
1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200503326 นางสาว พัฒนศญา พรมบัง สระแก้ว
2 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200503837 นาย ไตรรัตน์ บ ารุงจิต ขอนแก่นวิทยายน
3 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200501561 นาย วชิรวิทย์ ศรีวิลัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
4 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200503715 นางสาว ภัทรลภา ณ ระนอง ธิดานุเคราะห์
5 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200506405 นาย กษิดิศ สินภิบาล เบญจมราชูทิศ
6 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200501052 นาย ธรรมยุทธ สุขประเสริฐชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200501852 นางสาว ณัฐสุดา โภคสมบัติ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
8 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200500908 นางสาว ณัฐนิชา จันทร์กุล สภาราชินี  จังหวัดตรัง
9 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200505569 นาย ณรงค์กร อรุณรักษ์ธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200503848 นาย ธนวัฒน์ กลุ่มกระโทก บึงกาฬ

11
วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200502188 นางสาว ณัฎฐณิชา ชิตเจริญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

12
วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200502839 นาย พิทยุตม์ บุญศรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช
13 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200504276 นาย ธนดล สินโสมนัส บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
14 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200503288 นาย ชินาธิป พุทธา จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
15 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 621200505312 นาย ธัญโสภาคย์ โชคคณาพิทักษ์ สตรีสมุทรปราการ

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ท่ี
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย)

คณะวิศวกรรมศำสตร์

สาขาวิชาท่ีสมัคร

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

16 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200500274 นางสาว อนัญพร ประเสริฐสิทธ์ิ ศึกษานารี
17 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200505532 นางสาว พรหมพร ล่ามกิจจา เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200501227 นาย พลกฤต ภาสกรจรัส สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

19
วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200500630 นางสาว มนัสวี สุประดิษฐอาภรณ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

20 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200502139 นาย ธนวรรธน์ พิมพ์สอน สระแก้ว
21 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200503801 นางสาว นิชานันท์ เจริญเวโรจน์กุล มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
22 วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 621200505264 นาย สรวิชญ์ แวววีรคุปต์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
23 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 621200502545 นางสาว ลัดดานน สุขจิตรสกุลชัย สิรินธรราชวิทยาลัย
24 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 621200501493 นางสาว จุฑามาศ ทิศมนตรี วัดราชโอรส
25 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 621200503067 นาย มังกร ปรัชญากาญจน ชลราษฎรอ ารุง
26 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 621200504667 นางสาว พิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา]
27 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 621200502192 นางสาว ปิยานุสรณ์ ไชยสีหา แก่นนครวิทยาลัย
28 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 621200503215 นาย ชยธร องศ์วรโสภณ สามเสนวิทยาลัย
29 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 621200500677 นาย ณัฐชนน วิทยาอารีย์กุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
30 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 621200506441 นาย สิริธากร สุทธิ เบญจมราชูทิศ

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ท่ี ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาสาขาวิชาท่ีสมัคร



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

31 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 621200504565 นางสาว วรรณวิสาข์ จันทร์เพ็ญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
32 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200503121 นางสาว ชุติมณฑน์ กอศรีสมบูรณ์ มารีวิทย์สัตหีบ
33 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200500431 นาย ธนภัทร สิริสัณฐิติกุล วัดสุทธิวราราม
34 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200501787 นาย กฤษณะ สังข์ศิริ บางปะกอกวิทยาคม
35 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200503545 นางสาว อารียา อุ่นเรือน โรงเรียนปัว
36 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200500654 นาย นายเจตพล ช่ืนค า อุดรพิทยานุกูล
37 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200502145 นางสาว อภิพร สังเกตุดี หล่มสักวิทยาคม
38 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200502111 นางสาว ฑิฆัมพร โพธ์ิดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
39 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200504324 นาย เจนณรงค์ จันทร์ยัง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
40 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200501638 นาย กิตติภพ ประภาศิริสุลี พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
41 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200501941 นาย ธิปก กิจกอบสิน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
42 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 621200503971 นาย กิตติพงศ์ ต าแอ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

43
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4
 ปี

621200506435 นางสาว สายพิณ นาคนคร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

44
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4
 ปี

621200503209 นาย อัครพันธ์ ทวีศักด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

45
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4
 ปี

621200501592 นางสาว ภัทรดา ชัยล้ินฟ้า สระบุรีวิทยาคม

46
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4
 ปี

621200506160 นาย สหัสวรรษ รุ่งอโนทัย ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)

