
 
 

                                                       
 

                        

 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio รอบท่ี 1 
คณะบริหารธุรกิจ   

ประจำปีการศึกษา  2566 
________________________ 

 
 

     ตามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบPortfolio รอบที่  1 คณะบริหารธุรกิจ    
ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ
ปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1  ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี ้
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    6    มกราคม   พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  วัฒนจตุรพร) 
         รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Email     bbakmitl@gmail.com
2. โทรศัพท์ ท่ี นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์ โทร 02-329-8000 ต่อ 6378 วันและเวลาราชการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

โดยให้ส่งไฟล์หลักฐานท้ังหมดไปท่ีเมล bba-thailand63@kmitl.ac.th  

กรณีท่ีข้อสงสัยหรือมีความจ าเป็นย่ิงยวด ท่ีผู้สมัครไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ในวัน-เวลา ดังกล่าวได้ ติดต่อ....

ข้ันตอนการปฏิบัติของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. เตรียมเอกสารใบแสดงผลการเรียน(ป.พ.1) ของผู้สมัคร ไฟล์ในรูปแบบ PDF โดยต้ังช่ือไฟล์เป็น 

ภายในวันท่ี 8 มกราคม 2566 ภายใน 16.00 น. เท่าน้ัน

          ให้ผู้มีรายช่ือต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือแสดงความจ านงในการเข้าสัมภาษณ์ ในวันท่ี 15 มกราคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

*หากไม่ส่งเอกสารในเวลาท่ีก าหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบ ให้ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา *

รหัสผู้สมัคร-TRAN.pdf  เช่น 12345-TRAN.pdf  (ให้น าเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

รหัสผู้สมัคร-PORT.pdf เช่น 12345-PORT.pdf  (ให้น าเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

รหัสผู้สมัคร-LANG.pdf  เช่น 12345-LANG.pdf  (ให้น าเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

2. เตรียมเอกสารสรุปผลงาน (portfolio) ของผู้สมัคร ไฟล์ในรูปแบบ PDF โดยต้ังช่ือไฟล์เป็น 

3. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอ่ืนๆ) (ถ้ามี) โดยต้ังช่ือไฟล์เป็น

หนา้ 1 จาก 6



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

1 85208 น.ส. ญานิกา หาญรบ
2 85468 นาย ศุภณัฐ เบ็ญจกิจ
3 85470 น.ส. วิลาวัลย์ งามแสง
4 85960 น.ส. มุฑิตา เพ็งมีศรี
5 85982 น.ส. ณัฐภัสสร จีรเดชทวีวัฒน์
6 85988 น.ส. ปริชญา อุทัยแพน
7 86101 น.ส. เยาวลักษณ์ คูณขุนทด
8 86111 น.ส. ศศิกานต์ เพ็งศรี
9 86355 น.ส. ปทิตตา ทองเจือ
10 86471 นาย สุวพงศ์ภัค สันติวรานุรักษ์
11 86602 น.ส. ศรัณย์พร เอกกลาง
12 86637 น.ส. มนัสนันท์ ศรีราเพ็ญ
13 86661 น.ส. อัญญรัตน์ สมบัติมี
14 86680 น.ส. นัฐธิชา ด้วงเจริญ
15 86931 น.ส. เอลียาห์ อาโป
16 87207 น.ส. ปณิสา กรินรักษ์
17 87262 นาย พีรณัฐ ชีถนอม
18 87491 น.ส. ปพิชญา จ าเริญพร
19 87510 นาย ศิริศักด์ิ ย้ิมย่อง
20 87630 น.ส. พรทิพา ศศิรัตนวงษ์
21 88433 น.ส. สุปรียา อินกอ
22 88548 น.ส. ปาตาลี เสือสมิง
23 88558 น.ส. ณัฐณิชา กรรฐสุทธ์ิ
24 88628 นาย ภานุ ทองหลาง
25 90172 น.ส. พรผกา ชุปวา
26 90367 น.ส. แพรวา ไชยณรงค์
27 90416 น.ส. จนิสตา สิทธิสารวัฒนชัย
28 90853 น.ส. ธนาพร วิเศษมุข
29 90999 น.ส. ธิราภรณ์ มีสัมฤทธ์ิ

