
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 53 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800333 นายปฏิพล  จิระนารักษ์
2 621200800362 นายปิติพัฒน์  สารปรัง
3 621200800375 นางสาวชิตภากร  บรรลังเดช
4 621200800487 นางสาวกมลฉัตร  ทัพพวิบูล
5 621200800557 นางสาวฐิติรัตน์  นารอด
6 621200800829 นางสาวปัญญาดา  บุตรโต
7 621200801076 นางสาวอภิญญา  รักมิตร
8 621200801090 นางสาวปริยามญช์ุ  บิตุเรศ
9 621200801300 นางสาวฐิตารีย์  เลิศประเสริฐศิลป์
10 621200801353 นางสาวสุธารา  พวงเกตุ
11 621200801515 นางสาวเบญญา  ภัทรมงคลเขตต์
12 621200801556 นางสาววรพิชชา  ดวงทองค า
13 621200801630 นายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
14 621200801680 นางสาวกนกกร  โสระถาวร
15 621200801711 นางสาวสุชัญญา  จันทร์เสน
16 621200801721 นางสาวญาณิศา  เจตะวัฒนะ
17 621200801739 นางสาวศศิกานต์  แสงหา
18 621200801746 นางสาวชุตินันท์  อุดมลาภประสิทธ์ิ
19 621200801749 นายชานน   มะณีศักด์ิ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 53 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

20 621200801775 นางสาวเอมมิกา  รตนวัณณ์
21 621200801859 นางสาวอภิชญา  คุณารักษ์
22 621200801861 นางสาวรัตนพร  เปรมปราณี
23 621200802224 นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
24 621200802286 นางสาวจิดาภา  อาภรณ์รัตน์
25 621200803045 นางสาวชนัฐฐา  ม่วงมา
26 621200803139 นางสาวมุกมณี  บัวค าภู
27 621200803219 นางสาวบุศรินทรา  แสงมงคลสุโข
28 621200803294 นางสาวโยษิตา  วงษ์ปุ่น
29 621200803406 นายสุธี  กิตติรัตนกรกุล
30 621200803496 นางสาวพรจิรา  สิทธ์ิประเสริฐ
31 621200803692 นางสาวชุติกาญจน์  ธรรมมีภักด์ิ
32 621200803732 นางสาวสิรามล  บุญสงค์
33 621200803821 นายธนกร  อบเชย
34 621200803894 นางสาวศุภลักษณ์  อุ้ยตยะกุล
35 621200803943 นางสาวพัสตราพรรณ  มณฑาพงศ์
36 621200804368 นางสาวนภสร  ฤทธ์ิเนติกุล
37 621200804448 นางสาวณัฐธิดา   ทองค า
38 621200804940 นายนิติธร  ทักษพันธ์ุ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 53 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

