
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ  ม.6  TCAS รอบท่ี  4 

ระดับปริญญาตรี  4  ปี   โครงการปกต ิ  ประจ าปีการศึกษา 2565 
……………………………………………… 

 
        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ขอประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ  ม.6 TCAS รอบท่ี  4  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    
ปีการศึกษา  2565  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 
 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010223-6 นายปฏิภาณ พูลปั้น  
 
 
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010252-5 นางสาวเกณิกา ไตติลานนท์ 
 2 0010163-4 นางสาวปิยรัตน์ ชินวงค์  
 3 0010168-3 นายพีรพงษ์ เชื้อสุข  
 4 0010287-1 นางสาวอาทิติยา เกียรติศิลปิน  
 5 0010165-9 นางสาวขวัญจิรา อยู่สงค์  
 6 0010187-3 นางสาวประณิตา สุขะ  
 7 0010215-2 นางสาวพิชชาภา ชาวยอง  
 8 0010269-9 นางสาวภัทรมน ล้ าจุมจัง  
 9 0010207-9 นางสาวชามา มีบุญ  
 10 0010240-0 นายปวริศร์ คงช่วย  
 11 0010214-5 นายณัฐธัญ เบญจกรไพศาล  
 12 0010290-5 นางสาวกุลสตรี สัจจวงศ ์  
 13 0010273-1 นางสาวชมพูนุท ตั้งเฉินเจริญ  
 14 0010249-1 นางสาวปิยะฉัตร ริวรรณ  
 15 0010238-4 นางสาวณลิฌา เชิงกาญจน์  
 16 0010280-6 นางสาวปุณยนุช กิจเจริญ  
 17 0010220-2 นางสาวเจริญพงค์ สุขเอิบ  
 18 0010224-4 นางสาวยัสมิน หลีเส็น  
 19 0010170-9 นางสาววิรัญญา กาตาบุตร 
 20 0010218-6 นางสาวสุพรรษา ปิ่นมณี  
 21 0010302-8 นางสาวนริศรา รักสัตย์  
 22 0010304-4 นางสาวภิรญา ธนากิจกิตติ  
 23 0010272-3 นางสาวสุพัตรา สุวรรณปักษ์  
 24 0010186-5 นางสาวปัณณพร ผาจวง  
 25 0010289-7 นางสาวภัทรวรรณ ชัยมงคล  
 26 0010309-3 นายจักรพงษ์ ผลสะอาด  
 27 0010221-0 นางสาวเนตรนภา โกพลรัตน์  
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 28 0010262-4 นางสาวปาริชาต เทศสูงเนิน  
 29 0010198-0 นางสาวภาณุมาส ดวงสนิท  
 30 0010275-6 นางสาววรัญญา จีนผิว  
 31 0010246-7 นางสาวสุธิดา หานุ  
 32 0010306-9 นางสาวรินรดา ศุภศิริเมธากร  
 33 0010281-4 นางสาวแพรพรรณ แก้วมณี  
 34 0010208-7 นางสาวกชพรรณ ปัตชาพรหม  
 35 0010231-9 นางสาวพัชราภา เจริญพล  
 36 0010195-6 นางสาวณิชาพัชร์ ศรีบุรินทร์  
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010292-1 นายปุณณ์ อาจสามารถศิริ  
 2 0010228-5 นางสาวพิชญาภา สุ่มสม  
 3 0010203-8 นางสาวธันยพร สะอาด  
 
 
 
 

