
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นทีภ่าคตะวันออก 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการโควตาพ้ืนที่ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ   
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการโควตาพ้ืนที่ภาคตะวันออก 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
การเข้าศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลัยไมไ่ด้**  

4. วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 – วันอังคารที่ 16 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 10 – 16 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  25 มกราคม  พ.ศ.๒๕66 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล) 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (8 คน) 

1. นางสาวพัณณิตา  ผ่องมณี 
2. นางสาวสิริณัฐฐา  ประสิทธิ์แสงอารีย์ 
3. นายจีระพล   ผลจันทร์งาม 
4. นายทินภัทร   อยู่ดี 
5. นายธิเบศร์   จันทร์ทอง 
6. นายกฤตภพ   เกยีรติกุล 
7. นายสุทิวัส   ขวัญพงศ์ 
8. นายพุทธิพงศ์   พลเก่ง 
 

สาขาวิชาการบญัชี (11 คน) 

1. นายพิชญุตม์   ฮวดเฮง 
2. นางสาวเกสินี   ม่วงพงษ์ 
3. นางสาวศุภิสรา  วัฒนะ 
4. นางสาวชนิกานต์  จันทพันธ์ 
5. นางสาวมรรษกร  หงษ์สมดี 
6. นางสาวปรียาภัทร  สุขหอม 
7. นางสาวชนิกานต ์  นัทธีบุบผา 
8. นางสาวภุมวารี  ประทุมพิทักษ์ 
9. นางสาวมนัสนันท์  ภักดีงาม 
10. นางสาวขณิษฐา  กรัตพงษ์ 
11. นางสาวทัศนีย์  ป้องกัน 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (53 คน) 

1. นายวรวัส   กาญจโนทัย 
2. นายชานน   สุขจิตต์ 
3. นางสาวศิรดา   สุขบัวใหญ่ 
4. นายพีรวัส   วิไลพงษ์ 
5. นางสาวธัณรัตน์  ศรีโยธา 
6. นางสาวปิยพัชร  สุทธิถวิล 
7. นางสาวจันทิมา  ดวงศร ี
8. นายเมธาทอง  พัฒนาพรชัย 
9. นายอัษฎางค์  สารนารถ 
10. นางสาวภัทรวดี  อวนสินธุ์ 
11. นายชานน   ชูค า 
12. นางสาวจิตตราพร  จันทนี 
13. นายคุณากร   เพ็ชรเเก้ว 
14. นางสาวพัสตราภรณ์  ศิลารัตน์ 
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15. นางสาวกนกวรรณ  ขวัญประเสริฐ 
16. นายภูริพัฒน์  จั่นเจริญ 
17. นางสาวนันทวรรณ  แซ่แต้ 
18. นายสันติ   อู่ส าเภา 
19. นายอัครพัชร์  ธีเดชณรงค์ฤทธิ์ 
20. นายเดชาวัต   ผ่านชมภู 
21. นางสาวอมริศา  สมาวงศ์ 
22. นายรุ่งโรจน์   สายประดิษฐ์ 
23. นายสุรเชษฐ์   จันทรศิริ 
24. นางสาวอภิญญา  เจริญวงษ ์
25. นางสาวนันนนัตน์  โอ้โถง 
26. นายธนเดช   ประจวบวัน 
27. นายพีรณัฐ   เหรียญเจริญ 
28. นายณัฏฐากร  อารีรักษ์ 
29. นางสาวฟ้าใส  อักษร 
30. นางสาวนัชชา  แว่วเสียง 
31. นางสาวปาริฉัตร  แก้วประดบั 
32. นายสรวิศ   พยัคเกษมโสภณ 
33. นายพงศกร   เมืองเอ่ียม 
34. นางสาวคุณัญญา  จุติ 
35. นางสาวภัคจิรา  วันชะนะ 
36. นายนพกร   ชะระไสย์ 
37. นางสาวรุ้งไพลิน  จินดา 
38. นางสาวณิชกานต์  คุณประสพ 
39. นางสาววัชราภรณ ์  ประกอบสุข 
40. นางสาวฐิติพร  นันทสูรย์ 
41. นายปธานิน   เขียวสะอาด 
42. นายคุณากร   สกุลสุรารักษ์ 
43. นางสาวปราดา  โซ๊ะเฮง 
44. นายจีรศักดิ์   สมศรี 
45. นางสาวนันทิยา  ศรีเพ็ง 
46. นางสาวอนันญา  เพ็งอุดม 
47. นางสาวปุณยาพร  ทัดมาลา 
48. นายธนวัฒน ์  ผ่องศาลา 
49. นายณัฐพล   เรืองนาม 
50. นายภัครพล   พันธะยุง 
51. นายอภินัทธ์   ศิริมาตย์ 
52. นายนภัส   คงมี 
53. นางสาววรรณกร  บรรจงธรรม 

 