39 621200805458 นายผดุงธรรม  ศักด์ิปูชนียกุล
40 621200805476 นางสาวณิชา   ฉายชูวงษ์
41 621200805526 นางสาวธัญวรัตม์  แสงแสน
42 621200805678 นางสาวอมรรัตน์  ศรีทองภูสกุล
43 621200805809 นางสาวพัทธมน  ตฤษณะศุขะ
44 621200805818 นายพชรวัฒน์  วสิษฐ์ปัญจกุล
45 621200805973 นางสาวชุณหกาญจน์  ใฝ่สุข
46 621200806126 นางสาววีร์ธยาน์  พยัคพันธ์
47 621200806147 นางสาวสายพิณ  นาคนคร
48 621200806170 นายธนัช  บ ารุงสวัสด์ิ
49 621200806223 นางสาวพิชชาภา  พุทธรักษ์
50 621200806286 นางสาวนุชรินทร์  ลิขิตปัญญา
51 621200806361 นายกิตติโชติ  แซ่แต้
52 621200806400 นางสาวพศิกา  บุญเกิด
53 621200806463 นางสาวพิมพ์ชนก  อนุทวงษ์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800432 นางสาวเสมอเดือน  ค ามุงคุณ
2 621200800721 นางสาวมะลิวัน  ลี
3 621200800882 นางสาวเมธาวี  มณีอินทร์
4 621200800951 นายชลชาติ  เชิดชูนวน
5 621200800994 นางสาวพิมพ์พรพร  นุชเจริญ
6 621200801506 นายวีรชีวิน  วงษ์วนิชกิจ
7 621200802117 นางสาวอภิษฎา  เจียมเมืองปัก
8 621200802235 นายชุษณะ  เทพบุตร
9 621200802643 นางสาวศุภิสรา   แสนสุพรรณ 
10 621200802853 นายวชิราวุธ  หนูแก้ว
11 621200803217 นายปกรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
12 621200803327 นางสาวพัฒนศญา  พรมบัง
13 621200803669 นายพงศ์ภรณ์  ปรียาภรณ์มารวิช
14 621200803855 นายภักดี  ค ามุงคุณ
15 621200804056 นายศุภวุฒิ  อภิรักษ์กิจถาวร
16 621200804082 นายชนาธิป  วงศ์สมศรี
17 621200804369 นางสาวธันวา  สุขส าราญไพศาล
18 621200804624 นายอภิรัตน์  บุญศรีวงค์
19 621200804664 นายสุกฤษฎ์ิ    รูปสูง

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

20 621200805006 นายพันธกานต์  ปานเพชร
21 621200805069 นายศักรินทร์  ศุภธีรวงศ์
22 621200805109 นายธราดล  หงส์หิรัญ
23 621200805645 นายชวิศ  กฤตนัย
24 621200805792 นายพิชญุตม์  สุขเนียม
25 621200806198 นายณัฐวัตร  ปิยนนทยา
26 621200806543 นายธนบูรณ์  ศรีจันทร์อินทร์
27 621200806566 นายกษิดิศ  สินภิบาล
28 621200806741 นางสาวมัชฌิมา  เตชินธกุล

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 73 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800270 นายกิตติพัฒน์  ชูช่ืน
2 621200800392 นายบิว  เพชรคงทอง
3 621200800416 นายฐิติฐานุ  บุษย์รัตธนะกิจ
4 621200800441 นายกิตติธร  กิตติวรโชติ
5 621200800452 นายสรวิศ  ชวกุล
6 621200800547 นางสาวปิยภรณ์  ข้อไผ่
7 621200800589 นายวรวิช  สร้อยสุวรรณ
8 621200800719 นายพชรพล  มะลิเผือก
9 621200800918 นางสาวภัทรพร  เกิดพร้อม
10 621200801014 นางสาววราภรณ์  เทพเดช
11 621200801027 นางสาวมาริษา  หงษาวดี
12 621200801047 นางสาวสุธิดา  ศรนารายณ์
13 621200801239 นายนายจิราวัฒน์  มณีวิหค
14 621200801322 นายปุญญพัฒน์  พิธกิจ
15 621200801447 นางสาวสิริกัญญ์ตภัส  ชัชรินทร์กุล
16 621200801487 นางสาวภัทราพร  ตันเสียงสมเจริญ
17 621200801547 นางสาวกมลพร  ข าสุวรรณ
18 621200801574 นางสาวญาณิกา  ภูมิพันธ์
19 621200801616 นายธนพล  กรณีกิจ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 73 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

20 621200801781 นายศิวัช  สุขะวัลลิ
21 621200801967 นางสาวปภาวรินท์  อัศยเผ่า
22 621200802101 นางสาวภคมน  วิษณุวงศ์
23 621200802326 นายวรภัทร  ปัดสี
24 621200802336 นายวัชรพล  ฟักอ่อน
25 621200802348 นางสาวสปัน  ทรฤทธ์ิ
26 621200802388 นางสาวธนพร  นาจันทร์หอม
27 621200802625 นายศุภณัฐ  รังคพุทธมานะ
28 621200802751 นางสาวปานนลิน  จันทร์หอม
29 621200802926 นางสาวสุพัตรา  สงสุคนธ์
30 621200802943 นางสาวพรลภัส  กังตระกูล
31 621200802949 นางสาวณัฐธิชา  สุขเกษม
32 621200803019 นายเพชรจิตราทร  พ่ึงชาติ
33 621200803131 นางสาวกฤษณา  พันธ์แตง
34 621200803266 นางสาวพิมพ์ทอง  กวาวสิบสาม
35 621200803296 นายกีรติ  สร้อยรัตน์
36 621200803575 นายมานัสสุพล  แซ่ต๊ัน
37 621200803688 นายตะวัน  วิยาสิงห์
38 621200803720 นายรัชพล  ศุภโชคพัฒนพงศ์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 73 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