 
04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010274-9 นายนันทพัฒน์ แสนเจริญ  
 2 0010191-5 นางสาวมนัสนันท์ ศรีโยธา  
 3 0010172-5 นางสาวสุธีรา สุกิตติวัฒนา  
 4 0010236-8 นางสาวพีร์ภัทรา สังข์วิเศษ  
 5 0010176-6 นางสาวศิรภัสสร มุนินทร์  
 6 0010200-4 นางสาวดวงกมล นามพิมูลร์  
 7 0010241-8 นางสาวสกาวฟ้า แสงศรีจันทร์  
 8 0010276-4 นางสาวอาทิตยา เพ็ชรสังวาลย์  
 9 0010270-7 นายธนกฤต ศรีระพันธุ์  
 10 0010277-2 นางสาวนิฮุซนา มูซอ  
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010301-0 นางสาวบุญรักษา อัครธนวงศ์  
 2 0010284-8 นางสาวปรมาภรณ์ กิมาพร  
 3 0010291-3 นางสาวนลัทพร ตะเพียนทอง  
 4 0010316-8 นางสาวณิชกมล ภัทรนุธาพร  
 5 0010196-4 นางสาวชมภูนุช ค ามณี  
 6 0010212-9 นายกันตภณ ตันติวุฒินันท์  
 7 0010213-7 นางสาวธนัญชนก ถุงจันทร์  
 8 0010177-4 นางสาวพรนภัส ทองพรหม  
 9 0010162-6 นางสาวเณรีรดา เขียนถนอม  
 10 0010184-0 นางสาวธนัชพร พญาพรหม  
 11 0010174-1 นางสาวนนทิยา เป้าชัง  
 12 0010265-7 นางสาวพรพิมล สุวรรณจักร์  
 13 0010278-0 นางสาวพัชร ถนอมศิริศิลป์  
 14 0010209-5 นางสาวพัชราภา นภธนานนท์  
 15 0010232-7 นางสาวกชกร พรของอินทร์  
 16 0010296-2 นางสาวพรไพลิน ผาโท  
 17 0010217-8 นางสาวศิริรัตน์ น้อยบุดดี  
 18 0010282-2 นางสาวปิยะนิจ มาเยอะ  
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010293-9 นายชินวิทย์ เสถียรพาณิชย์  
 2 0010189-9 นายพงศ์อมร สุมาลัย  
 3 0010230-1 นางสาวกชวรรณ ศรีคุณรัตน์  
 
 
 
 

04112 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS) 
 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010242-6 นายณรงค์ฤทธิ์ ส าเภาทอง  
 2 0010271-5 นางสาวณัฐนิชา มหาปราบ  
 
 
 
 
 

04113 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) 
 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010283-0 นางสาวไอรัก หิรัญสิริลักษณ์  
 2 0010310-1 นางสาวศศิธดา ครองศิล  
 3 0010206-1 นายทศวรรษ เจริญสุข  
 4 0010264-0 นางสาวเพ็ชรชรัตน์ มานิล  
 5 0010295-4 นางสาวชมพูนุท อินตะนัย  
 6 0010164-2 นางสาววาเนสสา ตั้งใจ  
 7 0010183-2 นายกิตติภัทร์ แต้เจริญวิริยะกุล  
 8 0010192-3 นางสาวลิลลิล วรวะไล  
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04114 สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010239-2 นายกัณฑศิษฎ์ ทิพย์สภาพกุล  
 2 0010313-5 นายกัญจน์ วัฒนาพิบูลย์ชัย  
 3 0010211-1 นายปิยะวัฒน์ สีปัดถา  
 4 0010227-7 นายสิรวิชญ ์ หมื่นพันปาน  
 5 0010245-9 นายศุภวิชญ์ บุญกล่ า  
 6 0010234-3 นางสาวพรชนก ยมรัตน์  
 7 0010307-7 นายรัตน์ตระการ บุญมา  
 8 0010253-3 นายปณิธาน ยอดนิล  
 9 0010237-6 นายรัตน์ตระกูล บุญมา  
 10 0010166-7 นายชุติวัต บวรชาติ  
 11 0010193-1 นายศิรัตน์ พิมพ์แบบ  
 12 0010300-2 นางสาวรัตน์ติภาดา เดชสยา  
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04115 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010188-1 นางสาวชวิณี ผู้มีทรัพย์  
 2 0010199-8 นางสาวแพรวา วัชโร  
 3 0010181-6 นางสาวธันย์ชนก วงค์นรเศรษฐ์ 
 4 0010222-8 นางสาวชไมพร แซ่ภู่  
 5 0010219-4 นางสาวสุพนิต อินณวงศ์  
 7 0010315-0 นางสาวอังควรา ผ่องยวงทอง  
 8 0010226-9 นางสาวณัฐนัญท์ มหาเทพ 
 9 0010258-2 นางสาวกัลยรักษ์ ขบวนกล้า  
 10 0010243-4 นางสาวพิชญาดา ศรีสุภัทรวนิช  
 11 0010205-3 นายศุภณัฐ จันทรังษี  
 12 0010194-9 นายสิรภัทร์ บุญน า  
 13 0010303-6 นายปุญญพัฒน์ หล่าบุตรศรี  
 14 0010299-6 นายคนลิ แซ่อ้ึง  
 15 0010197-2 นางสาวกัลยรัตน์ ยังสีชาติ  
 16 0010229-3 นายวีรศักดิ์ จิตสุวรรณศิลป์  
 17 0010178-2 นางสาวชุติกาญน์ ตะลุ่ม  
 18 0010297-0 นางสาวสุชานันท์ จันทรนิภา  
 19 0010305-1 นางสาวศุภิสรา จันทร์แก้ว  
 20 0010288-9 นายดิศานุวัตร วิทยาภรณ์  
 21 0010266-5 นางสาวรัตนาวดี เมตตา  
 22 0010173-3 นางสาวพรทิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร  
 23 0010202-0 นายทวีรัชต์ หุตะวรากร  
 24 0010256-6 นายจิตติพัฒน์ รอดศิริ  
 25 0010255-8 นายธีรภัทร นิ่มสมุทร  
 26 0010286-3 นางสาวจินต์จุฑา กินรีวงศ์  
 27 0010201-2 นายจุฑาภัทร ดวงจินดา  
 28 0010294-7 นางสาวรวินันท์ สุดาเดช  
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04119 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010179-0 นายณัฐนันท์ จิระสมประเสริฐ  
 2 0010308-5 นายภูวเนตร เกิดเนตร  
 3 0010182-4 นายจิรพงศ์ สาตร์พันธุ์  
 4 0010312-7 นางสาวกนกอร กมลสันติสุข  
 5 0010233-5 นายนราธิป โสโท  
 6 0010175-8 นางสาวสาริศา ศรีบุรินทร์  
 
