
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมอืวัด

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายวริศ  คูอุดมรัตน์ วัดสุทธิวราราม

2 .นายนพสรรค์  เกิดสมจิตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. นางสาวสุพัตรา  หาผล พนัสพิทยาคาร
4. นางสาวชลธิชา  ผ่องจิตร เฉลิมขวัญสตรี
5. นายสหโชค พรคล้าย นครนายกวิทยาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายภูผา ปาลกะวงค์ วัดสุทธิวราราม
2. นายธนายุทธ โด่งดัง บ้านนา "นายกพิทยากร"
3. นายเจตนิพันธ์ ปุกค า เสริมงามวิทยาคม
4. นายประชา แสงโก๊ะ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน

1. นางสาวณัฐวดี อภิรักษ์สกุล บางปะกอกวิทยาคม
2. นายขัตติยะพงษ์ น้อยบ้านโง้ง ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมอื

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายสาริศ คีรี วัดราชโอรส

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายภฤศ กันตรง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้เขา้สอบคัดเลือก

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายเกษมสันต์ ต้ังคุ้มวงศ์ ทวีธาภิเษก
2. นายศิวกร ศรีไชย บางปะกอกวิทยาคม
3. นายชัยสิทธิ ์โวหเกียรติ สวนกุหลาบวิทยาลัย
4 นายนาอิฟ กรีมี สวนกุหลาบวิทยาลัย
5. นายวีราพัขร์ ศุภมณีวิทย์ศิริ วัดสุทธิวราราม
6. นางสาวเปมิกา อัครทวี ดรุณสิกขาลัย
7. นายวันฮากิมีน ศรีท่าด่าน หาดใหญ่วิทยาคาร
8. นายจักรธร ทองถนอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
9. นายฉันทัช พิทักษ์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์
10. นายภควัต ทองศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
11. นางสาวหริณลักษณ์ ด้วงปันตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
12. นายศุภกฤต คุ้มค า พิษณุโลกพิทยาคม

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นางสาวชนิตา ฤกษ์วรัญญู ศึกษานารี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน

1. นางสาวณัฐกมล ทองมี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2. นางสาวฐานิชา ใจวงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
3. นางสาวอัญชิสา สงครามสุข ศึกษานารี
4. นายชารีฟ บิลล่าเต๊ะ กัลยาณีศรีธรรมราช
5. นางสาวณัฐณิชา ต้ังด ารงค์ สมุทรสาครวิทยาลัย
6. นางสาวภัทรมน ภูผาสุข สิรินธร

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน

1. นายสิทธิศักด์ิ ไม้เกตุ วัดราชโอรส
2. นายสรวิศ ดิษรัก ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 นายกิดาการ ขุ้ยสุข รัตนราษฎร์บ ารุง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและพลังงาน)

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน

1. นายภูผา ประสงค์ นครพนมวิทยาคม
2. นายรังสิมันต์ุ ยศทรงพล วัดสุทธิวราราม

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายธนดล พรมมา บางปะกอกวิทยาคม
2. นายณภัทร สุวรรณแสงชูโต วัดสุทธิวราราม

3. นายณัฐนนท์ จันทร์หงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. นายดนุวัฒน์ เมาลีทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5. นางสาวเก็จแก้ว เก็จกุล ศึกษานารี
6. นางสาวธัญรดา บุญแสน ศึกษานารี
7. นางสาวศศกร กลันทะกะสุวรรณ์ สตรีศรีสุริโยทัย
8. นายวชิรวิทย์ สวัสดีนฤนาท สอาดเผดิมวิทยา
9. นางสาวธัญญเรศ พร้อมมูล หาดใหญ่วิทยาคาร
10. นายปราชญ์ พูลเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายนพดล ข าน้อย จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

2. นายปฐพงศ์รัฐ เลิศบัวบาน สารสาสน์เอกตรา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน

1. นายบุริศร์ ปุณณะหิตานนท์ รุ่งอรุณ
2. นายจตุเทพย์ ปุณณุปูรต สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. นายทักษ์ดนัย ถิรคุณาพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
4. นายชานันท์ สมิติศิลป์ วิสุทธรังษี
5. นายวราณัฐ สุทธิการณ์ โพธาวัฒนาเสนี
6. นายชินกฤต บุตรบ ารุง สมุทรสาครวิทยาลัย

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา

โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน

1. นายเบญจพล สุริยะฉันทนานนท์ อัสสัมชัญธนบุรี
2. นายอานนท์ มั่นคง มหิดลวิทยานุสรณ์
3. นางสาวภัทฐพร แก้วกัญยา สามโคก
4. นายสุภกิจ บัวสอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1. นายวรพล  ประภาพิทยา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
2. นางสาวนิชาภา  เลิศนิมิตรธรรม รุ่งอรุณ
3. นางสาวธัญสินี  แก้ววิมล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
4. นางสาวกานต์สุดา  อัตวัฒนา สมุทรสาครบูรณะ

หมายเหต ุ: 1. ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งก าหนดการและขั้นตอนการกรอกใบสมคัรผ่าน SMS หรือ อีเมล์ 
                 ** ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 **
              2. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา (เฉพาะผู้สมคัรทีช่ าระค่าสมคัรแล้ว) และกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
                 ** ภายในวันศุกร์ที ่1 ธันวาคม 2560 ** ทีเ่ว็บไซต ์http://admission.kmutt.ac.th

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษา

http://admission.kmutt.ac.th/