39 621200803923 นางสาวณัฐธิดา  ขวัญไสวธรรม
40 621200804139 นายทัพพ์  มนเทียนทอง
41 621200804188 นางสาวอริสา  ป้ันสิน
42 621200804465 นายรัชพล  เศรษฐธรกุล
43 621200804519 นางสาวสุธิดา  ลาสุด
44 621200804563 นายวชิรพันธ์  มีพรผดุงเกียรติ
45 621200804675 นางสาวญาณิศา  สมการ
46 621200804735 นางสาวณัฐวรา  เพ่งพิศ
47 621200804796 นายธนบดี  เย็นสกุล
48 621200804842 นายปิยพัทธ์  สกุลล่ิมสุวรรณ
49 621200804898 นางสาวกนกนิภา  แสงประดับ
50 621200805213 นายชัยธัช  เอ้ียวเจริญวงศ์
51 621200805321 นายกรุณา  ธนากิจ
52 621200805433 นายอนุวัฒน์  ติยะชัยพานิช
53 621200805461 นางสาวนันท์ธนภัส  สิริสินภาณุรุจ
54 621200805585 นายณฐนนท์  จันโทสถ
55 621200805703 นางสาวบัณฑิตา  แสงอรุณ
56 621200805715 นางสาวยุวธิภรณ์  แสงอ่อน
57 621200805733 นายกีรติกร  กิตติพล

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 73 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

58 621200805758 นายภควัต  จันทนโชติวงศ์
59 621200805768 นางสาวสุภณิดา  ศิโรพจนารักษ์
60 621200805807 นางสาวศศิวิมล  พลวิเศษ
61 621200805830 นางสาวราย่า  มากบรรจง
62 621200805866 นางสาวซาวานีย์  ดือเร๊ะ
63 621200805961 นายกมนนัทธ์  บรรณกุลโรจน์
64 621200806018 นายปิยวัฒน์  พาลนาด
65 621200806050 นายไรวินทร์  นิธินันทิวัฒน์
66 621200806079 นายพัชรพล  วงษ์คลัง
67 621200806105 นายธนาดุล  ย่นมรรคา
68 621200806184 นายพงศ์ณภัทร  ชนะภัย
69 621200806185 นางสาวกัลยารัตน์  พูลศิลป์
70 621200806189 นายธนาวุฒิ  มีสวัสด์ิ
71 621200806297 นางสาวสุตานันท์  แก้วลึก
72 621200806323 นายพงศ์นิธิศ  ลอยสูงวงศ์
73 621200806495 นายณัฐภัทร  มรรคสินธ์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800318 นายธนภัทร  สิริสัณฐิติกุล
2 621200800937 นายบริรักษ์  โรงสะอาด
3 621200801013 นางสาวตรีรัตน์  อานุรักขวาปี
4 621200801251 นางสาวชุติมณฑน์  กอศรีสมบูรณ์
5 621200801304 นางสาวดวงพร  เมืองใจ
6 621200801366 นางสาวเพ็ญพิชชา  โคละทัต
7 621200802866 นางสาวสุจิตรา  คิดค้า
8 621200803000 นางสาวชไมพร  เหล็กจาน
9 621200803093 นางสาวณัฐธิดา   อาษาสนา
10 621200804050 นางสาวพิชญา  จันบัว
11 621200804573 นายณัฐพนธ์   ทับสมบัติ
12 621200804824 นางสาวปิญชาญ์  เทือกมูล
13 621200804925 นางสาวพิมพ์ตะวัน  พลศรีนวล
14 621200805081 นายธีรกร  บัวระภา
15 621200805146 นายวศิน  พ่วงศร
16 621200805327 นายสุทัศน์  จ่าหม่ืนไวย

