
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 19 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400004 นายอัครพนธ์  จดแตง
651200400325 นางสาวบัณฑิตา  น่าบัณฑิต
651200400341 นายคณิศร  อ่ิมสมบัติ
651200400365 นายณพวุฒิ  แก้ววงษ์
651200400385 นายธราธิป  แสงอรุณ
651200400423 นายจักรนิมิต  จักรวิวัฒนากุล
651200400543 นายอธิศ  ไทยชัยธรรม
651200400565 นางสาวลักษิกา  ม่ิงหนองอ้อ
651200400567 นางสาวชัญญา  ศักด์ิพันธ์
651200400584 นายธนพัฒน์  จุฑามณี
651200400591 นายศุภบุตร  โสตถิปรีดาวงศ์
651200400605 นางสาวพัณฑ์ฑิรา  เก่งการช่าง
651200400640 นายปิยะภัสสร  ปานทอง
651200400649 นายณัฐดนัย  สิงห์ไชย

651200400753 นางสาวพัณณิตา  วิเชียรโรจน์
651200400756 นายณัฐกิตต์ิ  วิริยาพันธ์

651200400698 นายนิลพัท  ริยะสุ
651200400745 นายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
651200400751 นายธีรกานต์  ค าภู่



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 10 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400691 นายณัฐดนัย  เรืองวราพิชญ์
651200400694 นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชร์แดง
651200400699 นายกรทักษ์  บู่สุวรรณ์
651200400714 นางสาวสุพรรัตน์  สุวรรณรัตน์
651200400716 นางสาวนมินทร์ตรา  บรรเทิงจิตร์

651200400726 นายภูรินท์  ปะวันเต
651200400729 นายกนกพล  สิมธาราแก้ว

651200400717 นายกานต์รติ  ไชยะ
651200400718 นางสาวชญาน์นันท์  พงษ์ศิริ
651200400720 นายรวิพล  อธิคมานนท์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 16 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400022 นายวรดร  สิงห์แก้ว
651200400201 นายกิตติคม  ไวทยวรรณ
651200400344 นายธัญธวัฒน์  เหลืองอุไร
651200400346 นายปวเรศ  โตมณีนิลรัตน์
651200400443 นายกิตติพิชญ์  บุญย่ิง
651200400463 นายโยธิน  ล้ิมโยธิน
651200400482 นางสาวอรนันต์  ชยาภัม
651200400527 นางสาวปรารวี  ตรีภัทรชยากร
651200400604 นายคุณานันท์  สวัสด์ิมูล
651200400611 นายธนดล  จิตรการนทีกิจ
651200400618 นายศุภสิทธ์ิ  นาคสินธ์ุ

651200400683 นายบวรพจน์  พวงทอง
651200400707 นายกิตติธัช  โอฬารตระกูล

651200400630 นางสาวกรกมล  ขจร
651200400637 นายศรัณย์  แสวงนิล
651200400642 นายปภพ  น่ิงน้อย



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 40 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400001 นายชลันธร  ล้ิมสีโล
651200400083 นายวุฒิชัย  รชตภคนันท์
651200400181 นายภัทรพล  ผลงาม
651200400262 นายพิชญภัทร  วารีวนิช
651200400281 นางสาวนวศวรรณ  เย็นร่มโพธ์ิ
651200400324 นางสาวนภัสนันท์  นาคมังสังข์
651200400366 นายมณัฐ  ตันติเจริญ
651200400424 นายพริสร  ประสาทกุล
651200400446 นายณัฐนนท์  สมรูป
651200400447 นางสาวเพ็ญกวิณส์  ธนวิเชียร
651200400544 นายกัณณ์  วังวิจิตร
651200400561 นางสาววีริยา  อรุณย่ิงมงคล
651200400582 นายชนาธิป  กาฬสินธ์ุ
651200400589 นายนรเสฏฐ์  เศรษฐสมบัติกุล
651200400590 นายศุภณัฐ  วงศ์ถนอม
651200400603 นายภูมิภัทร  สันติถาวรย่ิง
651200400608 นายณรัฐ  วิทวิยะรุจ
651200400613 นางสาวชนาสรณ์  ศรีเงิน
651200400615 นายถิรพุทธ์ิ  กงนอก
651200400628 นายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์
651200400633 นายธนานนท์  เติมธีรพรพิมล
651200400634 นางสาวรสิตา  ภูการุณย์
651200400639 นายณภัทร  ตติยการุณวงศ์
651200400643 นายมาร์ค กิตติพัศ  คูประเสริฐวงศ์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 40 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
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หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

