
1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200402883 นางสาว ภิญดา ทองเต็ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200401799 นาย นายอธิศพัฒน์ พงษ์อ าไพ ปากพนัง
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200405003 นาย เกียรติศักด์ิ บัวงาม ศรีสะเกษวิทยาลัย
4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200402658 นาย ธีรวัฒน์ ทัตธนานุรัตน์ เทพศิรินทร์
5 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200405086 นาย ฐากร กฤตยาคุณากร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200405661 นางสาว ณัฐชยา อังคณาวิทยากุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี
7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200404443 นางสาว บุษยมาส สวนเศรษฐ เฉลิมขวัญสตรี
8 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200406084 นาย ชาติศิริ จิรโชติกุลธร อัสสัมชัญ
9 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200403403 นาย ฐากูร ทองเป๋ สิงห์บุรี

** 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

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)
ด้านวิชาการดีเด่น

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ที่

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อสถานศึกษา



10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200401405 นาย กวิน ชินพงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200403590 นางสาว นิรชา บุญยเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200400486 นาย กิตติพันธ์ ชื่นบุญเพิม่ เตรียมทหาร
13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200406059 นางสาว วรดา ศิริเนตร์ เซนต์ปอลคอนแวนต์
14 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200403877 นาย วสุรัตน์ ไชยภูมิสกุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200403746 นางสาว เมธาวี เศษค า พูลเจริญวิทยาคม
16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200402800 นาย ปิน่พงศ์ พุทธไพบูลย์ โพธาวัฒนาเสนี
17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200403681 นาย จิรัฏฐ์ ทานุพันธุส์กุล ตากพิทยาคม
18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200404473 นางสาว ภรณ์กมล บุญทอง ทุง่ใหญ่วิทยาคม
19 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 611200404961 นาย ธนพล พัดพิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
20 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
611200405687 นางสาว ภคนันนท์ รตะไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** 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

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ค าน าหน้านาม

(ไทย)



21 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

611200402973 นาย การุญ ชองขันปอนด์ โยธินบูรณะ

22 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

611200405604 นาย ณชนก อิศราพฤกษ์ รุ่งอรุณ

23 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200401540 นาย ธนกฤต สุนทรวาทีดี สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

24 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200404215 นางสาว สิริพิมล ศิริเชิดชูโต บางปะกอกวิทยาคม
25 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200404967 นางสาว ผณินทรา สุนทรมณี สตรีวัดระฆงั
26 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200402805 นางสาว นภัสสร ย้อยดี ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(โครงการ วมว)
27 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200402200 นาย พิทยนัน แพงพา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

** 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

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษาสาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย)

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
ด้านวิชาการดีเด่น

ที่

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)



28 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200403265 นางสาว ศตกมล รัตนสิริศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
29 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200405195 นาย นาย ภาณุพงศ์ เอียดหนักขัน ป่าพะยอมพิทยาคม
30 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 611200402868 นางสาว ญาดา แสนคะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์
31 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) -

 วศ.บ. 4 ปี
611200406299 นางสาว ธัญรัศม์ ภานุศุภวิมล สารสาสน์วิเทศศึกษา

32 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) -
 วศ.บ. 4 ปี

611200402989 นางสาว อัคราภรณ์ โดมศรีฟ้า มาแตร์เดอีวิทยาลัย

33 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) -
 วศ.บ. 4 ปี

611200404292 นาย ณัฐนนท์ มณีวงษ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา

34 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) -
 วศ.บ. 4 ปี

611200405244 นางสาว นดา หมัดเส็ม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

** 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

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)
ชื่อ(ไทย)



35 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200402881 นางสาว ปุณณดา ต้ังพิทักษ์กุล มาแตร์เดอีวิทยาลัย
36 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200403200 นาย ชนสิทธิ์ นนศรีราช ปทุมคงคา
37 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200406366 นาย นายจรัณณ์ วรรณธนวิจารณ์ ทวีธาภิเศก
38 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200401136 นางสาว ปุณณภา ไชยชัชวาล ก าเนิดวิทย์
39 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200404422 นาย นภัส นววิธาน บุญวาทย์วิทยาลัย
40 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200400984 นาย ธีระพงษ์ พลต้ือ ขอนแก่นวิทยายน
41 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200404909 นาย ธีรดนย์ วิไลรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
42 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200405200 นาย ชัยสิทธิ์ โวหเกียรติ สวนกุหลาบวิทยาลัย
43 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200404908 นางสาว ศิริอักษร ทรัพย์สมบูรณ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์
44 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200401281 นาย ชลปกรณ์ นีระพันธ์ ลือค าหาญวารินช าราบ
45 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200406114 นาย ปุณณภพ สร้างสุขเจริญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