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800430 นางสาวชญานิศ  เสียงเพราะ
2 621200801673 นางสาวธารวิมล  เพ็ชรย้ิม
3 621200802207 นางสาวอรุณี  ไชยชาติ
4 621200802704 นางสาววริศรา  ทองโคตร
5 621200802825 นางสาวนันท์นภัส   ศรีประไพพงศ์ศาล
6 621200803462 นายลภัสพงษ์  พงษ์ศิริตระการ
7 621200803667 นางสาวชยาภรณ์  ตัณฑเกษม
8 621200804882 นางสาวนันทิยา  พรหมอินทร์
9 621200805303 นายธีรพัฒน์  พระหันธงชัย
10 621200805387 นางสาวอาภัสสร  ศรีประภา
11 621200805477 นางสาวญาณัจฉรา  ยะกิจ
12 621200805962 นายก้องภพ  สุนิตย์นันทการ
13 621200806013 นายกิตติพงษ์  จันทร์โคตร
14 621200806196 นายณัฐชนน  ส าเร็จกิจ
15 621200806506 นางสาวกัญญ์วรา  เคลือบมงคล

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800816 นายวิทวัส  สังข์สะอาด
2 621200802062 นายปฏิญญา  ตรีรัตนวารีสิน
3 621200803485 นางสาวตรีรัตน์  สันป่าแก้ว
4 621200804238 นายณัฐพล  แก้วสีนวน
5 621200805636 นางสาวรชนิศ  พราหมณนันทน์
6 621200806122 นางสาวนัยรัตน์  อุดมเลิศชนธีร์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800377 นายสิฏฐิศักด์ิ  เสติ
2 621200800382 นางสาววิภาดา  วรรณธราธร
3 621200800425 นายชยุต  เจริญศิริพันธ์
4 621200801688 นายวัณณะ  วรรณศิลป์
5 621200802700 นางสาวพิชญาภรณ์  หัสเมตโต
6 621200803231 นายเตชินท์  เตชินท์ธนนันต์
7 621200804016 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ชญา  วาทีรักษ์
8 621200804441 นางสาวกุลรภัส  สุวรรณชล
9 621200804464 นายณัฐภัทร  แต้มประเสริฐ
10 621200804586 นายพรหมบุศย์  เชิดชู
11 621200804965 นายนพรุจ  สุวรรณบูรณ์
12 621200805218 นายทวีทรัพย์  บรรเทา
13 621200805412 นางสาวนันทกานต์  รุจิเลขานนท์
14 621200805431 นายคิริน  ศรังคะศิริ
15 621200805822 นางสาวพิมพ์ปวีณ์  สุนทรภักดี
16 621200806195 นางสาวศิริพร  จาริสุ
17 621200806555 นายพจนรินทร์  นันตะ
18 621200806661 นายธีรศักด์ิ  ต๊ะต้นต้อง