 ล าดับ 1 – 29  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 08.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หนา้ 2 จาก 6



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

30 91071 น.ส. อทิตยา บัวพรม
31 91281 น.ส. ดรุณี สอยโว
32 91296 น.ส. ธลมวรรณ ฉิมหิรัญ
33 91905 น.ส. มาลิณี หนูเผือก
34 91947 น.ส. ชาลิสา พันธุรัตน์
35 92216 น.ส. ลัฐิกา สวยสะอาด
36 92330 น.ส. ชลกานต์ บุนนาค
37 92404 น.ส. ชัชชญา ตราดรรชนี
38 92656 น.ส. พจนินท์ คงไขย
39 92835 น.ส. ฑิฆัมพร ไชยฤทธ์ิ
40 92850 น.ส. ทักษินันท์ ประทีปตรัง
41 92876 น.ส. ตุลยา แก่นสา
42 92938 นาย ปัณณวัฒน์ เดิมสลุง
43 93298 น.ส. จินตพร ปรีชา
44 93398 น.ส. รัตนาพร ธีระกุลสถิต
45 93516 น.ส. ณิชกานต์ วงษ์ดี
46 93621 น.ส. อาริสา พลอาษา
47 93641 น.ส. ชษาธนัญ นันท์ธนกุล
48 93716 น.ส. ภัทรวดี ศรีพิมพ์
49 94139 นาย นัญฐพงศ์ ใจดี
50 94167 น.ส. สุจิรา อัมรนันท์
51 94253 น.ส. ณัฐณิชา ต่ายเพ็ง
52 95079 นาย รัชพล สรรพจักร์
53 95235 น.ส. ชญานิศ สร้อยทับทิม
54 95270 น.ส. ปพิชญา กันเพ็ชร์
55 95407 น.ส. กรรณิการ์ แก่นเดียว
56 95857 น.ส. บุญยานุช วัฒนรัตนกุล
57 96034 น.ส. นวรัตน์ ปาลี
58 96050 น.ส. ธิดา จุ้ยวิเศษ

 ล าดับ 30 – 58  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หนา้ 3 จาก 6



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

59 96082 นาย ภูมิภัทร พันสีลา
60 96541 นาย พชรพล ฝ้ันนา
61 96720 น.ส. อลิศรา ทานประสิทธ์ิ
62 96735 น.ส. รักษิณา นุ่มพรม
63 96746 น.ส. ราชาวดี สังข์ทอง
64 97233 นาย ชาคริต สุขศิริกุล
65 97667 นาย ศฐา แตงเอ่ียม
66 97784 นาย คริษฐ์ มีทรัพย์
67 97938 นาย สิรภพ บุญแก้ว
68 98068 นาย ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี
69 98168 น.ส. นุชจรีย์ ท่ังทอง
70 99448 น.ส. กันต์ฐิตา ฮาตระวัง
71 99466 น.ส. พัชราวดี เตปินตา
72 99610 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ ฉลาดแย้ม
73 99756 นาย ปวริสด์ิ สุวรรณพงศ์
74 99972 น.ส. ณัฐญา วิเศษณัฐ
75 100109 น.ส. ปวีณ์ลดา แก้วศรี
76 100195 น.ส. ประภัสสร วันทา
77 100219 น.ส. นิรุชา ค าแก้ว
78 100378 น.ส. ทรายขวัญ ดวงคุณ
79 100460 น.ส. ณัฐกฤตา ประสมทองสุข
80 101103 นาย ภูมิพงศ์ โรจน์พงศ์เกษม
81 101370 น.ส. อรุณรัตน์ ชนะดี
82 101397 น.ส. ชุติกาญจน์ บัวนาค
83 101505 น.ส. กานดา พูลพิพัฒน์
84 101511 นาย พัฒน์ธนกฤช ชูราศรี
85 101699 น.ส. สิริกัญญา ถาวรวรรณ์
86 101740 น.ส. อลิน นิตยภูติ
87 101853 น.ส. รินลณี เกษมรัตน์

