
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 Admission 
ประจำปีการศึกษา 2565 

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

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ วิทยาเขตระยอง โดยให้ ผู้ มี รายชื่ อท้ ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ   
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่  3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565  
ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

2. ในประกาศนี้หากลำดับที่มีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นสำคัญ 
3. วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 – วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการ 

เข้ าระบบพิมพ์ ใบแจ้ งชำระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบำรุงการศึกษาตามระเบี ยบมห าวิทยาลั ยทางเว็บไซต์  
https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx เพ่ื อนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้  การยืนยันสิทธิ์จะสมบูรณ์  
เมื่อมีการชำระเงิน ในระหว่างวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น **หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆ ในช่วง
เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษา TCAS รอบที่  3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้**  

4. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 – วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 
ให้ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตาม link ที่แนบมานี้ 

http://acdserv.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/StdNew.pdf และจัดเตรียมเอกสารและ

หลักฐานอ่ืน ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
พร้อมทั้งทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 
ทางเว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  
ให้ ด า ว น์ โห ล ด คู่ มื อ ก า ร ใช้ ร ะ บ บ ร า ย ง าน ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ อ อ น ไล น์  ต า ม  link ที่ แ น บ ม า นี้  
http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf พร้อมทั้งทำการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ด้วยวิธี

อ อ น ไล น์  ผ่ า น ร ะ บ บ ร า ย ง า น ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ อ อ น ไล น์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ท า ง เว็ บ ไซ ต์  
http://202.28.17.163/ulStdNew/login/   

5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 
ประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่ อไปตัดสิทธิ์ ในการสมัครเข้ ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว  
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 6. ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทีช่ำระเงนิค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบำรุงการศึกษาให้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2 มิถุนายน พ.ศ.๒๕65 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล) 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (15 คน) 

1. นายธีรกฤษณ์   เนียมสวัสดิ์ 
2. นางสาวณัฐณิชา  โอริศ 
3. นายเอกภพ   ชลรัตน์ 
4. นางสาวปุณยาพร  พิทยบำรุง 
5. นายตรัย   เมฆคะ 
6. นายพิรภพ   ภาณุมาศรัศมี 
7. นางสาวญาลินดา  อินทฤทธิ์ 
8. นายพิชญพงษ์   ปิ่นทอง 
9. นางสาวศิริประภา  วิชัยอริยุทธ 
10. นายก้องภพ   เฉลิมพรต 
11. นางสาวกนกวรรณ  ดิษฐประเสริฐ 
12. นางสาวณัฐริกา  แก้วฤาชัย 
13. นายเจษฎา   ศักดิ์ศรี 
14. นางสาวสุธาสิน ี  บุญสม 
15. นายพิทักษ์ชัย  ยศปัญญา 

 
สาขาวิชาการบัญชี (42 คน) 

1. นางสาวนงนภัส  เพ็งศิริ 
2. นางสาวสุปรีญา  ประจวบกลาง 
3. นางสาวดรุณ ี   วงษ์หนู 
4. นางสาวสิรินทรา  กำภูพงษ์ 
5. นายรจนพัชร์   บวรสมสฤษดิ์ 
6. นางสาวกิตติยา  ประรามุข 
7. นายคณานันต์   ชุติมันตพงศ์ 
8. นางสาววิชญาพร  มรกฎ 
9. นางสาวสิริยากร  วังคะฮาด 
10. นางสาวอจิรภาส์  ราชวงค์ 
11. นางสาวพัชราภรณ์  สวนดอกไม้ 
12. นางสาวอัญชลี  จรัณยานนท์ 
13. นางสาวพรพรรณ  เมินไธสง 
14. นางสาวฐิมาพร  ศักดิ์สังข์นุ่ม 
15. นางสาวกันต์ฤทัย  กิธิพงษ์ 
16. นางสาวสุธาสิน ี  นุชนุ่ม 
17. นางสาวสิริโสภา  พุกกะวรรณะ 
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18. นางสาวพลอยไพลิน  โคตรัตน์ 
19. นายนที   อุไทยธุราทร 
20. นางสาวปรียะนันท์  นันตะมาตร 
21. นางสาวญาณิศา  ช้างสีแปลก 
22. นางสาวปัญญาพร  วราพันธ์เลิศ 
23. นางสาวธนพร  โชติช่วง 
24. นางสาวฉัตรธิดา  คิดชอบ 
25. นางสาวรวิวรรณ  พุฒทอง 
26. นางสาวกนกวรรณ  ภูมิอินทร์ 
27. นางสาวพิมณภัส  ทองดี 
28. นางสาวสุพิชฌาย์  มงคล 
29. นางสาวกัลยรัตน์  บุญธรรม 
30. นายปฐมพร   กฤตยโสภณ 
31. นางสาวเมธปิยา  เกิดชู 
32. นายนวพล   เตชะนันท์ 
33. นางสาวชนนิกานต์  ศิริพัฒน์ 
34. นายสุรพิทย์   ทิพย์สุวรรณ์ 
35. นางสาววิลาสิณี  แสงอรุณเรืองสุข 
36. นางสาวพัชราภา  สุภาพ 
37. นายกริสนัย   โพธิ์ฤทธิ์ 
38. นางสาวชฎาภรณ ์  ศักดิกุล 
39. นางสาวแพรพลอย  สังค์ทัต ณ อยุธยา 
40. นางสาวสุพิชา  นึกดี 
41. นางสาวปุญณิศา  จันทร์แสง 
42. นางสาวพรหมพร  พลค้อ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (92 คน) 

