสาวเขมิสรา บุญญบาล  
 29 นางสาวร่มไทรทอง ไหว้พรหม  
 30 นางสาวกัลชลิตา เสาเวียง  
 31 นางสาวณัฐณิชา สิทธิ  
 32 นางสาววรรณพร เสนะจ านงค์  
 33 นางสาวพิชญ์สินี ศรีศักดา  
 34 นายวรดิศ บ่อสิน  
 35 นายโยธิน หงษ์ชัยภูมิ  
 36 นายวัชรสินธุ ์ ถิ่นกาญจน์  
 37 นางสาววลีดาว ทรงกลด  
 38 นางสาวชนันดา โคกอ้อ  
 39 นางสาวสโรรักษ์ พวงสันเทียะ  
 40 นางสาวณิชาภัทร ตรงต่อการ  
 41 นางสาวณัฐทรียา เจริญเนตร  
 42 นางสาวธนาพร สัพโส  
 43 นางสาวชญานิศ โอสถากุล  
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวจิตรกัญญา ไพศาลศรีสมสุข 
 2 นางสาวปัทมา ต่างสี 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายกฤตพล หงษ์โต 
 2 นางสาวพิมพ์พร ด้วงปลี 
 3 นางสาวชมพูนุช อ่วมทอง 
 5 นางสาวกัญญาณัฐ ณ ศรีโต 
 6 นางสาวธันยพร บ ารุงแจ้ง 
 7 นางสาวณสุภัค นุ่มตี ่
 8 นายนันทิพัฒน์ อุดมปัญญาวรกุล 
 9 นางสาวอัญชลินทร์ โพธิ์ศรีษะ 
 10 นางสาวธิรดา อ่ิมสมัย 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายจิรายุ นิรันตสุข 
 2 นายธาดา ภัคคะวราพันธุ์ 
 3 นายธีธัช ใจส าราญ 
 4 นางสาวศิวพร ทศนักข์ 
 5 นางสาวจุฑาทพิย์ ปันวาละ 
 6 นางสาววราภรณ์ เรืองทอง 
 7 นางสาวนิดานุช ชินนะแสง 
 8 นายณภัทร ทวีกิจ 
 9 นางสาวสุชานันท์ พวงเครือ 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI)  

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายภูเบศ มีศรีสม 
 2 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ พันธุนนท์ 
 3 นางสาวสุธิชา ชัยส ุ
 
 
 
 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายกนกพล ถิ่นทองหลาง 
 2 นายธีราภัทร์ ไทยลือนาม 
 3 นายภาณุวัชร สิงห์นันท์ 
 4 นางสาวณัฐวรรณ อาสนไพบูลย์ 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายกรดนัย ปิติรัศมีงาม 
 2 นางสาวฌลานันท์ ใจดี 
 3 นางสาวพิมลพรรณ สายสุวรรณ์ 
 4 นางสาวณภัสสรณ์ สุกใส 
 5 นางสาวพัทธ์ธีรา แม้นพิบูลย์ 
 6 นางสาวฐิตินันท์ สิริจรรยาพงศ์ 
 7 นายธันยบูรณ์ รื่นกลิ่น 
 8 นางสาวกัญญาณัฐ ขนิษดา 
 9 นายนคฉัตร ด าเหน็ดพันธ์ 
 10 นางสาวธนภัทร อินปรุ 
 11 นางสาวดลฤดี ระวัง 
 12 นางสาวสุภนิช มรรคธนัท 
 13 นางสาวกมลชนก หาสอดส่อง 
 14 นางสาวธิดารัตน์ สุขส าราญ 
 15 นางสาวศิริยากร กล่อมจิตต์ 
 16 นางสาวรุ่งรัตติกรณ์ จันทร 
 17 นางสาวอนัญญา เรืองประกอบกิจ 
 18 นางสาวกุลนิษฐ์ ไม้เกตุ 
 19 นางสาวณัฏฐา อุดมพร 
 20 นางสาวพรสุดา กลีบบัว 
 21 นางสาวพิชชาภา คมข า 
 22 นางสาวปาริชาติ สมภักด ี
 23 นางสาวสุภัสสรา ฟักทองค า 
 24 นางสาวเบญญาภา เดชคุณากร 
 25 นางสาวตรีกวินท์ ก าบิล 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 



-10- 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นายฐากูลพร ดอนชัย 
 27 นางสาวภูรีภัทร ปะทะขีนัง 
  
 
 
 
 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายอนุชา ตะลาโส 
 2 นางสาวภัทรกันย์ มีอุตส่าห์ 
 3 นายภาสกร แช่มประสิทธิ์ 
 4 นายธิษณ์วรรฒิ ทองศิริ 
 