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ล าดับ 59 – 87  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 10.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

หนา้ 4 จาก 6



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

88 101956 น.ส. ชัชชญา หนูแก้ว
89 102113 น.ส. ฉัตรชฎาพร ยอดส าโรง
90 102366 น.ส. ณัฐชาภรณ์ กิจรักษา
91 102396 นาย พงศ์ภัค เวทยาวงค์
92 102608 น.ส. วรัญญา แสนวงษ์
93 102793 น.ส. เพชรดาว บุญสนิท
94 103046 นาย สุวิจักขณ์ นางาม
95 103205 น.ส. มุขมณี กองบุญมา
96 103530 น.ส. พรชนก กองแก้ว
97 103692 นาย นที ไม้แก้ว
98 103697 นาย พิฆเนศ อรัณยกานนท์
99 103699 น.ส. ปภาวรินท์ บุญโท
100 103715 น.ส. ทักษิอร อัครธรรม
101 103792 น.ส. ศศิกานต์ เต้มีย์
102 103812 น.ส. ปิยธิดา โหลแก้ว
103 103861 น.ส. ชุตินารถ อ้นแดง
104 103949 นาย ณัฐนันท์ สาป้อง
105 104009 น.ส. นนวรรณ จ าจด
106 104019 น.ส. ธนิศรา สอาดเอ่ียม
107 104131 น.ส. อุ้มบุญ ใจเท่ียงแท้
108 104308 น.ส. ปิยาพัชร อ่วมด้วง
109 104353 น.ส. ภธิษา วิภาสหิรัญกร
110 104372 น.ส. อภิสรา นาคปรุง
111 104444 น.ส. สุรัตน์วดี พลวงษ์ศรี
112 104464 น.ส. แซมญ่า ดาร์วิช รังค์สุข
113 104466 น.ส. วลัยพร วิสูงเร
114 104504 น.ส. กัลยกร สวัสดี
115 104633 นาย บัญญวัต สุชาฎา
116 104692 น.ส. ณัฐริกา ทองสว่าง

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ล าดับ 88 – 119  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 11.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

หนา้ 5 จาก 6



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

117 104750 น.ส. นัฐนิชา หอมสุวรรณ์
118 105099 นาย อภิวัฒน์ ประก่ิง
119 105147 น.ส. ภัคจิรา เทศกุล

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ล าดับ 88 – 119  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 11.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

หนา้ 6 จาก 6



1. Email     bbakmitl@gmail.com
2. โทรศัพท์ ท่ี นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์ โทร 02-329-8000 ต่อ 6378 วันและเวลาราชการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

*หากไม่ส่งเอกสารในเวลาท่ีก าหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบ ให้ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา *

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรณีท่ีข้อสงสัยหรือมีความจ าเป็นย่ิงยวด ท่ีผู้สมัครไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์ในวัน-เวลา ดังกล่าวได้ ติดต่อ....

รหัสผู้สมัคร-PORT.pdf เช่น 12345-PORT.pdf  (ให้น าเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

3. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอ่ืนๆ) (ถ้ามี) โดยต้ังช่ือไฟล์เป็น
รหัสผู้สมัคร-LANG.pdf  เช่น 12345-LANG.pdf  (ให้น าเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

โดยให้ส่งไฟล์หลักฐานท้ังหมดไปท่ีเมล bba-thailand63@kmitl.ac.th  
ภายในวันท่ี 8 มกราคม 2566 ภายใน 16.00 น. เท่าน้ัน

ข้ันตอนการปฏิบัติของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          ให้ผู้มีรายช่ือต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือแสดงความจ านงในการเข้าสัมภาษณ์ ในวันท่ี 15 มกราคม 2566
1. เตรียมเอกสารใบแสดงผลการเรียน(ป.พ.1) ของผู้สมัคร ไฟล์ในรูปแบบ PDF โดยต้ังช่ือไฟล์เป็น 
รหัสผู้สมัคร-TRAN.pdf  เช่น 12345-TRAN.pdf  (ให้น าเอกสารมาในวันสัมภาษณ์ด้วย)

