
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมอืวัด

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน
1. นายวริศ  คูอุดมรัตน์ วดัสุทธวิราราม

2 .นายนพสรรค์  เกิดสมจิตร
วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. นางสาวสุพัตรา  หาผล พนัสพิทยาคาร
4. นางสาวชลธชิา  ผ่องจิตร เฉลิมขวญัสตรี
5. นายธนกฤต จังศุภมงคล รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
6. นายสหโชค พรคล้าย นครพนมวทิยาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน
1. นายภผูา ปาลกะวงค์ วดัสุทธวิราราม
2. นายธนายุทธ โด่งดัง บ้านนา "นายกพิทยากร"
3. นายเจตนิพันธ ์ปุกค า เสริมงามวทิยาคม
4. นายทรงศักด์ิ ก้อนค า นนทรีวทิยา
5. นายประชา แสงโก๊ะ สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี
6. นายศุภกร ประภานวรัตน์ สารสาสน์วเิทศศึกษา

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
เวลา สถานที่สอบ

09.30 น.
ห้อง CB40901 อาคารเรยีนรวม 4

ชัน้ 9

วันที่สอบ

วันพุธที่ 
18 ตลุาคม 2560

สถานที่สอบเวลาวันที่สอบ
รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก

วันอังคารที่ 
17 ตลุาคม 2560

10.00 น. CB 40601 อาคารเรยีนรวม 4 ชัน้ 6



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นางสาวณัฐวดี อภรัิกษ์สกุล บางปะกอกวทิยาคม
2. นางสาวภทัรภรณ์  สหสิทธศิาสตร์ หอวงั
3. นายสัญญา ผดุงนึก บ้านนา "นายกพิทยากร"
4. นายขัตติยะพงษ์ น้อยบ้านโง้ง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมอื

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นายสาริศ คีรี วดัราชโอรส
วันศุกรท์ี่ 

20 ตลุาคม 2560
10.00 น. ห้อง 717 อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 7

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน
1. นายภฤศ กันตรง จุฬาภรณราชวทิยาลัย เพชรบุรี
2. นายมานพ กูเปี้ย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ

วันพุธที่ 
18 ตลุาคม 2560

09.00 น. CB50610 อาคารเรยีนรวม 5 ชัน้ 6 

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
เวลา สถานที่สอบวันที่สอบ

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

14.00 น. ห้อง 717 อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 7



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน
1. นายเกษมสันต์ ต้ังคุ้มวงศ์ ทวธีาภเิษก
2. นายศิวกร ศรีไชย บางปะกอกวทิยาคม
3. นายสรวศิ กรสถาพร รุ่งอรุณ
4. นายชัยสิทธิ์ โวหเกียรติ สวนกุหลาบวทิยาลัย
5. นายนาอิฟ กรีมี สวนกุหลาบวทิยาลัย
6. นายกษิด์ิเดช ศรีเสกสรร สารสาสน์เอกตรา
7. นายวรีาพัขร์ ศุภมณีวทิย์ศิริ วดัสุทธวิราราม
8. นางสาวเปมิกา อัครทวี ดรุณสิกขาลัย
9. นางสาวภทัธวรรณ ตระกูลวารี องครักษ์
10. นายธนัฎฐ์ ถาวรสาร กัลยาณีศรีธรรมราช
11. นายวนัฮากิมีน ศรีท่าด่าน หาดใหญ่วทิยาคาร
12. นายจักรธร ทองถนอม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
13. นายวชิยา ปานโต ราชประชาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภเิษก
14. นายฉันทัช พิทักษ์ ด ารงราษฎร์สงเคราะห์
15. นายภควตั ทองศรี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
16. นางสาวหริณลักษณ์ ด้วงปันตา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
17. นายศุภกฤต คุ้มค า พิษณุโลกพิทยาคม

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

สถานที่สอบ
รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก

เวลาวันที่สอบ

09.00 น. - 12.00 น.
A08-502, 503, Common Room
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชัน้ 5

วันพุธที่ 
18 ตลุาคม 2560



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นางสาวชนิตา ฤกษ์วรัญญู ศึกษานารี
วันพุธที่ 

18 ตลุาคม 2560
09.00 น. - 12.00 น.