** 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

ชื่อสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
นามสกุล(ไทย)



46 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200402892 นาย ธนโชติ ไทรสุวรรณ์ ปิยะมหาราชาลัย
47 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200406308 นางสาว ศิวนาถ กองทิพย์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์
48 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200406115 นาย ปุณณวิช สร้างสุขเจริญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
49 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200403371 นาย ถิรพุทธิ์ วิรเศรษฐ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
50 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200405266 นางสาว ศศิกานต์ ผลทวี ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
51 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200404676 นาย ธนาวุฒิ แก้วมุงคุณ ลือค าหาญวารินช าราบ
52 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200406108 นาย ทะคะฮิโระ ฮาบุ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
53 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200401751 นางสาว พิชญา ศิรินันติกุล ยโสธรพิทยาคม
54 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 611200401682 นางสาว พรพิมล หีบทอง วัดราชโอรส

** 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

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)
ชื่อ(ไทย)



55 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - 
วศ.บ. 4 ปี

611200403819 นาย พัทธ์กรณ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา เทพลีลา

56 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - 
วศ.บ. 4 ปี

611200404922 นาย ปฐวี ชุติมาสกุล ก าเนิดวิทย์

57 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200400491 นางสาว ปฐมพร ใจกว้าง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
58 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200405215 นางสาว ฟิตยาตี อีลา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
59 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200403417 นางสาว เป็นนุช ลีลาเลิศประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
60 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200402016 นาย สุทธิพงศ์ สีหะวงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
61 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200405469 นางสาว สิรีธร สลุงใหญ่ พิบูลวิทยาลัย
62 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200402285 นาย ณัฐกิตต์ิ นิ่มตระกูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
63 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200401038 นาย พงษกร วังนาทัน แก่นนครวิทยาลัย

** 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

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย) ชื่อสถานศึกษานามสกุล(ไทย)



64 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200402664 นาย ปภังกร สุขเพ็ญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
65 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200406033 นาย ภานุพงษ์ เสมอพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
66 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200405822 นางสาว ปุณยวีร์ นาคะสนธิ์ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(โครงการ วมว)
67 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200402064 นาย ธีรภัทร์ โล่ห์ชัยชนะ อัสสัมชัญธนบุรี
68 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200401127 นาย ณัฐพงศ์ พงษ์ธัญญะวิริยา เดชะปัตตนยานุกูล
69 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200405239 นาย กนธี สินวรพิพัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
70 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 611200400284 นาย มนัสนนท์ ชีพอุบัติ สันติราษฎร์วิทยาลัย
71 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 611200404682 นางสาว มณีเดือน ยุวรรณบุญ บางกะปิ
72 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 611200406086 นางสาว พิชญาภรณ์ แรมฤทธิ์ โรงเรียนผู้ใหญ่ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
73 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 611200406336 นาย ภาณุพงศ์ จตุพรลาภ เบญจมราชรังสฤษฎิ์

** 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

เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย)

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
ด้านวิชาการดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์



74 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 611200400622 นาย นายวริศ กลมเกลียว มัธยมวัดหนองแขม
75 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) -

 วศ.บ. 4 ปี
611200404657 นางสาว ปัณฑิตา อิศโรทัยกุล สมุทรปราการ

76 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 611200400547 นางสาว สุธาวี จันทร์เหม สายธรรมจันทร์
77 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 611200405394 นางสาว ศศิภา สุขประสงค์ ปราจิณราษฎรอ ารุง
78 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร

นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
611200403176 นางสาว ร่มฉัตร พ่วงฉ่ า สิรินธรราชวิทยาลัย