47 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200502893 นางสาว ภัทรพร อยู่สบาย เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
48 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200502928 นางสาว ภูริณัฐ กระจ่างศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
49 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200504144 นางสาว ป่ินสุดา เทพชู หาดใหญ่วิทยาลัย
50 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200504677 นางสาว ญาณิศา สมการ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200501041 นางสาว สุธิดา ศรนารายณ์ บ้านแหลมวิทยา
52 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200504726 นาย ปวิธ สกลเกียรติจขจร ลือค าหาญวารินช าราบ
53 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200503145 นาย อนันต์ อุทุมพันธ์ วัดราชโอรส
54 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200504555 นาย ธีระศักด์ิ เสดาทอง ศรีสะเกษวิทยาลัย
55 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200503915 นาย ธนิทธิพล วิเศษศรี ระยองวิทยาคม

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

56 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200505376 นางสาว กมลชนก ปราบนคร หาดใหญ่วิทยาลัย
57 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200505165 นาย ศักรินทร์ น่ิมคร โยธินบ ารุง
58 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200501502 นาย พลพล โพธ์ิสุข วัดราชโอรส
59 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200500249 นางสาว วัชรี สิงห์โต สตรีศรีสุริโยทัย
60 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200504060 นาย วัทน์ธวินท์ พยัคพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
61 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200504067 นางสาว ศศิวิมล ธรรมศิริพงษ์ พระปฐมวิทยาลัย
62 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200501438 นางสาว สโรชา ศิรินันท์ เมืองถลาง
63 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200505613 นาย ภัทรพร ขาวคง พัทลุง
64 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200503038 นางสาว กฤติยาภรณ์ วิปุลากร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
65 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 621200505135 นาย ภูมิสรรค์ ปัญจบูรณปกรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
66 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200502859 นางสาว ชญานิษฐ์ ไกรนรา ศรัทธาสมุทร
67 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200503731 นางสาว สิรามล บุญสงค์ บางปะกอกวิทยาคม
68 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200505996 นาย ธนัช บ ารุงสวัสด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
69 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200506149 นางสาว ปัญญาดา บุตรโต เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
70 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200501042 นางสาว สุณิสา ฐานะ หนองบัวพิทยาคาร

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

71 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200506433 นางสาว นวพร กิจผ่องใส เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
72 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200501593 นางสาว ธัญญารัตน์ สุขเก้ือ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
73 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200500311 นางสาว สิริพรรณ คนองนึก มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
74 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200504262 นาย กรธวัช เลาหะวาทิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย   นครปฐม
75 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200505029 นางสาว เบนจามินพร บุตรโพธ์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
76 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200503272 นาย วีรยุทธ์ จรุงศิลป์ คลองใหญ่วิทยาคม
77 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200506383 นางสาว ณิชารีย์ เฉลิมสุขศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
78 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200505130 นาย ชิติชัย เพ็ญรัชตพันธ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา
79 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 621200501856 นางสาว อุริสยา มีนิล นครนายกวิทยาคม

80
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4
 ปี

621200502313 นาย สิริบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ สวนกุหลาบวิทยาลัย

81
วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - 
วศ.บ. 4 ปี

621200501702 นาย ธนพัฒน์ พยัคเพ็ชร์ ปราจิณราษฎรอ ารุง

82
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

621200500280 นาย ภัทรพล บัวทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ช่ือสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย)



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

83 วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี 621200505576 นางสาว กุลนิษฐ์ ลาน้ าค า สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

84
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200502919 นางสาว สาธิดา ใยย่ังยืน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

85
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200504338 นาย ชยางกูร วงษ์พฤกษา บางบัวทอง

86
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200501423 นางสาว พรรวินท์ พิมพนิตย์ ปิยะมหาราชาลัย

87
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200501514 นาย ชาวิน คงประสงค์ศิริ ปทุมเทพวิทยาคาร

88
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200501048 นางสาว ฐิติชญา แซ่จง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

89
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200502657 นางสาว อัจฉรา สุขอินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช

90
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - 
วศ.บ. 4 ปี

621200502678 นางสาว วีราภรณ์ ต้ังจิรพานิชย์ สระแก้ว

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

91
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

621200506162 นาย วิชยุตม์ งามพรชัย สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

92 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200500866 นาย วัณณะ วรรณศิลป์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
93 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200505874 นาย วสวัตต์ิ เพ็งประโคน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
94 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200504994 นางสาว ศิริพร จาริสุ วัดป่าประดู่
95 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200502255 นางสาว ลิฬลณี อ่ิมใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

96
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200502534 นาย เตชินท์ เตชินท์ธนนันต์ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)

97
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200504542 นาย ภูริณัฐ ว่องไววุฒิกุลเดช ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)
98 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200502582 นางสาว ปพิชญา เจริญกิจมงคล สตรีศรีสุริโยทัย
99 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200502087 นางสาว นัสรียา ทิพยานนท์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
100 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200500752 นาย ชูฤกษ์ แต่บรรพกุล เชียงค าวิทยาคม