 
 
 
 

 ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาสถิติธุรกิจประกันภัย (ASB) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวปาลิน ปุณณภากุล 
 2 นายเอกขจร บารมี 
 3 นางสาวดลฤดี โพธิมณี 
 4 นางสาวภูษิตา จิระภิณโย 
 5 นางสาวปิยวรรณ หมอนชูเกตุ 
 6 นางสาวสิริญาภรณ์ พลภักดี 
 7 นายฐิตินัย วิจิตรสาร 
 8 นางสาวโชติรส รัตนพิมพ์พรรณ 
 9 นางสาวกมลทิพย์ พันธ์สระคู 
 10 นางสาวปรีวรา เพ็ชรก าแหง 
 11 นางสาวพิมชนก ดีมีศรี 
 12 นางสาวฐิติพร สุร าไพ 
 13 นางสาวกุลภรณ์ โกวะประดิษฐ์ 
 14 นางสาวปพิชญา เตชะสร้อย 
 15 นางสาวกรณิภา เทศอยู่ 
 16 นายสิทธิชน ขันบรรจง 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายพิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน 
 2 นายภราดร จันทร์เจริญ 
 3 นายณฐนน ศุภเศรษฐหิรัณย์ 
 4 นายเกริกพล ดาวลอย 
 5 นายนิธิศ เดียวสุรินทร์ 
 6 นางสาวสตพร ฟักน้อย 
 7 นายฐิติภัทร ขุนรอง 
 8 นางสาวอรนภา สกุณี 
 9 นายจิรายุส มูลศาสตร์ 
 10 นางสาวกิตติมา แพงไพรี 
 11 นายสุริยะ มีรั้ว 
 12 นางสาวภคนันท์ กิจไพบูลย์รัตน์ 
 13 นายธนิตศักดิ์ สกุลรัศมีหิรัญ 
 14 นายมโนณัท ธนาโชติพงศา 
 15 นายอนันตสิน ลาภวิสุทธิสาโรจน ์
 16 นายวิศรุต ศรีนวลปาน 
 17 นางสาวมัญชุธร ใจตรง 
 18 นายณัชพล ทองน่วม 
 19 นายทินภัทร อินทร์พงษ์ 
 20 นางสาวอภิษฎา พุทริ้ว 
 21 นายณัฏฐนันท์ ฟ้าทอกาญจน์ 
 22 นายพสิษฐ์ มัสสะอาด 
 23 นางสาวศกุนตลา เกียรติปรากฏ 
 24 นายกฤตภาส ดวงครุฑ 
 25 นายรฐนนท์ เขตต์ปรุ 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 