651200400644 นายจารุกิตต์ิ  จินตนะสถิระกุล
651200400645 นายชุณหนันท์  อ านวยชัยกิจ
651200400648 นายรัตติชัย  คุ้มภิญโญบุญ
651200400652 นายสุชาณัฎ  รัตนเรืองรอง
651200400658 นายพุฑฒิพล  เจียมอนุกูลกิจ
651200400659 นายภูวริฐ  เก้าเอ้ียน
651200400661 นายรุจิภัส  ทองเป้า
651200400693 นายณภัทรกฤชษ์  อัศวโรจน์พาณิช
651200400702 นางสาวนีรนุช  จิตขจรวานิช
651200400706 นายกีรติ  ยุบลมาตย์
651200400712 นายวสุพล  ชินสาโรจน์

651200400733 นางสาวธันย์ชนก  สิงหโยธิน
651200400755 นางสาวนาน เอ เม่ียน จิ  -

651200400724 นายธาม  จงพิพิธพร
651200400725 นายกวิน  ธิมายอม
651200400728 นายพิชญุตม์  เมธีทัศนีย์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 10 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400003 นางสาวจามิญช์ญา  บัวชูสิริรังสี
651200400041 นางสาววรัญญา  วันเชียง
651200400321 นางสาวปภาวรินท์  เย็นเป็นสุข
651200400421 นางสาววิภาวี  สินสุริยะ
651200400422 นางสาวณัฐภัสสร  ธงศรี

651200400705 นางสาวนภัทร  คณวิวัฒนกุล
651200400719 นางสาวภรณ์สิกานย์  สังข์ทอง

651200400485 นางสาวจิรภิญญา  เอ้ือศรีวัฒนากุล
651200400501 นายภูมเดชา  สุวรรณรัตน์
651200400606 นางสาวรดาธร  ถิรสุทธ์ิภาธร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564
รูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคดัเลอืก : ดงัเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

International School in Thailand

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400703 นายอิทธิโชติ  มงคลภัทรสุข

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 4 คน
ล าดับ

1
2
3
4

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคัดเลอืก วนัที ่15 พฤศจกิายน 2564
รปูแบบการจัดสอบและเวลาสอบคัดเลอืก : ดังเอกสารแนบ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

นางสาวจิดาภา  แสงโสภิต

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

651200400614 นายพุฒิพัฒน์  จิระวัฒนผลิน
651200400635 นางสาววราตรี  ผิวงาม

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400141 นางสาวกรรณิการ์  แสงศรี
651200400402



คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลา 08.45 น.
สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยภาควิชาฯจะส่งลิงค์ Zoom เข้าไลน์กลุ่ม ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ คลิกลิงก์ 
http://line.me/ti/g/mkq_WkqwQa  เพ่ือเข้ากลุ่ม Line

เวลา 09.00 น. 15 พย 64

      สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/g/JytjBNqPQf  เพ่ือเข้ากลุ่ม Line เวลา 09.00 น. 15 พย 64

      สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลา 09.45 น.
สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ 
แอดไลน์ ผ่านลิงก์ https://lin.ee/cEXNzZV

เวลา 10.00 น. 15 พย 64

      สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลา 08.30 น.
สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ คลิกลิงก์น้ี เพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์
https://zoom.us/j/95132311876?pwd=N1FLY0Zacml5b0ZaUHpJUXVnQ2Y3Zz09

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 15 พย 64

      สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลา 08.45 น.
สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม ZOOM ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ คลิก Link: https://line.me/R/ti/g/VuTDSdDJgV เพ่ือเข้ากลุ่ม Line ส าหรับรับแจ้ง
ข้อมูลการสัมภาษณ์ ห้องสัมภาษณ์ ล าดับการสัมภาษณ์

เวลา 09.10 น. 15 พย 64

เวลารายงานตัวก่อนสอบ
เช่น เวลา 08.30 น.

รูปแบบการจัดสอบ กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด 
เช่น "สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยภาควิชาฯ จะส่งล้ิงค์เข้า Zoom ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ ผ่านทาง e-mail 
หรือ "สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบฯ คลิกลิงก์ .......................... เพ่ือเข้ากลุ่ม Line " 

ขอเป็น ลิงก์ เท่าน้ัน

เวลาสอบสัมภาษณ์ 
เช่น เวลา 09.30 น.

วันสอบสัมภาษณ์

ประกาศรูปแบบการจัดสอบและเวลาสอบคัดเลือก
โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT ปีการศึกษา 2565


