
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ 

โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2565 
-------------------------- 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่ านการสอบสัมภาษณ์  โครงการรับตรง สำหรับผู้ มี วุฒิ  ม.6 TCAS รอบที่  4 ประจำปีการศึกษา 2565 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ  ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4  
ประจำปีการศึกษา 2565 ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ 
ภายหลังไม่ได้ 

2. ในประกาศนี้หากลำดับที่มีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นสำคัญ 
3. วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 - วันอาทิตยท์ี่ 19 มิถุนายน 2565 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา Clearing House ที่เว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  **หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาโครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้**  

4. วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการ 

เข้ าระบบพิมพ์ ใบแจ้ งชำระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบำรุงการศึกษาตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยทางเว็บไซต์  
https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx เพ่ื อนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้  การยืนยันสิทธิ์จะสมบูรณ์  
เมื่อมีการชำระเงิน ในระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น  

5. ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ให้ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดคู่มือการขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่ ตาม link ที่แนบมานี้ http://acdserv.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/StdNew.pdf 

และจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th/ หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ด้วยวิธีออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ตาม link ที่แนบ
มานี้ http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf พร้อมทั้งทำการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ด้ ว ย วิ ธี อ อน ไลน์  ผ่ าน ระบ บ ราย งาน ตั วนั ก ศึ กษ า ให ม่ อ อน ไลน์ ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย  ท างเว็ บ ไซต์  
http://202.28.17.163/ulStdNew/login/   
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6. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 
ประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่ อไปตัดสิทธิ์ ในการสมัครเข้ ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว  

 7. ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทีช่ำระเงนิค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบำรุงการศึกษาให้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 มิถุนายน พ.ศ.๒๕65 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล) 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2 คน) 

1. นายสันติภาพ   พลานุสนธิ์ 
2. นายภาณุวัฒน์  แสงขาว 
 

สาขาวิชาการบัญชี (6 คน) 

1. นางสาวศศิกานต์  ไชยมงคล 
2. นางสาวปณิสรา  จันทวงค์ 
3. นางสาววรรณรดา  กรอบมาศ 
4. นางสาวภิญญดา  นามแก่นท้าว 
5. นางสาวณัฐชา   ยืนยาว 
6. นางสาวชมพูนุช  ดวงแก้ว 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (40 คน) 

1. นายภาวิน   ทริยะ 
2. นางสาวพรรณพัชร  จันทรสา 
3. นายวงศธร   สุวรรณโน 
4. นางสาวแก้วนภา  พันดวง 
5. นางสาวอุบลวรรณ  โยลัย 
6. นางสาวณัฐชยาภรณ ์  เล็กใจซื่อ 
7. นายธีรพงษ์   พรมบ้านสัง 
8. นางสาวชลิตา   คิดเห็น 
9. นางสาวณัฏฐากร  งามดี 
10. นาย ก้องภพ   วังยายฉิม 
11. นางสาวสุภาวด ี  ธรรมกุล 
12. นาย โมกข์   มงคลเข็ม 
13. นางสาวปทิตวี  พรมบุตร 
14. นาย ภูสิษฐ์   ทีอุทิศ 
15. นาย เจษฎา   วงษ์มุข 
16. นาย สาธิน   สาอาจ 
17. นางสาวชนิดาภา  ทาระกลาง 
18. นาย นภสร   อัศวการกิจ 
19. นางสาวขวัญฤทัย  เกตุนวม 
20. นางสาวธนัชชา  จันทร์หอม 
21. นางสาวมนัสนันท์  ปะสิ่งชอบ 
22. นางสาวชาลิสา  ชัยกฤต 
23. นางสาวอรวรรณ  สุภาวกูล 
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24. นาย นัทธ์นภัส  ยะรังวงษ์ 
25. นางสาวทิพยสุคนธ์  พันธ์แดง 
26. นางสาวรัตติกาล  จันทร์ทอง 
27. นาย ศรัณย์   ผาสุข 
28. นางสาวฐิดารัตน์  ศรีดาพันธ์ 
29. นางสาววนัสนันท์  คงศิริ 
30. นางสาวฉัตรลดา  มาลีสา 
31. นาย ตฤณ   เนตรปัญญานันท์ 
32. นางสาวทิวาภรณ์  บุญมี 
33. นางสาวปชาบดี  สุขรัตนไชยกุล 
34. นาย ภัทรพล   ฤกษ์ดีเจริญสุข 
35. นางสาวสุภัสสรา  คงเจริญ 
36. นาย นายอดิสร  แซ่ลี้ 
37. นาย ธนกร   ภักดีบุรี 
38. นางสาวปทิตตา  สุวรรณภักดี 
39. นางสาวรมย์ธีรา  ทองคุ้ม 
40. นางสาวกัญญาภัค  แจ่มถนอม 

 