-13- 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นายอตชิาติ เกตุสกุล 
 27 นายสุรเกียรติ ทิพย์มนตรี 
 28 นายพงศธร รอดเงิน 
 29 นายสุขวิทย์ นวยฮา 
 30 นายวชิรสรณ์ เติมรัตนสุวรรณ 
 31 นางสาวคณัสนันท์ วิทยาเรืองสุข 
 32 นางสาวฟ้าใส แต้มฤทธิ์ 
 33 นายวินญฤทธิ์ มโนธรรม 
 34 นางสาวชุติณทรีย์ เย็นบ้านควน 
 35 นายเจษฎา พิทักษ์วาณิชย์ 
 36 นายเสฏฐศักดิ์ สุวรรณแพทย์ 
 37 นายปัณนวัฒน์ ก้อนทรัพย์ 
 38 นางสาวสุณัฐธิดา วิไลสุวรรณศักดิ์ 
 39 นายอนุวัฒนา คามดา 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นายปัณณวัชร คู่แก้ว 
 2 นางสาวนันท์นภัสสร ยางศิลา 
 3 นายอุกฤษฏ์ ยมเกิด 
 4 นายภัทรพล ปิ่นทอง 
 5 นายจิรัฐกาญจน์ ชูจันทร์ 
 6 นายจิรวัฒน์ จิระปฐมไท 
 7 นางสาวเนื้อพลอย เปรมประทิน 
 8 นางสาวภาวิดา ใจน้อย 
 9 นายภูรินทร์ เดโชตระการ 
 10 นางสาวอารยา ไข่ทอง 
 11 นางสาวภาวินีย ์ รัชฎาเมธีพัฒน์ 
 12 นายศุทธวีร์ เสือโต 
 13 นายชลทิศ อินทรโชติ 
 14 นางสาวนภัสสร ฉิมวิเศษ 
 15 นายจักรภัทร ถาวรรัตน์ 
 16 นายเอกกวิน บุญราชสุวรรณ 
 17 นางสาวมัชฌิมา ยอดเดชา 
 18 นางสาวกัญญาณัฐ ยอดปัญญา 
 19 นายกฤษฏิ์ธนทัต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 20 นายพัฒนไชย แข่งขัน 
 21 นายสุรเชษฐ์ ศรีพงษ์ 
 22 นายลวิตร เจนวิชชุวงศ ์
 23 นางสาวพรมุขย์ วาสน์ทอง 
 24 นายกันตพิชญ์ จนิษฐ 
 25 นายชยกร นิสสัย 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นายญาณศรณ์ ศักดิ์ศรีตระกูล 
 27 นายพัชรพงศ์ หลาซุน 
 28 นายนภดล เกตุสุริวงค์ 
 29 นายพีระณัฐ พิลาปุรณะ 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวสุวภัทร ทาสิทธิ์ 
 2 นายภาคิน หอยสังข์ 
 3 นายภูมิรพี คชินทร 
 4 นายธีธัช อริยวิทูรกุล 
 5 นางสาวณัฐชยาย์ จันทร์รวม 
 6 นายชนาธิป ทองแช่ม 
 7 นายวรพงศ์ ก าลังเสือ 
 8 นายจิรภาส สามารถรัมย์ 
 9 นายปพนพล บุญมี 
 10 นายสมประสงค์ ทองเชื้อ 
 11 นางสาวธนิษฐา แสงสี 
 12 นางสาวธนัญญา บุญสอด 
 13 นายสิรวิชญ ์ ชุมจินดา 
 14 นายก าภูกฤช ศรีวิเศษ 
 15 นางสาวปิยะเนตร อยู่ชัง 
 16 นางสาวฐาปนี สุดใจ 
 17 นายสุทธิภัทร จ าเริญดี 
 18 นายทักษ์ดนัย อรุณจิตต์ 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวศิรินทร์ ศิริยามัน 
 2 นางสาวจิรัฐติกาล จันโทรัตน์ 
 3 นายรัชเศรษฐ์ อารยะศิลปธร 
 4 นายอนุเทพ นิธิสมบัติสกุล 
 5 นายอรรถพร นาคสุข 
 6 นางสาวศิรกานต์ สุขศิริ 
 7 นางสาวสุพรรษา แผงดี 
 8 นางสาวสุภาวด ี ภู่เย็น 
 9 นางสาวณัฎฐาพัชร แซ่ตั้ง 
 10 นายนรเสฏฐ ์ แกล้วเกียรติกุล 
 11 นางสาวศศิวรรณ ศิริพันธุ์ 
 12 นางสาวธนัชชา ลิลิตกันยากุล 
 13 นางสาวอริสมา ฉ่ าสุขติ 
 14 นางสาวชุติภา เทพพิทักษ์ 
 15 นางสาวปฏิพร จิประพันธ์ 
 16 นางสาวสุพรรษา นิยะกิจ 
 17 นางสาวเต็มศิริ ทูลสงวนศรี 
 18 นางสาวรัตนากร ศิริศักดิ์ 
 19 นายอนาวุธ อรรฆย์ภูษิต 
 20 นายธนากร มั่นจิต 
 21 นางสาวธนัชพร ปรคนธรรพ์ 
 22 นายอนุวัฒน์ มั่นคง 
 23 นายรชต เนียมเอ่ียม 
 24 นางสาวปรีณาพรรณ สุขสันติชัย 
 25 นายธนาธิป ขยัน 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 

(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 
 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 26 นางสาววราภรณ์ ยุทธสุภากร 
 27 นายอิศเรศ เครือวัลย์ 
 28 นายจักรพรรดิ์ ประจ าเมือง 
 29 นางสาวธนัชญา ขจรไพศาล 
 30 นางสาวนภัสกร เพชรดี 
 31 นางสาวพิจักษญา เสถียรจิตร 
 32 นางสาววาสนา มิตรวงค์ 
 33 นายณัฐพล วุฒิตา 
 34 นางสาวรังสิมาพร ทรัพย์ประสงค์ 
 35 นางสาวณัฐิดา รักษารักษ์ 
 36 นางสาวฐิตารินทร์ ยอดเยี่ยม 
 37 นางสาวณภัสชญา เชยสูงเนิน 
 38 นางสาวศศิพิม บุญรอด 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวจินต์จุฑา เดชพรหม 
 2 นายณัฐกรณ์ กาญจนะไพโรจน์ 
 3 นายอัญชิษฐา สุดรอด 
 4 นายธีรภัทร เนียมอ่อน 
 5 นางสาววันวิสา พาหุจินดา 
 6 นางสาวภัทรปพร กิจมงคลชัย 
 7 นางสาวณภัทร ณ พัทลุง 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) 
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 
 1 นางสาวชญาภา มังกรรัตน์ 
 2 นางสาวพิชา รอมาลี 
 3 นางสาวขวัญเนตร แก่นสาร 
 