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800862 นางสาวสุรภา  บุอ่อน
2 621200801404 นางสาวศิริลักษณ์  วังภัย
3 621200801618 นายทัตเทพ  กัจฉัปนันท์
4 621200801768 นายจิรพัฒน์  วัดไพรุณ
5 621200802925 นางสาวจัสมิน  เจ๊ะละหวัง
6 621200803218 นายอภิชิต  แก่นงาม
7 621200804195 นางสาวอัญชลี  จงเจิมกลาง
8 621200804645 นายณัฐชนน  สุกเเก้ว
9 621200804871 นายธนกฤต  เทพวิภาวิทย์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 14 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 621200801075 นางสาวบัว  พิกุลแก้ว
2 621200801130 นางสาวพิมพ์นารา  จรัสศรีมณี
3 621200801180 นายธนพัฒน์  พยัคเพ็ชร์
4 621200802169 นายมงคล  สิริชอบธรรม
5 621200802279 นายโสภณวิชญ์  ปินะถา
6 621200802665 นายศุภกร  ฉัตรวุฒิวาณิชย์
7 621200803360 นางสาวจิรวรรธ  รอดทอง
8 621200803369 นายณัฐวุฒิ  ศีลอ านวย
9 621200803682 นายจิรวัฒน์  จันทอง
10 621200803748 นางสาวกวิตา  ศิริภาพ
11 621200805260 นางสาวธฤตกมล  สุทธิธรรม
12 621200805473 นางสาวป่ินรัตน์  โพธ์ิหล้า
13 621200805875 นางสาวภารดา  สุวรรณพันธ์
14 621200806673 นางสาวณัชชา  เตียงกูล

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 34 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800320 นายอารยชน  ค าสังวาลย์
2 621200800361 นายทัศนากร  รัตนบุรี
3 621200800548 นางสาวชุติญาดา  ศรีโสม
4 621200800849 นางสาวไอลดา  คีรีรัตน์
5 621200800887 นายนพรุจ  ศรีค า
6 621200801006 นางสาวศิริรัตน์  ย้อยสนิท
7 621200801684 นายวิศวะ  มหาราช
8 621200802198 นายภูริพัฒน์  จันทานวน
9 621200802202 นางสาวชัญญา  ประชากริช
10 621200802648 นางสาวธัญญเรศ  ศรเดช
11 621200802668 นางสาวนภัสวรรณ  ไต๋สกุล
12 621200802981 นางสาวนมิดา  ตรีสุรมงคลโชติ
13 621200803831 นายณภัทร  พ่ึงพงษ์
14 621200804126 นางสาวฐิติมาภรณ์  ปิยะพันธ์ุ
15 621200804165 นางสาวนิภาพร  รุ่งจิตวรานนท์
16 621200804211 นายจิรภัทร  ร่มแก้ว
17 621200804217 นางสาวชนกนันท์  คล้ายมาลา
18 621200804225 นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงม่ังมี
19 621200804265 นางสาวชนกานต์  คล้ายมาลา

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 34 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

20 621200804273 นายสิทธาดนย์  แป้นพยอม
21 621200804724 นางสาวณัฐวดี  มณีสาร
22 621200804972 นางสาวธัญญลักษณ์  อนุพันธ์
23 621200805389 นางสาวพนิดา  เทียมสุข
24 621200805422 นายก่อพงศ์  นฤนาทด ารงค์
25 621200805665 นางสาวนภัสณันทน์  สุทธิผล
26 621200805704 นายวสวัตต์ิ  คชไกร
27 621200805848 นางสาวปาลินี  สุพรรณวิภากร
28 621200806089 นายศิวกร  ทองสุข
29 621200806171 นายภูริวัจน์  แสงแก้ว
30 621200806186 นางสาวประภัสสร  ขาวทอง
31 621200806270 นางสาวสัณห์ฤทัย   กาทอง
32 621200806446 นายปรเมษฐ์  ศรีพา
33 621200806508 นางสาวชุติพรรณ  ทองสุข
34 621200806611 นางสาวศุภัชฌา  วงค์สุปไทย

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 74 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 621200800351 นางสาวชลธิชา  เช่ือมศรีจันทร์
2 621200800381 นายศุภกิจ  บุญไพจิตร์
3 621200800434 นายภานุวัฒน์  เรืองเบญจสกุล
4 621200800521 นางสาวยศวดี  ชัยมานะพร
5 621200800699 นางสาวอนงค์พร  คงสนิท
6 621200800762 นายภูดิส   เทพไกร
7 621200800810 นางสาวพรรวินท์  พิมพนิตย์
8 621200800827 นายธัญเทพ  ศิริเยาว์วรรณ
9 621200800839 นางสาวกวินนาถ  กันยาพงศธร
10 621200800898 นางสาวณมน  ขจรรุ่งศิลป์
11 621200800911 นายพีรภัทร  พวงเงิน
12 621200801003 นายภัทรโชค  จิระบรรจง
13 621200801118 นางสาวกชพร  บุญเสริม
14 621200801262 นางสาวอัจฉริกา  ชัยมังคโล
15 621200801281 นางสาวณัตชลีภรณ์  ไม้เรียง
16 621200801329 นายพงศกร  อัครมโนไพศาล
17 621200801452 นางสาววารี  กระต่าย
18 621200801512 นายชาวิน  คงประสงค์ศิริ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 74 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

