
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ   
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2566 
ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

2. ในประกาศนี้หากล าดับที่มีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นส าคัญ 
3. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา Clearing House ที่เว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  **หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมไ่ด้**  

4. วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 – วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการ 

เข้ าระบบพิมพ์ ใบแจ้ งช าระค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบ ารุ งการศึกษาตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยทางเว็บไซต์ 
https://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx เพ่ื อน าไปช าระเงินที่ ธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) ทั้ งนี้  การยืนยันสิทธิ์จะสมบูรณ์ 
เมือ่มีการช าระเงิน ในระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น  

5. ก าหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศในเดือนพฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ 
www.fba.kmutnb.ac.th 
  6 . ผู้ที่ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House แล้ว สมาคมที่ ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว  

 7. ผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาคืนได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและ 
ค่าบ ารุงการศึกษาให้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.๒๕65 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล) 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (4 คน) 
1. นายณัฐธนนท์  กีรติวรรธพงศ์ 
2. นายรัชชานนท์ พวงดี 
3. นายณัฐภูม ิ  วิลาวรรณ 
4. นางสาวณัฐณิชา บุญเฟ่ืองฟู 
 
สาขาวิชาการบัญชี (2 คน) 
1. นางสาวรุ่งไพลิน เดชกุล 
2. นางสาวสุณิสา นามโยธา 
 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (29 คน) 
1. นางสาวศิริกัลยา แก้วสกุล 
2. นางสาวธิดารัตน์ ใจมนต์ 
3. นางสาวธัญญาภรณ์ บุญเสริม 
4. นายกิตติธัช  วัดวัง 
5. นายเรียวสกุล  เลียวรัศมี 
6. นางสาวเขมิกา ศอกจะบก 
7. นางสาวนลินทิพย์ วิเศษชาติ 
8. นางสาวสุจิรา  หอมจันทร์ 
9. นายวีรกาญจน์ งั่นบุญศรี 
10. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทองจ้อย 
11. นางสาวสุชาวล ี สุมูลเวช 
12. นางสาวปาริฉัตร บุบผาชาติ 
13. นางสาวณัฐภรณ์ อยู่คง 
14. นาย สรายศ  สุธนะวัฒน์ 
15. นางสาวปิ่นอนงค์ ปุริวัน 
16. นางสาวชุติกาญจน์ พรมมา 
17. นางสาวธรรมรินทร์ ทารินทร์ 
18. นาย นวพล  มณีนิล 
19. นางสาวณัชชา โกษิตเกียรติ 
20. นางสาวอัญชลิกา การเจริญ 
21. นาย พงศกร  นาวีกุล 
22. นางสาวอันนา เกิดกระจ่าง 
23. นางสาวปาณิสรา เจ็ดแผน 
24. นางสาวกัญญาณัฐ สุกใส 
25. นางสาวกชนันท ์ ยิ้มละมัย 
26. นางสาวจิตรกัญญา เชื้อลิ้นฟ้า 
27. นางสาวนริศรา เสียงเลิศ 
28. นาย ภูมิพัฒน์  คชเดช 
29. นาย วรเมศ  สุขประเสริฐ 

 
 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 