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศำสตร์

สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัครท่ี



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

101 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200502384 นางสาว ศศิภารัตน์ ธรรมชนะเลิศ สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา]
102 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200503357 นางสาว ภคธร ปัญญาธโฬ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
103 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200503764 นาย ฐกนต์ สมพงษ์ สามเสนวิทยาลัย

104
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200504136 นาย ธนภัทร มหิษคามิน ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)
105 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200505635 นางสาว นภา จันทรศรีวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200503273 นาย ไชยา แสงจันทร์ คลองใหญ่วิทยาคม
107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200500368 นาย วรพล ชาวมงคลทรัพย์ แจงร้อนวิทยา

108
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200506567 นางสาว ชนัญญา โคตรชมภู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

(นครราชสีมาวิทยาลัย)
109 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200501375 นาย แววปราชญ์ ต่ายสกุลทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
110 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200502991 นาย ภวัต พูนพินิจ อัสสัมชัญ
111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200501215 นาย โมไนย สิริเศรษฐการย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
112 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200504226 นาย จัตุมงคล สุขศรีนวล สกลราชวิทยานุกูล

113
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200506429 นาย สุวิจักขณ์ ฤกษ์ธนะขจร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 

ระดับมัธยม
** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

114
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200501409 นาย ณัฐพล โรจนธรรมเจริญ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)
115 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200503841 นาย คมสัน ตันติกานต์กุล ป่าพะยอมพิทยาคม
116 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200500574 นาย ธนวัฒน์ โสภิพงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
117 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200500455 นาย ธีรสิทธ์ิ โท้ทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
118 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200505766 นาย ธนายุทธ เชาว์ดี ธัญบุรี
119 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 621200501274 นาย ศักด์ิชัย วชิรเมธากร สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

120
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

621200501685 นางสาว ณาฌา หิรัญญการ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

121
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

621200505726 นาย การุญ ชองขันปอนด์ โยธินบูรณะ

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

122
เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - 
ทล.บ. 4 ปี

621200501842 นางสาว ศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ ไพรบึงวิทยาคม

123
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - 
วท.บ. 4 ปี

621200504138 นางสาว ปิยธิดา มีเสถียร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาท่ีสมัครท่ี ช่ือสถานศึกษานามสกุล(ไทย)ช่ือ(ไทย)
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

เลขท่ีใบสมัคร



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

124
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 
4 ปี

621200506381 นาย เอกภาวิน พรเสรีกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

125
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 
4 ปี

621200501032 นาย กิจณัฐเทพ ดอกเเก้ว สตรีสมุทรปราการ

126 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 621200502217 นาย นรวิชญ์ เดือนดาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
127 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 621200505317 นางสาว วิศัลย์ศยา สุทธิสม บางปะกอกวิทยาคม
128 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 621200505044 นางสาว วริศรา แน่นอุดร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
129 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 621200504648 นาย ปภาพย์ หัตถ์น าทรัพย์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
130 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 621200501509 นางสาว กัญญาวีร์ ค ากองแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
131 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 621200504351 นาย ภูริช สิริพุทธเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
132 สถิติ - วท.บ. 4 ปี 621200501965 นางสาว ณีรนุช สุดเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
133 เคมี - วท.บ. 4 ปี 621200501754 นาย ชยพล อิทธิธนกุล วัดราชโอรส
134 เคมี - วท.บ. 4 ปี 621200500820 นางสาว พรพรรณ บุษรารัตนโกเมน วัดทรงธรรม
135 เคมี - วท.บ. 4 ปี 621200503283 นาย อภิสิทธ์ิ อนันต์ธนสาร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร

คณะวิทยำศำสตร์

ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

136 เคมี - วท.บ. 4 ปี 621200503983 นาย พิพัฒน์พงศ์ เหล่าวิวัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
137 เคมี - วท.บ. 4 ปี 621200504868 นางสาว ภัทรวดี วิชัยวงษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
138 เคมี - วท.บ. 4 ปี 621200502703 นางสาว พลอยวรินทร์ เวียงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
139 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 621200502724 นาย ธนากร ทวีปัญญานุกูล บางปะกอกวิทยาคม
140 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 621200500891 นางสาว พรธิภา บุษรารัตนโกเมน วัดทรงธรรม
141 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 621200500567 นางสาว ชนน์สรถ ธนสิวะวงษ์ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
142 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 621200501529 นางสาว ณัฏฐนิชา มุ่งดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

143
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 
วท.บ. 4 ปี

621200502569 นางสาว นันทิดา สินพิชิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

