
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการโควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการเรียนดี ครั้งที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2566  
ต้องปฏบิัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

2. ในประกาศนี้หากล าดับที่มีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นส าคัญ 
3. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา Clearing House ที่เว็บไซต์ 

https://student.mytcas.com  **หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
การเข้าศึกษาโครงการโควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากมหาวิทยาลยัไม่ได้**  

4. วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 – วันอาทิตยท์ี ่19 กุมภาพันธ์ 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 13 - 19 กุมภาพันธ์ 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 าระเงินคา่ธรรมเนียมและค่าบ 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 (15 คน) 

1. นางสาวภัคจิรา  ช านินอก 
2. นายกฤษฎ์   ต้นกันยา 
3. นายพัสกร   มณีวงษ์ 
4. นายกานต์กวิน  กัณฑภา 
5. นายกฤตยชญ์   ก๊กวิลัย 
6. นางสาวชนิกานต์  เผ่นณรงค์ 
7. นางสาวมลทิรา  ประสมกิจ 
8. นายกัมชัย   ค าอ่ิม 
9. นางสาวตรีดาว  ญาณะนันท์ 
10. นายปัญญากร  มีเสน 
11. นางสาวกุมมารี  ญาติเสมอ 
12. นายสรชัช   ชัชเวศร ์
13. นายภาคิน   เพ่ิมข้ึน 
14. นายณัฐนันทพงศ์  ดุลยสิทธิ์ 
15. นายวสันต์   ผลสอน 

 
สาขาวิชาการบญัชี (31 คน) 

1. นางสาวณัฐชา   จารุธัมโม 
2. นางสาวพรธนัท  พานบัวแก้ว 
3. นายจิรสิน   ชวนบุญ 
4. นางสาววิภัชชยา  แกล้วทนง 
5. นางสาวปรียาภรณ์  จักขุจันทร์ 
6. นายปิยวัฒน์   จันทร์เกตุ 
7. นางสาวพิริยนุช  ภะวัง 
8. นางสาวขวัญชนก  พนจะโป๊ะ 
9. นางสาวเมธาพร  บุญเจริญสุขกุล 
10. นางสาวเมธาพร  สังข์เงนิ 
11. นางสาวชลนรรจ ์  รักกมล 
12. นางสาวชวัลรัตน ์  ประกอบสุข 
13. นางสาวแพรญาดา  มณีวงษ์ 
14. นางสาวสุพิชฌาย์  ส าราญรณศักดิ์ 
15. นางสาวภัทรวรินทร์  เกษทองมา 
16. นางสาวกุลธิดา  จันทะแสง 
17. นางสาวดวงกมล  คุ้มมณี 
18. นางสาวพิมพ์นารา  บุตรเบ้า 
19. นางสาวธนัญญา  โกมลกิจเกษตร 
20. นางสาวชนัญชิดา  แก้วประดบั 
21. นายธนดล   เรืองชัย 
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22. นางสาวปุญญิศา  โอบพล 
23. นางสาววรรณิดา  ประดับ 
24. นางสาวภัทรธิดา  ถนอมมิตร 
25. นางสาวจีรนันท์  ศุภวัฒน์จันธร 
26. นางสาวชลธิชา  มีรัตน์ 
27. นางสาวชนิษฐา  ฉ่ าวิจิตร 
28. นางสาววิชญาดา  ตรีโชต ิ
29. นางสาวแพรวา  พานิชนาวา 
30. นางสาวพัดชราภา  ฮังกะสี 
31. นางสาวภิญญดา  เพชรเลิศ 
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (165 คน) 