 
 
 
 

ให้ด ู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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รายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ Clearing-House 
 
 1.  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบรับรองแพทย์ภายในวันที่  6  มิถุนายน  2565  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจ
สุขภาพจากโรงพยาบาล (เท่านั้น)  ไม่รับผลตรวจจากคลินิคและสถานพยาบาล   ขอให้แพทย์สรุปผลการตรวจลงใน       
ใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 

2565 (สามารถ  Download  แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายได้ที่  www.sci.kmutnb.ac.th)   และให้
ส่งผลการตรวจร่างกายทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้    
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาคณิตศาสตร์  

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission)) 
                          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC)  
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                        1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT) 
 ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   

(โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

http://www.sci.kmutnb.ac.th/
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกาตร (AT) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (ET)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม 

     (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                              
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  (IMI) 

- กลุ่มวิชาฟสิิกส์ประยุกต์   
- กลุ่มวิชาฟสิิกส์อุตสาหกรรม  
- กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 
                                      (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                                  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                      เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB) 
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
           (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์                              
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                          1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 
 /สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)...  
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สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (SDA)           
ส่งผลตรวจร่างกายมาที่    ภาควิชาสถิติประยุกต์    
           (โครงการ TCAS รอบท่ี 3 (Admission))                         
                             คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                           1518  ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง 
                                 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

         
2.  ตั้งแตว่ันที่  6 – 15  มิถุนายน  2565   ให้นักศึกษาใหม่เข้าระบบช าระเงินได้ทีเ่ว็บไซต์   

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx  โดยใช้เลขรหัสประจ าตัวประชาชน  13  หลัก  
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา  และน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  (ระบบ  Bill Payment)  ตามใบ
แจ้งช าระเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดก าหนด  ทั้งนี้  ค่าเล่าเรียนประกอบด้วย 
         หลักสูตรภาษาไทย  (โครงการปกติ) 

  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา (ภาคปกติ)  19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  22,050.00  บาท  (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   
 
หลักสูตรสองภาษา 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา                45,000.-บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  48,050.00  บาท  (สี่หมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx%20%20โดย
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หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  (โครงการปกติ) 
  -  ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าประกันอุบัติเหตุ                   350.-บาท  (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  -  ค่าบ ารุงการศึกษา                19,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  -  ค่าปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  500.-บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
          -  ค่าท าบัตรประจ าตัวนักศึกษาใหม่คนละ           200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) 
                 รวม  =  22,050.00  บาท  (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน) 
                 ทั้งนี้  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระเงินตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ   

    
 3.  มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (http://stdregis.kmutnb.ac.th/)ตั้งแต่วันที่  
21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  (หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด)  สามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบได้ที่หน้าเว็ปไซด์
ระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
 

        (สถานะการช าระเงิน = ช าระเงินแล้ว  จึงจะสามารถเข้าระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้) 
 
4.  นักศึกษาที่ช าระเงินแล้ว และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว จะต้องรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์

(http://202.28.17.163/ulStdNew/login/)   ตั้งแต่วันที่  24  มิถุนายน  2565   (เวลา  8.30 น.)  ถึงวันที่  15  
กรกฎาคม  2565 (เวลา  16.00 น.)  สามารถศึกษาการเข้าใช้งานระบบได้ที่ เว็ปไซด์ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ออนไลน์ 

 
เอกสารทุกรายการ  กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาจะปรับสภาพเป็น “ไม่มาขึ้นทะเบียน” และถือว่า

การมอบตัวนักศึกษาใหม่ไม่สมบูรณ์ 
 
 5.  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการให้ครบถ้วนตามระยะเวลาถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 

 6.  เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2565   ซึ่งคณะจะแจ้งก าหนดการ 
ให้ทราบที่ www.sci.kmutnb.ac.th  ประมาณเดือนกรกฎาคม  2565 
 

7.  วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันที่ 18  กรกฎาคม  2565  
 
 
 

          /8.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ... 

http://stdregis.kmutnb.ac.th/
http://www.sci./
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 8.  อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างกระทันหันในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th  หรือ www.sci.kmutnb.ac.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 

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