2. เตรียมเอกสารสรุปผลงาน (portfolio) ของผู้สมัคร ไฟล์ในรูปแบบ PDF โดยต้ังช่ือไฟล์เป็น 

หนา้ 1 จาก 5



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

1 85621 น.ส. สุภาวดี ม่ิงขวัญ
2 85638 นาย โนอาร์ อยู่เป็นสุข
3 85696 นาย ณัฐภัทร เเสนวรกิจ
4 85757 น.ส. บุณณิภัทร อ่ าบุตร
5 85915 น.ส. พิชชากร พรพิพัฒนศิริ
6 86015 นาย ธีรภัทร์ ใจหาญ
7 86019 นาย ลัญฉกร เล็กวงค์พร
8 86143 นาย ยศพัฒน์ เดิมสันเทียะ
9 86178 น.ส. หฤทัย ศิริไทย
10 86744 น.ส. กรชนก เช่ียวชาญ
11 86808 น.ส. ณัฐวรา ศรีศุภชัยยา
12 86942 น.ส. วีร์สุดา สนคะมิ
13 87048 น.ส. กมลพร เทียงปา
14 87108 น.ส. รวีวรรณ จันปง
15 87268 น.ส. สิตานัน เจริญเช้ือ
16 87847 นาย เอ้ืออังกูร บุญสวรรค์
17 88029 น.ส. ณัชชา สุวรรณ์
18 88120 นาย พีรวิชญ์ ต่อแก้ว
19 88426 นาย รัฐกานต์ อ่องรุ่งเรือง
20 88575 น.ส. สุภัสรา แก้วเพียร
21 89337 น.ส. ธัญญลักษณ์ วงค์สุโท
22 89379 น.ส. วรินทร บุรีนอก
23 89392 น.ส. วิศัลย์ศยา มะธิโต
24 89406 น.ส. สุตาภัทร ฉ่ ารัศมี
25 89539 น.ส. เนตรนภา จันทร์หล้า
26 90015 น.ส. กมลชนก เรืองศรี
27 90310 นาย กฤษณ พงษ์เพช็ร
28 90511 น.ส. นุชนาฎ เหล่ือมศรีจันทร์
29 90568 น.ส. วิชญาดา สุคนธะทัต

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

 ล าดับ 1 – 29  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 12.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

หนา้ 2 จาก 5



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

30 90802 น.ส. รินลณี อินทร
31 91223 นาย พลวัต ผลจันทร์
32 91245 น.ส. วรรณิษา แก้วดี
33 91335 น.ส. อัญมณี ชมสินทรัพย์
34 91641 น.ส. ตรียาพร เจริญราช
35 91802 น.ส. วนัสนันท์ ชัยชนะวิชชกิจ
36 91895 น.ส. พิชญา มีแก้ว
37 91952 น.ส. วรัชยา พันธ์จินดา
38 91998 น.ส. นาตาลี สิงห์ทอง
39 92023 น.ส. รัตน์ติยากร พงษพิลาศ
40 92307 น.ส. ณัฐธยาน์ เมฆพรรณโอภาส
41 92384 น.ส. ศิริวิมล รักษาภักดี
42 93514 นาย วุฒิพงษ์ ภูวิวัฒนกุล
43 93596 น.ส. เนตรชนก มณีกัญย์
44 93707 น.ส. กุมมารี ญาติเสมอ
45 93808 นาย กรวิชญ์ คุ้มกระโทก
46 93854 น.ส. กชพร กาลสัมฤทธ์ิ
47 94006 นาย โสภณ ศรีม่วง
48 94027 นาย ศิริศักด์ิ สุริวงษ์
49 94037 นาย พงศธร อ้ึงรุ่งเรืองกุล
50 94172 น.ส. นภัสสร เชิดฉาย
51 94312 น.ส. อารีนลดา ค ากล่าว
52 94454 น.ส. ภัทรธิดา ก าป่ันทอง
53 94880 นาย กันต์ธีภพ แตงสีนวน
54 94938 น.ส. สาริกา แซ่เล่า
55 95073 น.ส. รัชดา รวมวงษ์
56 95113 นาย ศราวุธ สูงเรือง
57 95378 น.ส. พรนัชชา นามประคอง
58 95828 น.ส. รัชนก กาขาว