1. นางสาวพิมลรัตน์  ภักดีวงษ์ 
2. นายพงษ์เพชร   บุญมา 
3. นางสาวลักษิกา  สอนสืบ 
4. นางสาวอนัญญา  คลายแสง 
5. นางสาวศุภลักษณ์  หนูนิล 
6. นางสาวปภาดา  ศรีสวัสดิ์ 
7. นางสาวสุภัสสรา  พันธ์แก่น 
8. นางสาวสุธิน ี   สีทา 
9. นางสาวสิรฎา  จันทร์ผกา 
10. นางสาวลลิดา  ทิพวัน 
11. นายปัณณวัชญ์  ด ารงผล 
12. นายวรายุทธ์   ภูผาพลอย 
13. นางสาวพัทธนันท์  ทวยมาตร์ 
14. นางสาวขจีวรรณ  ไตรยสุทธิ์ 
15. นางสาวดวงกัญญารัตน์ เจ๊ะหมัด 
16. นางสาวสุชาวด ี  บุญเดช 
17. นางสาวพรนภา  แม่ค าจอง 
18. นางสาวมณฑกานต์  เที่ยงนา 
19. นางสาวศุจินธรา  ประศรีพัฒน์ 
20. นางสาวแพรวา  โสภณพงษ์ 
21. นางสาวณัฐทชา  ทองกระสันต์ 
22. นางสาวภัทรธิดา  ค าวัง 
23. นางสาวน้ าฝน  คนกลาง 
24. นางสาวพิมพิศา  เพ็งพิศ 
25. นางสาวรฐา   มณีหงษ์ 
26. นายจริายุ   แผ้วพลสง 
27. นางสาวจิรัฐิติกาล  ภาวะหา 
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28. นางสาวสุพิชชา  หลี้ฮกเส็ง 
29. นางสาวอภิญญา  อินทร์น้อย 
30. นางสาวนันท์นภัส  อุณวงค์ 
31. นางสาวหนึ่งฤทัย  ขุ้ยยิ้ม 
32. นางสาวสุภัทรา  มูลเมือง 
33. นางสาววิลาวัณย์  นันทวงษ์ 
34. นายระพี   ไทยข า 
35. นางสาวปาลิดาว  เข็มขัน 
36. นางสาวพราวประภัทร์ จุกมงคล 
37. นางสาวภัทรนันท ์  พงษ์ภมร 
38. นายเกริกพล   เลิศสุวรรณ 
39. นายศุภวิชญ์   พิพัฒน์ถาวรสุข 
40. นายธนากร   หมั่นหินราช 
41. นางสาววราภรณ ์  สังข์ทุม 
42. นางสาวธิดารัตน์  บุญสุวรรณ์ 
43. นางสาวพิมพ์ลภัส  โพธิ์งาม 
44. นางสาวชาลินดา  ช านาญ 
45. นายสรวิชญ ์  บุญชิต 
46. นางสาวศุภาพิชญ์  บุหรั่นฉาย 
47. นายสิรวิชญ ์  แสนศิริ 
48. นางสาวณฐวรรณ  คงพล 
49. นางสาวกัลยา  ทุมหอม 
50. นายชาครติ   แสนสุข 
51. นางสาวพลอยไพลิน  จตุรภัคโภคิน 
52. นางสาวจุฬาลักษณ์  ค่ าจนุ 
53. นายรัตน์ชวัฒน์  แก้วภักดี 
54. นางสาวศุทธินี  ช่วยมี 
55. นายธนศิลา   เสืออย่าง 
56. นางสาววริศรา  สินธุรักษ์ 
57. นางสาวฐิติวัลค์  อ่ ากร่าง 
58. นางสาวอาภาภรณ์  อินทรประเสริฐ 
59. นางสาวณัชชา  หอมจีน 
60. นางสาวพัชราภรณ ์  กันยาบัณฑิต 
61. นายพิชญ์พงษ์  พัฒนสมบัติสุข 
62. นางสาวพัฒนรีย์พร  ไร่เรือง 
63. นางสาวสุพิชชา  บินชัย 
64. นางสาวอริสรา  ดวงจิต 
65. นางสาวสุภาวด ี  พุทธสร 
66. นางสาวดาวนภา  คิดถูก 
67. นายณัฐภาส   จักรค า 
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68. นางสาวพีรีรัตน์  เศวตวาณิชกุล 
69. นางสาวพิมพ์อัมพร  จีระออน 
70. นางสาวภัชรินทร์  อินทร 
71. นางสาวภัทรพร  พุทธชาติ 
72. นายไพสิฐ   โคตรสมบูรณ์ 
73. นางสาวอรุณี  หมูก้อน 
74. นางสาววันวิสา  ก าลังเสือ 
75. นางสาวเยาวลักษณ์  มีด ี
76. นางสาวณัฐริกา  กลิ่นจันทร์ 
77. นางสาวเพ็ญจันทร์  รอดเพชรไพ 
78. นางสาวชลิดา  พิมสวรรค์ 
79. นายศราวุธ   มากสอน 
80. นางสาวเอมมิกา  ดิษสวน 
81. นายฎษกร   ช่วยอินทร์ 
82. นางสาวกัญญานัฐ  สุปัญญา 
83. นายกฤติน   บรรจง 
84. นายอมรเทพ  สมัยกุล 
85. นางสาววนัชพร  แสนสุข 
86. นางสาวกุลธิดา  สุกมาก 
87. นางสาวฐิติภัค  สนามพลี 
88. นายสรวิชญ ์  วรรณุวาศ 
89. นางสาวปัญจญาภา  สุขณะรง 
90. นางสาวกนกศรี  ยุติธรรม 
91. นางสาวขวัญเรือน  จันขุน 
92. นางสาวอรพรรณ  สุดสังข ์
93. นางสาวนันท์นภัส  พรมราตรี 
94. นางสาวลภัสนันท์  ศิลปชัยนิธิโชต ิ
95. นางสาวเกสรา  บุตรศรี 
96. นางสาวกรกช  คล้ายทอง 
97. นางสาวปวีร์ณัฐ  อ่อนใย 
98. นางสาวรัตนพร  พันตะเภา 
99. นางสาวทักษพร  ผงทอง 
100. นางสาวอรจารีย์  บู่ทอง 
101. นางสาวปิยะดา  บุญประเสริฐ 
102. นางสาวกุลณัฏฐา  ไตรสินจารุภัทร์ 
103. นางสาวสุภัสสร  ส้มสาย 
104. นายอัษฎาวุธ  บุตรชูชัย 
105. นางสาวรัตนาวดี  บัวพงษ์ชน 
106. นางสาวฐานิกา  นวลณรงค์ 
107. นางสาวสุกัญญา  ชัยเลิศ 
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108. นางสาวฟาฮาน่า  จันทร์เพ็ญ 
109. นายภาณุวัฒน์  ชูชัย 
110. นางสาวนิเกต  รัตนสิทธิ์ศรี 
111. นายมณฑล  ทิพย์สุภา 
112. นางสาวปณิชา  กาส ี
113. นางสาวพิมพ์ศิริ  พานทอง 
114. นางสาวณัฏฐพัชร์  พรมราตรี 
115. นายวันชนะ  มิตรลับ 
116. นายณฐกร   อุทโท 
117. นายจารุวัฒน์  สวนสมจิตร 
118. นางสาวกนกกร  ศรีเทพ 
119. นางสาวอัญญาวีย์  สามพิมพ์ 
120. นางสาวอรพินทุ์  คู่กะสังข์ 
121. นางสาวผกาสินี  นวลเสน 
122. นางสาวอนุษรา  ภูมิชนะกิจ 
123. นางสาวรชัญา  สมหวังสกุล 
124. นางสาวฆรวัณณ์  ทองสุข 
125. นางอมรรัตน์  แสงสว่าง 
126. นางสาวโสพิชญา  แกมไทย 
127. นางสาวอาทิตยา  ภาคภูมิ 
128. นางสาวขนิษฐา  ยะพิมสิน 
129. นางสาวดวงกมล  สวนเพ็ชร 
130. นายวทัญญู  ลิ้มนุวัฒน์ 
131. นายธณภัทร  ปรุงแต่ง 
132. นายธนายุทธ  อรัญเวศ 
133. นางสาวกุลนันท์  พ่ึงดิน 
134. นางสาวบุณยานุช  ค ามณี 
135. นางสาววิชญาดา  พัฒนา 
136. นางสาวเพชรไพรินทร์ พิมลนอก 
137. นางสาวชลธิชา  เจริญยิ่ง 
138. นางสาวทิชากานต์  เทพสัตรา 
139. นายนันณภัชสรณ์  เสนนอก 
140. นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์จันทร์ 
141. นางสาวกนกพิชญ์  อิสรานุคุณ 
142. นางสาวธัญญรัตน์  ด้วงเงิน 
143. นางสาวอาจารีย์  ชื่นชม 
144. นางสาวชนัญชิดา  สวัสดิ์วงษ ์
145. นางสาวณัฐธิดา  น่วมส าโรง 
146. นายธันวา   คงบา 
147. นางสาวคุณัญญา  กัสนุกา 
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148. นางสาวสิริลักษณ์  ส่างการนอก 
149. นายจิรภัทร  แดงจีน 
150. นางสาวรัติกาล  มีพัฒนะ 
151. นางสาวปวีณา  คงขันตะ 
152. นายปัณณวิชญ์  กุลวงษ์ 
153. นางสาวเกสรา  บุญยง 
154. นางสาวนวินดา  โพธิ์พิทักษ์กุล 
155. นายนายวัชรพศ์  พลอยประดับ 
156. นายฐิติวัชร   กอเซ็ม 
157. นางสาวฐิตาภา  ค าทา 
158. นายพัชรพล  แก้วสุวรรณ 
159. นางสาวอรัญญา  เข็งนอก 
160. นายรัชชานนท์  จันทร์ฤทธิ์ 
161. นางสาวสุทัดตา  ขุนหอม 
162. นายชัยภัทร  ช เมืองใหม่ 
163. นางสาวแสนสิริ  คัดทะจันทร์ 
164. นางสาวอฐิติญา  ริสมัน 
165. นางสาวณัฐกานต์  ไสยวิจีณ 
 

 


