
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล / บุรีรัมย์  

ยโสธร / นครสวรรค์  กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 ปีการศึกษา 2566 

……………………………………………… 
 
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล / บุรีรัมย์ / ยโสธร
นครสวรรค์  กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา  2566   ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
 

04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET) 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1 1010025-3 นางสาววริยา นรวรรณ  
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      
04108   กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010041-0 นางสาวศิริลักษณา โชคจินดา 
 
 
 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      

04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010007-1 นางสาวณัชชา ปอตระกูล 

 
 
 
 

   04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010004-8 นางสาวปัณฑารีย์ สุดหล้า 
 2 1010006-3 นายบุญส่ง เทียมคลี 
 3 1010011-3 นายสันติภาพ ทองจันทร์ 
 4 1010037-8 นายธีรเมธ พินทุไพศิษฎ์วงศ์ 
 5 1010030-3 นายภัคพล อาจบุราย 
 6 1010040-2 นายธัชพล บูรณธนิต 
 7 1010021-2 นางสาวอรสา ทราบรัมย์ 
 8 1010035-2 นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุพจน์ 
 9 1010042-8 นางสาวศิมนต์ยา ชินวงศ์ 

 
 
 
 

   04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 1 1010003-0 นายพีรณัฐ อบกลาง 
 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04115   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   (BME)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010014-7 นางสาวศรุตา วิทยกุล 
 2 1010027-9 นายอิลยาส หมัดตะพงศ์ 
 3 1010008-9 นางสาวฟานุส หยังหลัง 
 4 1010016-2 นางสาวสุทธิดา ปัชชัยโย 
 5 1010018-8 นางสาวโบว์ชมพู เต็มชัย 
 6 1010043-6 นายเจษฎากร พูลเฉลียว 
 7 1010024-6 นายพัครพงษ์ สารังงาม 
 8 1010031-1 นางสาวธันยพร ณ พัทลุง 
 9 1010023-8 นางสาวนรากร อารยะวงศ์ 
 10 1010026-1 นางสาวกนกวรรณ อะโรคา 
 11 1010036-0 นางสาวศิริวิมล พะนุมรัมย์ 
 12 1010045-1 นางสาวชุติมณฑน์ มณฑา 
 13 1010029-5 นางสาวอนงค์พร บุญรอด 
 14 1010034-5 นางสาวรุจิรา พานทอง 
 15 1010013-9 นายอันวาร์ เบาะน๊ะ 
 16 1010019-6 นางสาวกัลยกร สมบูรณ์ 
 17 1010022-0 นางสาวกิ่งตะวัน ไชคูบอน 
 18 1010001-4 นายณัฏฐกิตติ์ พันธ์ชัย 
 19 1010044-4 นางสาวรุนนะดา บารา 
 20 1010005-5 นายจักรพันธุ์ นามหนวด 
 21 1010012-1 นางสาวธิติมา คงหุ่น 
 22 1010020-4 นางสาวปทุมรัตน์ เทียบไธสง 
 23 1010017-0 นางสาวสาวิกา ปานทอง 

 
 

 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    

04118    แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010002-2 นางสาวอาจารีย์ นครังสุ 

 
 
 
 

04119   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)      
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010028-7 นายณัฐวีร์ แนวก าพล 
 2 1010009-7 นายพีรพัฒน์ ชนะสงคราม 
 3 1010039-4 นายหริรักษ์ ตึกประโคน 

 
 
 
 

04120   สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์    (MIEE)    
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010015-4 นายอภิวัฒน์ นิกูลรัมย์ 
 2 1010033-7 นายอรรถพล ใจแก้ว 
 3 1010032-9 นายอัครพนธ์ ธีระบัญชร 
 4 1010010-5 นายปัณณรุจน์ ปิติประวัติพงษ์ 

 
 
 

04121   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม    (ATI)  
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1010038-6 นายจักรภัทร พร้อมจิตร 

 
  
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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หมายเหต ุ
1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 

เวลา  09.00 น.   ณ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มจพ.  กรุงเทพมหานคร  แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

 04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)      
          สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 717   ชั้น  7   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      
 04108   กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
 04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
 04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     
           สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  615    ชั้น  6   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
 04111   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (CSB)     
           สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  615    ชั้น  6   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

  
 04115   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   (BME)    
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

  
 สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
 04118    แขนงวิชาวิศวกรรมโฟโตนิกส์ 
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

 
 04119   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (SDA)      
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

  
 04120   สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์    (MIEE)    
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
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          โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  พร้อมน าเอกสารมาแสดงดังนี้ 
 1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว  (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์) 
 1.2  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.3  ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.)  หรือใบ  Transcrip  หรือใบรับรองที่แสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม.6   
       ภาคเรียนที่  1  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  3  ภาคเรียนที่  1 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์

ประยุกต์ 
      ประกาศ และก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6   พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 

 1.4  ส าเนาใบเกียรติบัตรหรือรางวัลจาการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

           1.5  ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 
2.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่ีไม่มารายงานตัวตามเงื่อนไขในข้อ 1 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2565  เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ 
     http://www.admission.kmutnb.ac.th  และ  http://www.sci.kmutnb.ac.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 


