
1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200401547 นางสาว ณัฐชยา เกษร บุญวัฒนา
2 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200403226 นางสาว กัญญารัตน์ โพธิพฤษ์ มัธยมวัดสิงห์
3 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200400893 นาย เฉลิมเกียรติ ทุมจังหรีด ปักธงชัยประชานิรมิต
4 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200405293 นางสาว กานต์นรี ใจเอื้อ มัธยมด่านส าโรง
5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 611200401595 นาย  อติคุณ เตชาพลาเลิศ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 611200403600 นาย กิตติธัช วงษ์ไทย สารสิทธิพ์ิทยาลัย
7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200402004 นาย ทักษ์ดนัย ถิรคุณาพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
8 วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 

4 ปี
611200405771 นาย คณาธิป อนุชิต อัสสัมชัญระยอง

9 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 611200406258 นาย นายกฤดิรัฐ วรลาภมงคล โพธาวัฒนาเสนี
10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200401484 นางสาว ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200401190 นางสาว ยิ่งลักษณ์ อนันทะรัตน์ ราชวินิตบางแก้ว

** สอบสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) : วันเสาร์ที ่18 พฤศจิกายน 2560
** สถานทีแ่ละเวลาสอบ : https://goo.gl/bCTdHu

หมายเหต ุ: ผู้มรีายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมคัร (350 บาท) แล้วน าไปช าระทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันศุกร์ที ่10 - วันจันทร์ที ่13 พฤศจิกายน 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเขา้สอบสัมภาษณ)์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการปรับอัตราค่าสมคัร :
เขา้สู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเขา้รับการสัมภาษณ์รอบที ่2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนดา้นตา่งๆ) ในวันพุธที ่22 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า

นาม(ไทย)
ชื่อ(ไทย)



12 เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 
4 ปี

611200403308 นางสาว มารียาม เขียวชะอุ่ม นาหลวง

** สอบสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) : วันเสาร์ที ่18 พฤศจิกายน 2560
** สถานทีแ่ละเวลาสอบ : https://goo.gl/bCTdHu

หมายเหต ุ: ผู้มรีายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมคัร (350 บาท) แล้วน าไปช าระทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันศุกร์ที ่10 - วันจันทร์ที ่13 พฤศจิกายน 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเขา้สอบสัมภาษณ)์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการปรับอัตราค่าสมคัร :
เขา้สู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเขา้รับการสัมภาษณ์รอบที ่2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนดา้นตา่งๆ) ในวันพุธที ่22 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที ่1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ดา้นศิลปวัฒนธรรม
ที่ ค าน าหน้า

นาม(ไทย)
ชื่อ(ไทย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา



13 ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี 611200401157 นางสาว ประกายเพชร ยานนาวา ตรอนตรีสินธุ์

14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4
 ปี

611200404690 นางสาว อมรพรรณ บุญยะวัตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

** สอบสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) : วันเสาร์ที ่18 พฤศจิกายน 2560
** สถานทีแ่ละเวลาสอบ : https://goo.gl/bCTdHu

หมายเหต ุ: ผู้มรีายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมคัร (350 บาท) แล้วน าไปช าระทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันศุกร์ที ่10 - วันจันทร์ที ่13 พฤศจิกายน 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเขา้สอบสัมภาษณ)์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการปรับอัตราค่าสมคัร :
เขา้สู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเขา้รับการสัมภาษณ์รอบที ่2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนดา้นตา่งๆ) ในวันพุธที ่22 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ดา้นศิลปวัฒนธรรม
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที ่1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

คณะวิทยาศาสตร์



15 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200404035 นาย นินนาท พุฒิกานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
16 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200404206 นาย กฤตนภัทร สินวิเศษ บางปะกอกวิทยาคม
17 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200406242 นางสาว ระฟ้า ลาดเลาดี บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี  ๒
18 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200403847 นาย ภัทร รุจาคม บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสน)ี  ๒
19 เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดีย

ดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี
611200403430 นางสาว อาภาภรณ์ ปานหลุมข้าว ยุพราชวิทยาลัย

** สอบสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) : วันเสาร์ที ่18 พฤศจิกายน 2560
** สถานทีแ่ละเวลาสอบ : https://goo.gl/bCTdHu

หมายเหต ุ: ผู้มรีายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมคัร (350 บาท) แล้วน าไปช าระทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันศุกร์ที ่10 - วันจันทร์ที ่13 พฤศจิกายน 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเขา้สอบสัมภาษณ)์
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการปรับอัตราค่าสมคัร :
เขา้สู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเขา้รับการสัมภาษณ์รอบที ่2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนดา้นตา่งๆ) ในวันพุธที ่22 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมเีดยีอาตส์และเทคโนโลยีมเีดยี

ชื่อสถานศึกษาที่

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
ดา้นศิลปวัฒนธรรม

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที ่1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)



20 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 611200401228 นางสาว ปิยาพัชร เข็มกลัด สตรีวิทยา ๒
** สอบสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) : วันเสาร์ที ่18 พฤศจิกายน 2560
** สถานทีแ่ละเวลาสอบ : https://goo.gl/bCTdHu

หมายเหต ุ: ผู้มรีายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมคัร (350 บาท) แล้วน าไปช าระทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันศุกร์ที ่10 - วันจันทร์ที ่13 พฤศจิกายน 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเขา้สอบสัมภาษณ)์
เขา้สู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเขา้รับการสัมภาษณ์รอบที ่2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนดา้นตา่งๆ) ในวันพุธที ่22 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที ่1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ดา้นศิลปวัฒนธรรม
ที่ ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



21 สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี 611200401546 นางสาว ณัฐณิชา นักปราชญ์ สตรีวิทยา ๒

22 สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - 
สถ.บ. 5 ปี

611200405408 นางสาว เพชรศิริ แสนรังค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

** สอบสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) : วันเสาร์ที ่18 พฤศจิกายน 2560
** สถานทีแ่ละเวลาสอบ : https://goo.gl/bCTdHu

หมายเหต ุ: ผู้มรีายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมคัร (350 บาท) แล้วน าไปช าระทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันศุกร์ที ่10 - วันจันทร์ที ่13 พฤศจิกายน 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเขา้สอบสัมภาษณ)์
เขา้สู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการสัมภาษณ์รอบที ่1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเขา้รับการสัมภาษณ์รอบที ่2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนดา้นตา่งๆ) ในวันพุธที ่22 พฤศจิกายน 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที ่1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ดา้นศิลปวัฒนธรรม
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ชื่อสถานศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)



** ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก **

ชื่อ(ไทย)
ดา้นศิลปวัฒนธรรม

ชื่อสถานศึกษานามสกุล(ไทย)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที ่1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

สถาบันวิทยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้า
นาม(ไทย)