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ล าดับ 30 – 58  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 13.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หนา้ 3 จาก 5



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

59 95871 นาย พงศ์พัทธ์ สุขศรีมล
60 96406 น.ส. ทยิดา โสระสิงห์
61 96958 น.ส. โชติกา จิรโชติเดชากุล
62 96960 น.ส. ศิริวรรณ นาคดี
63 97173 นาย ดนุภพ ช่อรักษ์
64 97247 น.ส. วิภัชชยา แกล้วทยง
65 97348 นาย ภูมิพัฒน์ อินทร์จันทร์
66 97524 นาย ธนกฤต โตรุ่ง
67 97885 น.ส. ธีร์ริศรา พิจารโชติ
68 97963 น.ส. ธรรมสรณ์ สุวรรนาวุธ
69 98018 น.ส. ปนัดดา เจริญสุข
70 98028 น.ส. จัสมิน ธนาพรภานุรัศม์ิ
71 98265 นาย วุฒิวิทย์ เผือกพูนผล
72 98291 นาย บูรพา เมฆประสาท
73 98305 น.ส. ณัฐฌา เหลืองประพฤทธ์ิ
74 98375 นาย ภัทรพล คงพุกา
75 98624 นาย ณัฐพล วุฒิพงษ์
76 99251 น.ส. ชิสา ขันแก้วกีรติ
77 100159 น.ส. ชนิสรา ลายทิพย์
78 100238 น.ส. ณัฐวิภา มณีนัย
79 100463 น.ส. ภัทราวรรณ นาคมงคล
80 100508 น.ส. ลลิลทิพย์ บัวเจริญ
81 100701 น.ส. ภัทรีดา เทพแสงพราว
82 100855 น.ส. พัชรพร แก้วพรหม
83 100856 น.ส. เมธาวี เรืองปราชญ์
84 101211 นาย สิรวิชญ์ สิริบุญญารักษ์
85 101508 นาย พลพจน์ ก่ิงเส็ง
86 101820 นาย ธีรพัฒน์ โกสิทธ์ิ
87 101858 น.ส. พรรณธิดา เพียราชา

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ล าดับ 59 – 87  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 14.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หนา้ 4 จาก 5



หมายเหตุ
ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

88 101923 นาย ศุภฤกษ์ วิลาทอง
89 102213 น.ส. ปาริฉัตร สงวนสิน
90 102482 นาย ธนภัทร อยู่ย่ิง
91 102868 น.ส. บงกชชนก แข็งเขตการณ์
92 102960 น.ส. กวินธิดา สุขล่ิม
93 103086 น.ส. ณัฐธิดา แสงเทียน
94 103134 นาย พงศ์กฤต โพธ์ิเมืองเพีย
95 103255 น.ส. กรวรรณ อมาตยกุล
96 103298 นาย ธนกฤต ทาเอ้ือ
97 103411 น.ส. อทิตยา ค าแหง
98 103444 นาย ทัตเทพ ทวีปัญญาภรณ์
99 103450 นาย รชฏะ พุฒสมบัติ
100 103774 น.ส. ณัฐพร ทิพยะสุขศรี
101 103844 น.ส. พัทธนันท์ ไกรษี
102 103858 น.ส. กรรณิการ์ สิทธ์ิด ารงค์
103 103868 น.ส. ณัฏฐนันท์ ธีรพลอ าพัน
104 104017 นาย ณัฐพล บัวสุวรรณ
105 104089 น.ส. มนัสนันท์ เจริญสุข
106 104153 น.ส. มานิตา ส่องประกาย
107 104177 นาย ชัชพงศ์ กุลมุล
108 104269 น.ส. ปรางค์ชนก เนตรจุ้ย
109 104339 นาย เกียรติศักด์ิ อ่อนใจเอ้ือ
110 104380 น.ส. สุธีมนต์ เดชชีวะ
111 104586 นาย สรนันท์ สังข์กรม
112 104813 น.ส. อนัญญา อนันตเสนา
113 104894 นาย ธีรเมธ สันติชัยศรี
114 104910 นาย ธีรดนย์ งามอัครไพบูลย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ล าดับ 88 – 114  ให้มารายงานตัวต้ังแต่เวลา 15.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตึกส านักบริการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 1