79 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

611200405928 นาย นายสิทธิเกียรติ สวัสดิโรจน์ ป่าพะยอมพิทยาคม

80 วศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ -
 วศ.บ. 4 ปี

611200403136 นาย ภคัพงษ์ อรรคบตุร ศรีสะเกษวทิยาลัย

81 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200405998 นางสาว ปวีณ์ณัส อิทธิชาญนันท์ ศรียาภัย
82 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200406156 นางสาว เกวลิน เอื้ออริยกุล เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

** 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

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)



83 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200404223 นาย กาจพล เจริญประทีปกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
84 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200405004 นาย ธีรธรรม วิมุตตินันท์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
85 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200403441 นางสาว พรปวีณ์ เพ็ชรฉนวน สตรีสมุทรปราการ
86 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200405901 นาย รชต วิริยะภิรัตน์ ค าชะอีวิทยาคาร
87 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200404513 นาย รัฐธรรมนูญ ภารัตนวงศ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
88 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200406012 นางสาว ณัฏฐภัค การวิวัฒน์ วัดป่าประดู่
89 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 611200404062 นาย ภูมิศักด์ิ แก้วรุ่งเรือง ป่าพะยอมพิทยาคม
90 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 611200403370 นาย วัชรากร เอี่ยวสานุรักษ์ เมืองนครศรีธรรมราช

91 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 611200402876 นาย ธีรภัทร เศรษฐีชัยชนะ เทพศิรินทร์

** 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

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)
ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561



92 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 611200406276 นาย วชิระ ยืนยง เบญจมราชรังสฤษฎิ์

93 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 611200401350 นาย ภีมพล ติสนธิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

94 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 611200402549 นาย พลวัฒน์ เชาว์พงษ์เจริญ อัสสัมชัญธนบุรี

** 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

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
ด้านวิชาการดีเด่น

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา



1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี 611200405124 นาย วิศรุต ค าพิมาย วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
2 วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี 611200404248 นางสาว ปรายฟ้า ชาญเมืองปัก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
3 เทคโนโลยีการศึกษาและ

ส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี
611200406176 นางสาว จินตนา โลนุช นารายณ์ค าผงวิทยา

4 เทคโนโลยีการศึกษาและ
ส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

611200401929 นางสาว นาตาชา ใบตานี บางปะกอกวิทยาคม

5 เทคโนโลยีการศึกษาและ
ส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

611200402908 นาย ธนพัฒน์ ภักชัย สวนศรีวิทยา

6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 
มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

611200403428 นางสาว พรนภา ทองสุข เบญจลักษ์พิทยา

7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 
มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

611200402996 นางสาว ณภัทร นุเจิ้น ระยองวิทยาคม

** 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

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

ด้านวิชาการดีเด่น
นามสกุล(ไทย)ชื่อ(ไทย)ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อสถานศึกษา



1 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 611200400348 นาย พลากร ผ่านส าแดง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
2 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 611200406056 นางสาว ธนพร ราชสีห์ ป่าพะยอมพิทยาคม
3 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 611200402548 นาย ธนทัต เดชะกุลก าจร ศึกษานารีวิทยา
4 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 611200401767 นางสาว นันทัชพร อินงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์
5 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 611200403606 นางสาว พันธิตรา หนูน้อย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 611200405856 นางสาว สุวนันท์ ทานัง ผดุงปัญญา
7 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 

วท.บ. 4 ปี
611200405381 นางสาว จารุกัญญ์ จีนอยู่ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์

8 เคมี - วท.บ. 4 ปี 611200401565 นางสาว สุชาดา ปัทมสูต เขาย้อยวิทยา
9 เคมี - วท.บ. 4 ปี 611200401924 นางสาว  สุทธิดา แตงโสภา บ้านนา "นายกพิทยากร"
10 เคมี - วท.บ. 4 ปี 611200402334 นางสาว ชลลดา เตชะเกษมสุข วัดราชโอรส
11 เคมี - วท.บ. 4 ปี 611200401170 นาย พีรดนย์ จินะกาศ เชียงค าวิทยาคม

** 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

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อสถานศึกษา

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
ด้านวิชาการดีเด่น



12 เคมี - วท.บ. 4 ปี 611200402262 นางสาว ธิติสุดา ครรชนะอรรถ สตรีสมุทรปราการ
13 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 611200404210 นางสาว อริยา สีทาหล่อน ยโสธรพิทยาคม
14 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 611200404054 นาย  จิรวัฒน์ จันทร์เกตุ ป่าพะยอมพิทยาคม
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร - วท.บ. 4 ปี
611200401616 นาย วรกร รัตนราษี เทพศิรินทร์

