
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีสอบ

1 631206112463 นางสาวนภัทร์ชนม์  ตันติตระการวัฒนา
2 631206113057 นางสาวอภิชญา  โพธ์ิบึงกาฬ
3 631206114076 นางสาววรนิษฐา  ชิดเช้ือ
4 631206114810 นายกิตติภัทร  เกตุมาลา
5 631206115648 นางสาวกรองทอง  เจิมแก้ว

สอบคัดเลอืก วนัจันทรท์ี ่30 มนีาคม 2563

รปูแบบการจัดสอบ : สมัภาษณ์ผา่นทาง Online ผา่นทาง โปรแกรม Zoom เวลา 13.00 น.

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

ผูป้ระสานงาน : คณุ ไพลนิ นลิสทิธิ ์ โทร.0924196602 

ตดิตอ่ inbox เพจ facebook : Chemistry Kmutt

https://www.facebook.com/Chemistry-Kmutt-1927805557488117/

E-mail : pailin.nin@kmutt.ac.th                     

เคมี - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2563
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีสอบ

1 631206112828 นางสาวนิสรีน  กะสิรักษ์
2 631206116322 นายธนธรณ์  สักโก
3 631206117221 นางสาวฉัตรชนก  พรรณโส

สอบคัดเลอืก วนัจันทรท์ี ่30 มนีาคม 2563

ท้ังน้ี ทางภาควิชาฯ จะติดต่อเพ่ือแจ้งรูปแบบการสอบคัดเลือกกับผู้มีสิทธ์ิสอบโดยตรง

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

ผูป้ระสานงาน : คณุ น.ส.สภุาวด ีฦาชา 

โทร / ID Line : 0855587285

E-mail: supawadee.luecha@mail.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2563
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีสอบ

1 631206112113 นายพิษณุ  สอาดศรี
2 631206112191 นางสาวปิยากร   สุวรรณบูรณ์
3 631206112232 นางสาวพิมพ์ลภัส  สอนสี
4 631206112432 นางสาวนธรี  ธนะกมลประดิษฐ์
5 631206112590 นายหัสนัย  เกตุช้าง
6 631206112646 นางสาวรสสริน  ค้ิวสุนทรเนตร
7 631206112655 นางสาวณิระชา  ผิวฉ่ า
8 631206112873 นายภานุวัฒน์  โพธ์ิบึงกาฬ
9 631206113007 นางสาวมิตรสิณี  กรังพานิชย์
10 631206113069 นางสาวชลัสยา  สุขประเสริฐ
11 631206113184 นายภูธเนศ  พุ่มทรา
12 631206114801 นางสาวทวินัน  แซ่ล้ิม
13 631206115849 นางสาวอรวรรณ  โสภาภักด์ิ
14 631206115881 นายศักดิธัช  วงศ์สุนพรัตน์
15 631206116761 นางสาวกลวัชร  บันจุน
16 631206116830 นางสาวพรลภัส  หลงสมบุญ
17 631206116981 นางสาวอมรรัตน์  ไพค านาม

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2563
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีสอบ

1 631206112364 นางสาวกัญญารัตน์    วิหารธรรม
2 631206112584 นางสาววิภาวนีย์  ขวัญตา
3 631206112767 นางสาวณิชากร  ช่วยเน่ือง
4 631206113421 นางสาวการณ์จนา  สุขสนิท
5 631206114172 นายจิรายุส  ศุภมงคลดี
6 631206114293 นางสาวนลินี  ขุนสวัสด์ิ
7 631206115003 นายกิตติภัค  พิทักษ์ธารารัตน์
8 631206115749 นายพงศภัค  รัตนไชย
9 631206116451 นางสาวกัญญาณัฐ  นาคเสน
10 631206117124 นางสาวจิตติมา  สารภาพ
11 631206117249 นายสุกฤษฎ์ิ  สงวนวงศ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2563
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล สถานท่ีสอบ

1 631206114448 นางสาวพวงเพชร  ดนัยภัคกอบกุล

สัมภาษณ์โดย VDO Call ผา่น Line  ในวนัจันทรท์ี ่30 มนีาคม 2563 เวลา  14.00 น. 

ผูป้ระสานงาน : นางเพยีงพศิ รอดปาน โทร 08 6775 7102 หรอื E-mail : peangpit.rod@mail.kmutt.ac.th หรอื ID Line : kungpeangpit

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2563
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์