19 621200801609 นางสาวญาณิศา  กัณทพงษ์
20 621200801614 นายเกรียงไกร  เรืองรองวรรษ
21 621200802225 นายภูษณ  ปู่มาก
22 621200802266 นายธรรมราช  งามอยู่
23 621200802343 นางสาวพิมพ์ลภัส  นาควิจิตร
24 621200802383 นางสาวศศิภารัตน์  ธรรมชนะเลิศ
25 621200802621 นายศรัณย์   พันธ์ุหอม
26 621200802635 นายปัญญากร  อธิกะ
27 621200802677 นางสาววีราภรณ์  ต้ังจิรพานิชย์
28 621200802706 นางสาวชลธิชา  เสือเด่น
29 621200802763 นางสาวสุทธิดา  เจริญสมบัติ
30 621200802879 นายพัชรพงษ์  พรหมสวัสด์ิ
31 621200803028 นางสาวรดา  ศรีวรลักขณา
32 621200803052 นางสาวจิราภา   จุฑากรณ์
33 621200803086 นางสาวพัชรินทร์  บุญสมเช้ือ
34 621200803105 นายปรานต์อากร  ศิวิไลวีระนาวิน
35 621200803203 นางสาวชนิชา  เดโชธัชธราธร
36 621200803361 นางสาวธัญชนก  สุทิฎฐานุคติ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 74 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

37 621200803407 นางสาววธูสิริ  จิตตมาโร
38 621200803582 นางสาวพิชญา  รุ่งเรือง
39 621200803593 นายซุฟเฟียน  ปาเน๊าะ
40 621200803721 นายเจนภพ  เรืองจันทร์
41 621200803727 นางสาวพรกนก  ศรีสังสิทธิสันติ
42 621200803803 นายอนนท์  เทพรักษ์
43 621200803917 นางสาวชัญญานุช  สหาวุธ
44 621200804131 นางสาวปิยธิดา  มีเสถียร
45 621200804201 นางสาวกัญญาณัฐ  คธาเพ็ชร
46 621200804367 นางสาวอริสรา  เป้าชาลี
47 621200804471 นายตรีภพ  โพธ์ิแสง
48 621200804627 นายเอกอัมรินทร์  ปินต๊ะวะนา
49 621200804794 นายพณิชา  อินทรสกุล
50 621200804798 นางสาวศศิธร  โชติมณีวัฒนา
51 621200804917 นางสาวอารียา  พรมค าบุตร
52 621200804952 นายไชยกร  นาควิเชียร
53 621200804995 นางสาวเขมณัฏฐ์  สุวรรณทวีกูล
54 621200804996 นางสาวดวงนภา  ฤกษ์อรุณ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 74 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

55 621200805043 นายธีรพัชร์  ยะซัน
56 621200805153 นายยศพล  วงศ์หิรัญสมบัติ
57 621200805200 นายนพดล  พรหมขวัญ
58 621200805235 นายฌาน  ศรีพัชรรุ่งเรือง
59 621200805288 นางสาวปุณยนุช  วงศ์เลอศักด์ิ  
60 621200805300 นายภัคพล  พามา
61 621200805339 นายกิตติพจน์  โพตาทอง
62 621200805347 นายกิตติศักด์ิ  เปรียบย่ิง
63 621200805415 นายลภน  สุวรรณภิรมย์
64 621200805543 นางสาวชุติกาญจน์  ต้ังเตรียมจิตม่ัน
65 621200805616 นางสาวพันพัสสา  ฤกษ์บุบผา
66 621200805679 นางสาวจุฑารัตน์  เมฆวิทยา
67 621200805731 นางสาวณัฐชยาภรณ์  สกุลปีบ
68 621200805738 นายวีนัตร์ชัย  จันทร์มนตรี
69 621200805862 นายเจษฎา  ใยวังหน้า
70 621200805970 นางสาวสุชัญญา  เกล็ดงูเหลือม
71 621200806392 นางสาวธนัชพร  ปรางค์จันทร์
72 621200806584 นางสาวกุลิสรา  พันธ์หว้า