Common Room
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชัน้ 5

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นางสาวณัฐกมล ทองมี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
2. นางสาวฐานิชา ใจวงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
3. นายณรงค์กร บุญกิตติพร วดัสุทธวิราราม
4. นางสาวอัญชิสา สงครามสุข ศึกษานารี
5. นางสาวจิราภา ดิลกรัชดา อัสสัมชัญศึกษา
6. นางสาวศุภากร เนียมมาก องครักษ์
7. นายชารีฟ บิลล่าเต๊ะ กัลยาณีศรีธรรมราช
8. นางสาวณัฐณิชา ต้ังด ารงค์ สมุทรสาครวทิยาลัย
9. นางสาวอัญธกิา ค าแก้ว แม่ต  าวทิยาคม
10. นางสาวภทัรมน ภผูาสุข สิรินธร
11. นางสาวศศิธร เกตุยั่งยืนวงศ์ ศึกษานารี

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
เวลา สถานที่สอบ

วันศุกรท์ี่ 
20 ตลุาคม 2560

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก

วันที่สอบ

วันที่สอบ

09.00 น. - 12.00 น. อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 8

เวลา สถานที่สอบ



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นายสิทธศัิกด์ิ ไม้เกตุ วดัราชโอรส
2. นายสรวศิ ดิษรัก ภ.ป.ร. ราชวทิยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 นายกิดาการ ขุ้ยสุข รัตนราษฎร์บ ารุง

4. นายกษิดิศ ทิพย์วงัเมฆ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วทิยาเขตภาค
พายัพจังหวดัเชียงใหม่

5. นายธรีเมธ รัศมีเจริญชัย สวนกุหลาบวทิยาลัย
หมายเหต*ุ สอบสัมภาษณ์ และ/หรอืสอบภาคปฏบิัต ิเพ่ือประเมนิความถนัดทางวิชาชพี/ความสามารถพิเศษ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและพลังงาน)

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นายภผูา ประสงค์ นครพนมวทิยาคม
2. นายรังสิมันต์ุ ยศทรงพล วดัสุทธวิราราม
หมายเหต*ุ สอบสัมภาษณ์ และ/หรอืสอบภาคปฏบิัต ิเพ่ือประเมนิความถนัดทางวิชาชพี/ความสามารถพิเศษ

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

วันที่สอบ

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

08.30 น. - 10.30 น. CB40401 อาคารเรยีนรวม 4 ชัน้ 4

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
เวลา สถานที่สอบ

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

08.30 น. - 10.30 น.
CB40401 อาคารเรยีนรวม 4 ชัน้ 4



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน
1. นายธนดล พรมมา บางปะกอกวทิยาคม
2. นายสารัช คีรี วดัราชโอรส
3. นายณภทัร สุวรรณแสงชูโต วดัสุทธวิราราม

4. นายณัฐนนท์ จันทร์หงษ์ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5. นายดนุวฒัน์ เมาลีทอง วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6. นางสาวเก็จแก้ว เก็จกุล ศึกษานารี
7. นางสาวธญัรดา บุญแสน ศึกษานารี
8. นางสาวศศกร กลันทะกะสุวรรณ์ สตรีศรีสุริโยทัย
9. นายภคัพล ทรงกล่ิน สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี
10. นายปฐพงศ์รัฐ เลิศบัวบาน สารสาสน์เอกตรา

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
เวลา สถานที่สอบวันที่สอบ

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

11.30 น. - 13.20 น.
ห้องประชมุ CIA 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 3