1. นางสาวสุกัญญา  บัญญัติ 
2. นางสาวกัญญา  ขลิบทอง 
3. นางสาวณิศรา   ลักษณบุตร 
4. นางสาวศุภรดา  ญาณะเหล็ก 
5. นางสาวสิริยากร  ปลื้มจิต 
6. นางสาวชุติมา   เภาตุ่น 
7. นางสาวพิมพิกา  เทียนเสม 
8. นางสาวสิริรัตน์  สำเภาเงิน 
9. นางสาวกานต์สกุล  สกุลหงษ์ 
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10. นางสาวทิพย์สุดา  บัวจารย์ 
11. นางสาววรกานต์  โอวาท 
12. นางสาวฐิติมา  นันวิส ุ
13. นายปรเมศ   ไวกุลเพ็ชร์ 
14. นางสาวกมลเนตร  ว่องไว 
15. นางสาวขจีนุช  สนชัย 
16. นายชยาศิส   ศรีบ้านบาก 
17. นางสาวจิราพร  จอมทรักษ์ 
18. นายโสภณ   หาริกุล 
19. นางสาวธันยพร  แก้วม่วง 
20. นายวศิน   ศรีสุระ 
21. นางสาวพรชิตา  ระดมงาม 
22. นางสาววรรณการ์ณ  วงษาหาร 
23. นายภานุวัฒน์  มีบ่อทรัพย์ 
24. นางสาวณิชากร  เอ็นดูราษฎร์ 
25. นางสาวรพีภัทร  วรรธนะวรพงศ์ 
26. นายณัฐพล   ชลธารหวานชื่น 
27. นายเอกภพ   พ่ึงน้ำ 
28. นางสาวณัฐิชา  มณีคร 
29. นายพีรพล   สังยะลอ 
30. นายธนาธิป   เจริญศิริ 
31. นางสาวธมลวรรณ  สุภาแก้ว 
32. นายกันตินันท์  ธนะศรี 
33. นางสาวกนกพร  พ่วงสมบูรณ์ 
34. นางสาวระพีลัคน์  เพ่ิมฤทธิ์ 
35. นางสาวรติรัตน์  พาพันธุ์ 
36. นายพุฒิพล   อนรรฆพรรณ 
37. นางสาวชนมน  สำราญจิต 
38. นางสาวชลธิชา  รัตนมาศ 
39. นายนครินทร์  ชวนสวัสดิ์ 
40. นายปรัชญา   จิตต์ปราณีชัย 
41. นางสาวพัชราภรณ์  พลซา 
42. นางสาวมาริสา  สร้อยเกลียว 
43. นายยุทธิชัย   หลายชั้น 
44. นางสาวปภาวรินทร์  ชมบุญอินทร์ 
45. นายณรพล   อยู่นาน 
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46. นางสาวชาลิสา  พลดงนอก 
47. นางสาวณัฐณิชา  กุลจารุสุนันท์ 
48. นายสิรวิชญ ์  บุญเจิม 
49. นางสาวสุวรรณา  สง่าศรี 
50. นายธนาวุฒิ   พริบดีเวช 
51. นางสาวนวมิน  สาพันธ์ 
52. นางสาวอัญมณี  ชมสินทรัพย์ 
53. นางสาวธนัญญา  พัฒนะ 
54. นายฉัตริน   แสงจันทร์ 
55. นางสาวอานันท์ภร  คิดควร 
56. นายสราวุฒิ   เนตรดี 
57. นางสาวพัชนีภรณ์  ปังเส็ง 
58. นายกันต์   กิจการ 
59. นางสาวมณฑิตา  สุภาผล 
60. นางสาวนภัสสร  เชื้อแถว 
61. นางสาวณัฐธิดา  อินเอี่ยม 
62. นางสาวบุษราคมั  พิจารณ์ 
63. นายณัฐดนัย   เกษร 
64. นายรัชชานนท์  ก่อวัฒนาเจริญกิจ 
65. นางสาวซือรีวาหยู  มะสะ 
66. นางสาวปานตา  ชินวัง 
67. นางสาวภัทราพิราม  ออมสิน 
68. นางสาวกัลยารัตน์  ช่อทอง 
69. นายธนภัทร   โสภณอัมพรศรี 
70. นายธนพล   เจริญพันธุ์ 
71. นางสาวนุชนารถ  ทิพย์อักษร 
72. นางสาวสุภาวิดา  จันทร์เรือง 
73. นางสาวพรชนก  กำแก้ว 
74. นางสาวกนิษฐา  ศรีนาค 
75. นางสาวกัลยารัตน์  คลังกลาง 
76. นางสาวธนภิญญา  บุญพิคำ 
77. นายศุภชัย   ธรรมสีทอง 
78. นางสาวขวัญจิรา  เฉลิมผา 
79. นางสาวปัทมพร  วิเชียรศรี 
80. นางสาวคณัสนันท์  หวังหมู่กลาง 
81. นางสาวมนัชญา  อดุลยวัฒน์ 
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82. นายภัทรพล   เหรียญวัน 
83. นายธนชล   พรหมประกาย 
84. นางสาวพีรดา  อ่อนศรีทอง 
85. นายเชาวรินทร์  สะอาด 
86. นางสาวศุภนิดา  บุญศรี 
87. นางสาวนันทพัทธ์  จันทร์ยานนท์ 
88. นางสาวขวัญพร  ไชยศึก 
89. นางสาวพัชรพร  น่วมสีนวล 
90. นางสาวปภัสสร  สมพงษ์ 
91. นางสาวกัลยากร  กลิ่นศิริ 
92. นายญาณพัฒน์  ป่านแก้ว 
 