 
 
 
 
 

04120 สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) 
 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010311-9 นายธนบดี มีธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง  (SIT) 
04122  แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010244-2 นายฉัตริณทร์ มณีปุระ  
 
 
 
 
 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง  (SIT) 
04123 แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 ล าดับที่  เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 0010180-8 นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน  
 
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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หมายเหต ุ
       เพ่ือให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-  
พระนครเหนือ    ปีการศึกษา  2565   ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแจ้งก าหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการรับตรง ส าหรับผู้มีวุฒิ  ม.6  TCAS  รอบท่ี  4  ระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา  2565  โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อใน 
การเข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะตรวจหลักฐานตามที่ผู้สมัครได้ส่งเข้าระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย   
 

     วันสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) คือวันที่ 10  มิถุนายน  เวลา 09.00 - 12.00 น.  สามารถดูช่อง
ทางการเข้าสอบสัมภาษณ์ของแต่ละภาควิชาได้ที่  http://www.sci.kmutnb.ac.th หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
(ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร) มีข้อสงสัย หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อผ่านทาง   
E-mail  ที่ระบุในตาราง (ด้านล่าง)  ภายในวันที่ 9  มิถุนายน  2565 
 

 สาขาวิชา  E-mail 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์เชิงวทิยาการคอมพิวเตอร์ (MC)  wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม  (IC) samitthichai.s@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (AT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร (FT) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) biotechnology@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม (ET) afet@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาสถิติประยุกต์ (AS)  applied.stat@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB) applied.stat@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA) applied.stat@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสองภาษา (CSB) CS_admission@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการพทย์  (BME) imitcas@sci.kmutnb.ac.th 
สาขาวชิาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (MIEE) imitcas@sci.kmutnb.ac.th 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง  (SIT) 
- แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่   
- แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

nonchanutt.c@sci.kmutnb.ac.th 

 
 
                       /2.  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์... 
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 2.  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
และจะเรียกร้องสิทธิ์จากคณะหรือมหาวิทยาลัยในภายหลังไม่ได้ 
 
 

     3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  13  มิถุนายน  2565  ประมาณ  18.00 น. ทางเว็บไซต์ 
http://www.sci.kmutnb.ac.th   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์          

 
 

 
 
 