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

11. นายพงศกร ชวดกลาง อิสลามวทิยาลัยแห่งประเทศไทย
12. นางสาวสหัสวรรณ ไกรเพชร พรหมานุสรณ์ จังหวดัเพชรบุรี
13. นายวชิรวทิย์ สวสัดีนฤนาท สอาดเผดิมวทิยา
14. นายจิรกิตต์ิ แสงศรี สอาดเผดิมวทิยา
15. นางสาวธญัญเรศ พร้อมมูล หาดใหญ่วทิยาคาร
16. นายปราชญ์ พูลเกิด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
17. นางสาวพรรณทกรณ์ สองสียนต์ ท่าวงัผาวทิยาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นายนพดล ข าน้อย จันทร์ประดิษฐารามวทิยาคม
วันพฤหัสบดทีี่ 

19 ตลุาคม 2560
10.00 น. - 11.00 น.

ห้องประชมุ CIA 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 3

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

11.30 น. - 13.20 น.
ห้องประชมุ CIA 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารวิศววัฒนะ ชัน้ 3



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นายพสิษฐ์ บุญทรัพย์ เทพศิรินทร์
2. นายบุริศร์ ปุณณะหิตานนท์ รุ่งอรุณ
3. นายจตุเทพย์ ปุณณุปูรต สาธติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร
4. นายทักษ์ดนัย ถิรคุณาพันธ์ สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี
5. นายชานนท์ ปาณรงค์ โพธาวฒันาเสนี
6. นายชานันท์ สมิติศิลป์ วสุิทธรังษี
7. นายวราณัฐ สุทธกิารณ์ โพธาวฒันาเสนี
8. นายศิริพงษ์ พึ่งทอง บ้านนา "นายกพิทยากร"
9. นายอาซีซัน อุสมา หาดใหญ่วทิยาคาร
10. นายชินกฤต บุตรบ ารุง สมุทรสาครวทิยาลัย
11. นายสัณหวชั ศรีมีทรัพย์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย เพชรบูรณ์
12. นายกฤษฎา สาระพัตร ปทุมเทพวทิยาคาร
13. นายธรรมภณ นุ่มสารพัดนึก จุฬาภรณราชวทิยาลัย บุรีรัมย์

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

วันที่สอบ
รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก

เวลา

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

13.30 น.
ห้องธุรการภาควิชา สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์ชัน้ 10 
อาคารวิศววัฒนะ

สถานที่สอบ



ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตอ่
โครงการ 2B-KMUTT ปกีารศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน

1. นายณัฏฐ์ ชัยรัตน์ โยธนิบูรณะ
2. นายเบญจพล สุริยะฉันทนานนท์ อัสสัมชัญธนบุรี
3. นายอานนท์ มัน่คง มหิดลวทิยานุสรณ์
4. นางสาวภทัฐพร แก้วกัญยา สามโคก

5. นายสุภกิจ บัวสอด มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วทิยาเขตภาค
พายัพจังหวดัเชียงใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ชือ่ - นามสกุล โรงเรยีน
1. นายวรพล  ประภาพิทยา นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล
2. นางสาวเสริมศิริ กิตติวรีะยุทธ บางปะกอกวทิยาคม
3. นางสาวนิชาภา  เลิศนิมิตรธรรม รุ่งอรุณ
4. นางสาวธญัสินี  แก้ววมิล สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี
5. นางสาวกานต์สุดา  อัตวฒันา สมุทรสาครบูรณะ

หมายเหต ุ: มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาโครงการ 2B-KMUTT ปีการศึกษา 2561 
               ในวันพุธที่ 25 ตลุาคม 2560 ที่เว็บไซต ์admission.kmutt.ac.th

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ

รายชือ่ผู้เขา้สอบคัดเลือก
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ

เวลา สถานที่สอบ

วันพฤหัสบดทีี่ 
19 ตลุาคม 2560

13.30 น.
ห้องธุรการภาควิชา สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์ชัน้ 10 
อาคารวิศววัฒนะ

วันพุธที่ 
25 ตลุาคม 2560

10.30 น.
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

อาคารวิศวกรรมเคม ีชัน้ 2