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 74 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

73 621200806590 นางสาวชนากานต์  ผาสุกจินดา
74 621200806694 นายธนภัทร  เนาถาวร

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800271 นางสาวอนัญพร  ประเสริฐสิทธ์ิ
2 621200800628 นางสาวมนัสวี  สุประดิษฐอาภรณ์
3 621200800701 นายนพณัฐ  โตแก้ว
4 621200802138 นายธนวรรธน์  พิมพ์สอน
5 621200804470 นายวีรวิชญ์  วงศ์ฉัตรชลีกุล
6 621200805797 นายณัฐพงศ์  สีกงพลี

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 621200800323 นายภัทรพล  บัวทอง
2 621200805128 นายจิรวัฒน์  อ่อนมาก

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800340 นางสาวพชิรา  เหลืองหลีกภัย
2 621200800372 นางสาวแก้วกานดา  ศรีสุววณ
3 621200800795 นายนิติธร  อัครชานนท์
4 621200800858 นายหิรัญชลิต  ธนิยผล
5 621200801139 นางสาวณัฐณิชา  กองทวีผล
6 621200801964 นางสาวปุญพิชชา  ภูอมรพงษ์
7 621200802422 นายมนัสกวิน  ภู่ภิญโญกุล
8 621200802708 นายฌานวัฒน์  กิตติวุฒิไกร
9 621200803036 นายสุทธิวัฒน์  ปะนันโต
10 621200803458 นายภัคพล  พันธ์ุกวี
11 621200804254 นางสาวขวัญจิรา  จารุพันธ์
12 621200804595 นางสาวอภิชญา  อัครปทุมวงศ์
13 621200804918 นายสุธนะ  กามลคร
14 621200805799 นายชัยคุปต์  วงศ์กัณหา
15 621200805804 นายสหรัฐ  ปฏิเวธธรรม
16 621200805968 นายภูวศิษย์  โชควิริยดิษฐ์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800871 นางสาวกุลนิษฐ์  ลาน้ าค า
2 621200800949 นายทักษ์ดนัย  ษรจันทร์
3 621200801098 นางสาวศุภิสรา  ศิลปชัย
4 621200801107 นางสาวภัทรวดี  ศรีประดู่
5 621200801125 นางสาวกรกนก   เช้ือจีน
6 621200801205 นายก้องภพ  ล้ิมวัชรากูล
7 621200801340 นางสาวนพรัตน์  นุตตะรังค์
8 621200801634 นายปวเรศ  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
9 621200803244 นายปริญญ์  วังธนพัฒน์
10 621200803490 นางสาวพรรณพัสสา  กุมภาพันธ์
11 621200804797 นางสาวมนัสวี  ศรีดาวเดือน
12 621200805361 นายสมัชญ์  อาสาฬหสมบูรณ์
13 621200805465 นางสาวภารดี  ทองแตร
14 621200805584 นางสาวอรนุช  สุขอ่ิม
15 621200806701 นางสาวณัฐธิดา  บุญธูป
16 621200806727 นายศุภกันต์  ฝันเซียน

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200802233 นายกันตพัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
2 621200803859 นางสาวนฤภร  จิตกล้า
3 621200804426 นางสาวอิงฟ้า  ภิญโญนิธิเกษม
4 621200805268 นายเมธี  โยทัยเท่ียง
5 621200806535 นายปรัชญ์  ประเสริฐทรัพย์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์