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์
TCAS รอบท่ี 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หนา้ 5 จาก 5



 

รายละเอียดการสอบสมัภาษณ ์
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 1 Portfolio 

ประจำปีการศึกษา 2566 

สถานที่สอบสมัภาษณ ์
ผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  คณะบริหารธุรกิจ 

สอบสัมภาษณ์วันที่  14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป     
 

 

สาขาวิชา สถานที่สอบสัมภาษณ์  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ ตึกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

หมายเหตุ  ให้นักศึกษามารายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ เวลา 08.30 – 10.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

เอกสารที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ ์
ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หรือกรรมการสอบสัมภาษณ์  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ใบสมัครที่ดาวน์โหลดผ่านระบบรับสมัคร 

2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน
รางวัลที่ได้รับ โดยมีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และรวบรวมผลงานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป (มัธยมศึกษา
ตอนปลายเท่านั้น) มีผลงานตามกำหนด คือ 

- ผลงานการเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ 

ประเทศและได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

- ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

3.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา) 

     (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1  ฉบับ   

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1 ฉบับ    

 

หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อช่องทางต่อไปนี้  

1. โทรศัพท์ เบอร์ 02-329-8000 ต่อ 6378  วัน-เวลา ราชการเทา่นั้น 
2. E-mail econkbs@kmitl.ac.th 

 



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ

1 85168 น.ส. วิรดำภรณ์ พรมชำติ

2 85311 น.ส. สุชำนำถ อินต๊ะนำม

3 85388 น.ส. นวิยำ บุญโชติ

4 85533 น.ส. กิตยำภรณ์ เวชกรณ์

5 85641 น.ส. เขมิกำ กำยำกุล

6 85857 นำย ศุภกร ภูต่ำงแดน

7 86044 น.ส. ฉัฐวีณ์ ถำวรเรืองพงศ์

8 86305 น.ส. ชนัญชิดำ เวียงสิมำ

9 86485 น.ส. ลัลนำ มำศปถวี

9 86954 น.ส. กัญญพัชร ศิริพัฒนกุล

10 87293 น.ส. ธิติยำ สงครำม

11 87703 น.ส. เขมิสรำ สมบูรณ์ประเสริฐ

12 88153 นำย ภูดิศ พันตำ

13 88638 นำย ปัณณวิชญ์ ชมที

14 88977 นำย ธนภูมิ ล้ิมสิริเรืองชัย

15 89602 นำย ธนชำติ ดีเบำ

16 90027 นำย วชิรวัช ค ำแสนสุข

17 90151 น.ส. กุศลิน ธนบุญเรือง

18 90363 น.ส. นฤมล มำแก้ว

19 90513 น.ส. พิชชำนันท์ จันทร์เพ็ง

20 90669 นำย วีระกิตต์ ธนันต์ชัยวรำกุล

21 90715 น.ส. นภสร ถนอมชำติ

22 91374 น.ส. ปพิชญำ ข ำยำ

23 91482 นำย ศิระชำญ ไสยฉิม

24 91558 น.ส. ภัสรำ ห่วงโกศล

25 91823 น.ส. ณฐำ สว่ำงใจ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

    TCAS รอบท่ี 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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26 92476 น.ส. นฤมล เพชรรักษ์