16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร - วท.บ. 4 ปี

611200402331 นางสาว น.ส.ศศิชา สุนเทียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร - วท.บ. 4 ปี

611200401586 นางสาว ธันยพร จ าปาเทศ สตรีสมุทรปราการ

18 ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
 - วท.บ. 4 ปี

611200404299 นางสาว ภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

** 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

ชื่อสถานศึกษาชื่อ(ไทย)

คณะวิทยาศาสตร์

ค าน าหน้านาม
(ไทย)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร นามสกุล(ไทย)



1 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200404804 นางสาว จิราภา ตระกูลศรีมงคล มารีวิทย์สัตหีบ
2 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200404204 นางสาว ชลธิชา อุทัยภัทรวงศ์ ศึกษานารีวิทยา
3 มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี 611200403450 นาย นายโกเมศ นามโคตร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4 มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

 - ทล.บ. 4 ปี
611200402522 นางสาว โสธรา พึง่สมบุญ บางปะกอกวิทยาคม

5 เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการ
พัฒนาเกมส์- วท.บ. 4 ปี

611200405552 นาย รังสิมันต์ุ เพ็ชรโยธิน สวนกุหลาบวิทยาลัย

** 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

ชื่อสถานศึกษาค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร
ด้านวิชาการดีเด่น

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมเีดยีอาตส์และเทคโนโลยีมเีดยี



1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

611200401349 นาย พิทวัส ทวีกิจวรชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย

** 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 าหน้านาม
(ไทย)

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ชื่อ(ไทย)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่



1 สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) -
 สถ.บ. 5 ปี

611200405826 นางสาว พิมพ์นรี ศิริวิภานันท์ มัธยมวัดนายโรง

2 สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร
นานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

611200401334 นางสาว ธัญธร เลิศเรืองปัญญวุฒิ มาแตร์เดอีวิทยาลัย

3 ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

611200403010 นาย ภูรี จิวาลักษณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม)

4 การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

611200402819 นางสาว ธนนาฏ สุจิภิญโญ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

** 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

ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ชื่อ(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561
ด้านวิชาการดีเด่น

นามสกุล(ไทย)

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)



1 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200402280 นาย ตราภูมิ อัครผล สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200403846 นางสาว ดารินทร์ รังสิกมล จิตรลดา

3 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200405674 นาย รักษกร วรรณทอง มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

4 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200404455 นาย ไชยวัฒน์ ค าประมวล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

5 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200404845 นาย ญาณวัฒน์ วิริยะกังสานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย

** 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

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)
ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)

สถาบันวิทยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม

ชื่อสถานศึกษา



6 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200401229 นาย ชนกฤต ต้ังวรรณวิบูลย์ ลือค าหาญวารินช าราบ

7 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200403821 นาย พศวีร์ และอรุณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

8 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200402294 นาย วิศรุต เกษมภูมิรัตน์ สมุทรปราการ

9 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200404907 นาย ธีรเมธ รัศมีเจริญชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย

10 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200404639 นาย ศรพระราม ซู ศึกษานารีวิทยา

** 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

นามสกุล(ไทย) ชื่อสถานศึกษา

สถาบันวิทยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ สาขาวิชาที่สมัคร เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม

(ไทย)
ชื่อ(ไทย)



11 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200403874 นาย ธาวิน ร่ืนเกษม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

12 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200404790 นางสาว ฉัฐม์ธนาพร เจริญสุขพัฒนา ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(โครงการ วมว)

13 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200404482 นางสาว วรัชญา วีระนนท์ชัย ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(โครงการ วมว)

14 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200406357 นาย เตวิช วงศ์ปรีชาโชค สารสาสน์วิเทศศึกษา

15 วิศวกรรมหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ 611200403595 นาย พีรเศรษฐ์ เขตต์อนันต์ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(โครงการ วมว)

** 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

เลขที่ใบสมัคร ค าน าหน้านาม
(ไทย)

ด้านวิชาการดีเด่น
ที่ ชื่อสถานศึกษา

แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาที่สมัคร ชื่อ(ไทย) นามสกุล(ไทย)

สถาบันวิทยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม


