
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจ าปีการศึกษา 2562 
……………………………………………… 

 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย           เพ่ือก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 
      04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (MA) 

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 

-ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์- 
 
 

        04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 1810026-3 นางสาวปวีณา โททัสสะ 
 
 

04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (AT)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 1810021-4 นายศิลานุวัฒน์ ปั้นประเสริฐ 
 1810039-6 นายนวพล เครือยศ 
 
 

04104  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (BT)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 
-ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์- 

 
 

ให้ดู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04105  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
-ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์- 

 
 
 

04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1810005-7 นางสาวรัตนสุพร เยาว์ทุม 
1810027-1 นางสาวมิลลดา สุวรรณกล่อม 
1810038-8 นางสาวพลอยชมพู พันธ์ตาวงษ์ 
1810017-2 นางสาวสุธารินี นกสกุล 
1810020-6 นางสาวพรรษา ทองประเสริฐ 
1810003-2 นางสาวชนิดาภา สุขมณ ี

 
 
 

04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1810033-9 นายพีรวิชญ์ วงศ์สินประเทือง 
1810015-6 นายศุภกร อ่วมสอาด 
1810032-1 นางสาวพิมพ์วรีย์ บุญนาค 
1810008-1 นายปรารภ วัฏฏวนิชย์กุล 
1810022-2 นายกษิดิศ วิเศษวงษา 
1810012-3 นายวรัญญู อภัยยานุกร 
1810031-3 นายพีรวัส ผ่องแผ้ว 
1810013-1 นางสาวพรธิดา โพธิ์ใบ 

 
 
 

ให้ดู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB)  

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
1810023-0 นายไตรรัตน์ตรี เกาะน้ าใส 
1810007-3 นายกฤษฎา ชิตนุกูล 

 
 
 

04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1810002-4 นางสาวรษิกา ม่วงสี 
1810018-0 นายขจิตศักดิ์ สุทธิพันธ์ 

 
 
 

04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1810035-4 นางสาววณิชกรณ์ ทรัพย์จิรกิจ 
1810016-4 นางสาววรรณศิริ จันทพันธ์ 

 
 
 

04114  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์  (MC)  
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

 
-ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์- 

 
 
 

04119  สาขาวิชาวิทยาศาสตรข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  (SDA)  
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
-ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์- 

 
 
 

ให้ดู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME) 
 เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 

1810034-7 นายภัทรพล เมืองโคตร 
1810014-9 นางสาวมณฑกานต์ มีจั่นเพ็ชร 
1810011-5 นายณัฐภัทร เกิดศรีทอง 
1810030-5 นางสาวณัฐกานต์ เจริญศรี 
1810024-8 นางสาวกุลณัฐ พะลัง 
1810029-7 นายยศวริศ ทองสุข 
1810036-2 นายอนุชา สวนทรัพย์ 
1810025-5 นายวงศกร สังข์ซ้อน 
1810009-9 นางสาวอาทินัดดา ไตรยะพานิช 
1810006-5 นางสาวสิริกานต์ โพธิสิน 
1810037-0 นางสาวปนัดดา ขาวสั้น 
1810028-9 นายภูมิวริสส์ วงษ์ถาวร 
1810010-7 นางสาวปิยะธิดา สูงรัง 
1810004-0 นางสาวกุลนิษฐ์ บุญเต็ม 
1810001-6 นางสาวศุภาวดี คล้ายมาก 

 
 
 
 
 
 

ให้ดู หมายเหตุ  ท้ายประกาศด้วย 
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หมายเหตุ 

  1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11  มกราคม  2562 
      เวลา  09.00 น.   ณ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.  กรุงเทพมหานคร  แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 

   04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  (IC)        
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  903  ชั้น  9  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04103  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  (AT)   
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  723  ชั้น  7  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)  
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  724 ชั้น  7  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

04110  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)    
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  615  ชั้น  6  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04111  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)  (CSB)  
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  615 ชั้น  6  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

04112  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (AS)     
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  525  ชั้น  9  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04113  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  (ASB)   
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  525  ชั้น  9  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

04115  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (BME)    
สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์    ห้อง  404 , 423  ชั้น  4  อาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 

 
         โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  พร้อมน าเอกสารมาแสดงดังนี้ 
        1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
  1.2  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  1.3  ใบรายงานผลการเรียน  (ปพ.)   หรือใบรับรองที่แสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ 
                        ชั้น  ม. 4 ถึงชั้น  ม.  6  ภาคเรียนที่  1 ไม่ต่ ากว่า 2.50 พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
  1.4  เกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์โครงงานทางวิทยาศาสตร์ในโครงการ 
                        เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0   
                        พร้อมส าเนา  1  ฉบับ  (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง)  และเอกสารแสดงผลงานอ่ืนๆ  ที่ส่งเสริมทักษะทาง 
                        วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  1  ฉบับ  (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  1.5  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
    
  2.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่ีไม่มารายงานตัวตามเงื่อนไขในข้อ 1 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 
         /3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์... 
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  3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  16  มกราคม  2562  เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ 
      http://www.admission.kmutnb.ac.th  และ  http://www.sci.kmutnb.ac.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   8   มกราคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 


