
 
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

   จ.นนทบุรี  กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ปีการศึกษา 2566 

……………………………………………… 
 
    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี    
กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา  2566   ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110008-8 นายพงษ์ขจร ประสงค์นิมิตกิจ  

 
 

 
04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110004-7 นางสาวธัญญารัตน์ เก่งมนตรี  

 
 
 
 

04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)      
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110006-2 นายไกรวุฒิ แสนเพ็ชร 

 
 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)      

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110005-4 นางสาวสิริมา อรัณยะนาค 
 2 1110016-1 นางสาวโชติกามาศ  ศิริบูรณ์ 
 3 1110012-0 นางสาวโศภิภิษตา ทองทา 

 
 
 
 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      
04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110010-4 นางสาวภัควลัญชญ์ วิบูลย์เชื้อ 

 
 
 
 
 
 

   04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110018-7 นางสาวยุวดี  ศิริสุข 
 2 1110003-9 นายธนกฤต  ทองพันธ์ 

 
 
 

 
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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   04115   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   (BME)    

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110007-0 นายณภัทร ก าจัดภัย 
 2 1110013-8 นายพนาศักดิ์ บุญงาม 
 3 1110019-5 นายฉัตรบดินทร์ หัชลีฬหา 
 4 1110009-6 นางสาวนวนันท์ เพ่ิมสิน 
 5 1110020-3 นางสาวลฏาภัสร ์ อัครนิธิวัชรกุล 
 6 1110011-2 นางสาวกมลชนก ดีบุกค า 
 7 1110015-3 นางสาววาสนา ขันทองค า 
 8 1110014-6 นางสาวธมนวรรณ บุพสุวรรณ 

 
 
 
 

สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 

 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110002-1 นางสาวมัญชุสา ค าจันทร์ 

 
 
 

04120   สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์    (MIEE)    
 ล าดับที่   เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล 
 1 1110017-9 นายพงศธร ทรัพย์เพ่ิม 
 2 1110001-3 นางสาวนันท์หทัย ธัญธนาพงศ์ 

 
 
 

  
 

ให้ดู หมายเหต ุ ท้ายประกาศด้วย 
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หมายเหต ุ
1.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 

เวลา  09.00 น.   ณ   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มจพ.  กรุงเทพมหานคร  แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

      04101  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA) 
          สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1006    ชั้น  10   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
 04102  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC) 
           สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  903    ชั้น  9   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
 04105  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ET)      
          สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง 717   ชั้น  7   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  

04106  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT)      
          สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  720    ชั้น  7   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
 
 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์   (IMI)      
 04109   กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ 
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
 04110   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   (CS)     
           สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  615    ชั้น  6   อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

  
 04115   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   (BME)    
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

  
 สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม   (EPH)    
 04117    แขนงวิชาวัสดุวิศวกรรม 
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
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 04120   สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์    (MIEE)    
            สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์  ห้อง  1201  ชั้น 12    อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
  
          โดยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย  พร้อมน าเอกสารมาแสดงดังนี้ 
 1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว  (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์) 
 1.2  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา 1 ฉบับ (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 1.3  ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองที่แสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม.6  ภาคเรียนที่ 1 

      ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประกาศ และก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์  จ.นนทบุรี   
      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 

 