27 92521 น.ส. ปภัสรินทร์ วุฒิเสรีเกียรติ

28 92582 น.ส. ฐำนิญำ มำนะทัศน์

29 92980 นำย ศรัณย์ ณ ระนอง

30 93004 น.ส. ณัฐทมล อภิวันท์

31 93504 น.ส. เมธำพร บุญเจริญสุขกุล

32 93548 น.ส. พำทินธิดำ นำคมนต์

33 94103 นำย ศุภกร ขันค ำ

34 94420 น.ส. พีรดำ ชำวรักษ์

35 94539 น.ส. พุทธิดำ กันตะสุข

36 95245 น.ส. อภิญญำ สุขวิมลไพศำล

37 95306 น.ส. กันย์ณัชชำ บุตรดี

38 95615 นำย ธัญพิศิษฐ์ จิตพิไล

39 95720 นำย วิชยุตม์ ศิริรัศมีกุล

40 95732 นำย ยศกร คมข ำ

41 95843 น.ส. ณัฐชำ ปินะกำพัง

42 96357 น.ส. ชนำกำนต์ ฮวดจึง

43 96371 นำย พีระณัฐ หำรเห็น

44 96691 น.ส. รชำ วงศ์กวีวิทย์

45 96943 น.ส. น้ ำทิพย์ ค่องอ้อย

46 97099 น.ส. ยุพรัตน์ จิตรพัฒนำกุล

47 97251 นำย ศุภกร บริรักษ์

48 97287 น.ส. ศิรินภำ โอสถำนนท์

49 97294 น.ส. ณีรนุช ชมจิตร

50 97375 นำย ชำญวิทย์ ศรีโหมด

51 97867 น.ส. พิริษำ สำยสมบัติ
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52 97968 นำย อัฏฐนิษฐ์ งำมจินดำสกุล

53 98075 น.ส. มนัสนันท์ เถำถวิล

54 98509 นำย พิทักษ์ ยอดนำงรอง

55 98841 น.ส. วริศรำ แก้วมณี

56 100298 น.ส. กฤติยำ ศรีมี

57 100882 นำย พีรพงษ์ ภักดีแก้ว

58 101169 นำย จิระภำคย์ ธีรเลิศรัตนโชติ

59 101275 นำย วุฒิธำดำ เเซ่เฮ้ง

60 101343 นำย ธนกฤต เกียรติด ำเกิง

61 101362 น.ส. ณัฐณิชำ เรือนทุ่ง

62 101372 นำย ภีม อมรชัชวำลกุล

63 101533 น.ส. กัญญ์วรำ เสำวลักษณ์

64 101561 น.ส. อำภำ พสกภักดี

65 101592 นำย ณัฐเกียรติ โชคภัทรพิบูลย์

66 101715 น.ส. จุรีภรณ์ ชนะชัยสุวรรณ

67 101937 นำย บูรพำ ริมใหม่

68 102040 นำย วรัตถ์ เกิดกอ

69 102182 นำย ไชยอนันต์ สีนวลแตง

70 102191 น.ส. ชนิสรำ ชูจันทร์

71 102247 น.ส. นวพร ชุณหกุล

72 102644 น.ส. อิณธิรำ คีรี

73 102848 น.ส. พรฟ้ำ ภูมิโคกรักษ์

74 102917 นำย ทักษิณ มลิวันทอง

75 103297 น.ส. จันทร์ธิรำ คงสวน

76 103310 นำย อัษฎำ สิทธิมงคลกุล

77 103388 น.ส. นิสำ เอ้งฉ้วน
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78 103404 นำย ณัฐพล ศิริเสำวลักษณ์

79 103497 นำย จักรพงศ์ อำธิโรยรัมย์

80 103638 น.ส. ปัณฑิตำ ทรงแสงธรรม

81 104145 น.ส. กัลย์สุดำ บุญสงค์

82 104151 นำย ปิยพัทธ์ สิทนันท์เจริญ

83 104430 น.ส. ณัฐชำ วิมล

84 104683 นำย ณัชพล เเย้มพินิจ

85 104735 น.ส. ธนวรรณ เอ่ียมอนันต์

86 104759 นำย อิทธิพล จันทร

87 105021 นำย มงคล งำมข ำ

89 105117 นำย ชวพล ภู่มณี
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