144
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 
วท.บ. 4 ปี

621200506060 นางสาว จารุวรรณ บุญเอก มัธยมวัดด่านส าโรง

145
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 
วท.บ. 4 ปี

621200505692 นางสาว ใบหม่อน พรมงาม มัธยมด่านส าโรง

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา

คณะวิทยำศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

146
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5
 ปี

621200504673 นางสาว ณัชชา เถกิงมหาโชค สตรีวิทยา ๒

147
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5
 ปี

621200505121 นางสาว ณิชกมล พรเทวบัญชา ยุพราชวิทยาลัย

148
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5
 ปี

621200500793 นางสาว กุลเทวี มารเชาว์ สารสาสน์วิเทศศึกษา

149
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5
 ปี

621200502959 นาย กนกพล ปรัชญารัตนเมธี สายปัญญารังสิต

150
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - 
สถ.บ. 5 ปี

621200503975 นาย พุฒิรัตน์ อาทรกัลป์ วัดสุทธิวราราม

151
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - 
สถ.บ. 5 ปี

621200504962 นางสาว ณภัสณันท์ สุขสม พิชัยรัตนาคาร

152
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - 
สถ.บ. 5 ปี

621200501294 นางสาว อภิชญา พิพัฒนพงษ์วงศ์ มัธยมวัดนายโรง

153
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

621200502156 นางสาว อรญา สถิตพิทยายุทธ์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัครท่ี
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

154
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์-
 วท.บ. 4 ปี

621200501734 นางสาว อมรพรรณ เลิศบรรณพันธ์ุ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

155
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์-
 วท.บ. 4 ปี

621200500332 นาย พนิต สืบสกุลทอง แจงร้อนวิทยา

156
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์-
 วท.บ. 4 ปี

621200501824 นาย ทักษ์ดนัย ธาดาภิรมย์ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (โครงการ วมว)

157
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์-
 วท.บ. 4 ปี

621200500661 นางสาว ปัณฑิตา ทาสันเทียะ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

158
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์-
 วท.บ. 4 ปี

621200502881 นาย ภัทรพงษ์ พิมหอม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

159
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก-
 ศล.บ. 4 ปี

621200501459 นางสาว กนกพร อุบล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

160
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก-
 ศล.บ. 4 ปี

621200505735 นางสาว มนชิตา ธนธีรโชติ สายปัญญารังสิต

161
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวล
เอฟเฟกต์- ศล.บ. 4 ปี

621200500336 นางสาว ไพลิน ราชภักดี บางปะกอกวิทยาคม

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ช่ือ(ไทย)
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

เลขท่ีใบสมัครสาขาวิชาท่ีสมัครท่ี ช่ือสถานศึกษานามสกุล(ไทย)

โครงกำรร่วมบริหำรหลักสูตรมีเดียอำตส์และเทคโนโลยีมีเดีย



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

162
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวล
เอฟเฟกต์- ศล.บ. 4 ปี

621200505876 นาย วรวัส ไผ่โสภา มารีย์วิทยา

163
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
ภาพยนตร์- ศล.บ. 4 ปี

621200504527 นางสาว นิศริน อนุวงศ์เจริญ โยธินบูรณะ

164
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
ภาพยนตร์- ศล.บ. 4 ปี

621200502715 นาย สยามรัฐ แววเพ็ชร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

โครงกำรร่วมบริหำรหลักสูตรมีเดียอำตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ท่ี ช่ือสถานศึกษาสาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย)



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น
นามสกุล(ไทย)

165 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 621200500429 นางสาว แก้วเกษร์ แซ่ล้ี เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
166 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 621200500812 นางสาว เบญจกุล สุทธิสุคนธ์ โยธินบูรณะ

167
เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 621200504167 นางสาว ลักษมี หนูย้ิมซ้าย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช

168
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 - วท.บ. 4 ปี

621200500697 นาย วิศรุต กิตติเจริญพรงาม วัดราชโอรส

169
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 - วท.บ. 4 ปี

621200502351 นาย ธนพร สมบูรณ์แก้ว เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

170
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 - วท.บ. 4 ปี

621200500736 นาย ธีรภัทร มงคลชัยชนะ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

171
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 - วท.บ. 4 ปี

621200504653 นาย สุภณ ธนกรภคพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย)

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2562

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

172 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200501342 นางสาว วาสนา พูลผล เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
173 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200506057 นาย เทิดหทัย ศรีไชยเจริญวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
174 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200501224 นางสาว คีดิตา ใช้เหตุผล สตรีวิทยา
175 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200505414 นาย ชนเมธ บุญประมุข บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ๒
176 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200500851 นาย สรัล บูรณกิจสิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
177 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200500784 นาย ศุภณัฐ ใจย่ังยืน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
178 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 621200503064 นาย ถิรพล เรือนทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : https://goo.gl/GmfrMz

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวำคม 2561 - วันพุธท่ี 2 มกรำคม 2562
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 16 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ค าน าหน้า
นาม(ไทย)

ช่ือ(ไทย) นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร

สถำบันวิทยำกำรหุ่นยนต์ภำคสนำม


