
1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200806470 นางสาว พรทิพย์ ทองอุไร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200802449 นาย สรวิชณ์ กล่อมอ าภา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200806456 นาย พลพล ซ่ือตระกูลพานิชย์ ขอนแก่นวิทยายน
4 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200803920 นางสาว โชติภา กรีโภชน์ สตรีนครสวรรค์
5 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200803934 นาย ธนวัฒน์ ปิยไพร สุรวิทยาคาร

6
วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200804365 นาย หาญชัย วลัญช

พฤกษ์
วลัญชพฤกษ์ อุดรพิทยานุกูล

7 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200804121 นาย ธัญพิสิษฐ์ ต้ังตระกูลพงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200802593 นาย ศรกฤษณ์ วรรณวงศ์ ยโสธรพิทยาคม
9 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200804343 นางสาว ธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200802055 นางสาว ชนัญชิดา ปานพันธ์ุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
11 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200805996 นาย อนันตชัย หงษ์ทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
12 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200802125 นางสาว อาทิตยา ขัดสี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
13 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 631200805257 นาย ชนุดม สามสุวรรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษา

คณะวิศวกรรมศำสตร์

ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

14
วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - 
วศ.บ. 4 ปี

631200806053 นางสาว เกวลิน คงด า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี

15
วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - 
วศ.บ. 4 ปี

631200805167 นาย พีรพัฒน์ ภิบาล จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

16 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 631200803556 นางสาว วลีพร ทองน่วม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

17
วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 631200802577 นางสาว ณัฐชยา อ่อนสองช้ัน ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (โครงการ วมว)
18 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 631200802397 นางสาว พิสุทธ์ิ แซ่ล้ี ค าชะอีวิทยาคาร
19 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 631200806021 นางสาว วรรณรัตน์ บุญชาญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
20 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 631200802589 นางสาว ณัฐณิชา สาตแฟง มัธยมวัดสิงห์

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

21
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200804278 นางสาว ปภาวี พ่อค้าทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

22
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200805346 นาย สีสุนทร สุวรรณบรรจง เบญจมราชูทิศ

23
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200804231 นางสาว มิรันตรี บุตรทองดี ชุมพลวิทยาสรรค์

24
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200806463 นางสาว เบญจภรณ์ ชาญปะเสริฐกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

25
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200803422 นาย พิสิษฐ์ พฤฒิธนนนท์ สารสิทธ์ิพิทยาลัย

26
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200805619 นาย ณัฐพงษ์ แสงเงิน ลาดปลาเค้าพิทยาคม

27
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200802511 นางสาว พิชญ์สินี บู่สาลี โพธิสารพิทยากร

28
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200805903 นาย หะนีซ หรีมโต๊ะสัน มุสลิมมศึกษา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

29
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200802810 นาย ธนกฤต เจนธนุรเวท สารสาสน์วิเทศชลบุรี

30
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 631200806921 นาย วิชชานุกร สานุจิตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

31 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200807902 นางสาว ชลิตา แฉล้มล้ า วัดป่าประดู่
32 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200803590 นางสาว  อรปรียา สิทธิปกร นิคมน้ าอูนเจริญวิทยา
33 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200805734 นาย พงศพัฒน์ วิพิมพ์สุทธ์ิ อุดรพัฒนาการ
34 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200805642 นาย รัชชานนท์ ต้นประเสริฐ อยุธยาวิทยาลัย
35 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200807610 นางสาว สิริยากรณ์ ศรีสวัสด์ิ เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
36 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200805743 นางสาว ธัญลักษมณ์ เปรมปรีด์ิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
37 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200805213 นาย กิติพัฒน์ ล่ิมวัฒนพัฒน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
38 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200807052 นางสาว จิรสุตา ทุตกิจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
39 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 631200806733 นางสาว สโรชา จรุมเครือ ท่ามะกาวิทยาคม

40
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) -
 วศ.บ. 4 ปี

631200802473 นางสาว วรินธร สุขเอมโอฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

41 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200804907 นาย สราวุธ สายแวว สุวรรณารามวิทยาคม
42 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200806852 นาย ภูมิภัทร พันธ์ุเสือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
43 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200807488 นาย อิสยาห์ เรืองวัฒนกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
44 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200806849 นาย วีรวิชญ์ จินดาราม หาดใหญ่วิทยาลัย
45 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200802389 นางสาว ธนัชพร ไตรรัตนาพงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย
46 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200802038 นาย พัฒนพงศ์ คงเขียว ป่าพะยอมพิทยาคม

47
วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200804487 นาย ณภัทร ชวาลาวร ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (โครงการ วมว)
48 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200803091 นางสาว พิสชา กังวานเกียรติกุล เบญจมราชูทิศ
49 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200806143 นาย กรวิชญ์ เช้ือสิงห์ วัดราชโอรส
50 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200804353 นาย ธนพล กาญจนาวงษ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
51 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200804671 นาย สราวุฒิ กล่อมกระโทก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
52 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200802915 นาย กฤตพิชญ์ แก่นนาค า แก่นนครวิทยาลัย
53 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200804056 นางสาว รัญชิดา พลวงศา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
54 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200802659 นาย วิศรุต จงสงวนดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
55 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 631200806171 นาย วิลดาน หลงลูวา จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

56
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - 
วศ.บ. 4 ปี

631200807014 นาย เอ็มกาดาฟี ยีสาและ ธรรมวิทยามูลนิธิ

57
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - 
วศ.บ. 4 ปี

631200803491 นางสาว มนัสวี ประทุมมา ท่ามะกาวิทยาคม

58
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - 
วศ.บ. 4 ปี

631200806153 นาย สารัช อับดุลเลาะ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

59 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802544 นางสาว นิตติยา อ่อนหวาน สระแก้ว
60 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200804931 นางสาว ณชวรท กาญจนสุธา วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
61 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200807187 นางสาว สิริกาญจน์ ทองระอา สกลราชวิทยานุกูล
62 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802252 นางสาว พิมพ์ชนก ไข่ทองแก้ว ป่าพะยอมพิทยาคม
63 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200806764 นางสาว ญดา บัวทัน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

64
วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802058 นาย วสิษฐ์พล จิรทรัพย์เจริญ ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (โครงการ วมว)
** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

65
วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802219 นางสาว พรรวินท์ อินนุมาตร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
66 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200806061 นาย สรวิศ ธนิษฐาพงศา วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
67 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200804890 นาย คณิศร สุวรรณไตรย์ ปิยะมหาราชาลัย
68 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200803604 นาย กฤตภัค น้าเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
69 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200804940 นางสาว ชินาธิป สุวรรณตรี หาดใหญ่วิทยาลัย
70 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802580 นาย อิฐรัชต์ บวรวิภาดากุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
71 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200806935 นางสาว บุษบากร ทวีฤทธ์ิ ชัยบาดาลวิทยา
72 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200803189 นางสาว จณิสตา วัฒนาพิสุทธ์ิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

73
วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802256 นางสาว ดวงภร จันทร์แสงฟ้า สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
74 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200806033 นางสาว ดารารัตน์ พรมดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
75 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200807507 นางสาว  พรชิตา ม่ันเครือ มารีย์วิทยากบินทร์บุรี
76 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200805703 นางสาว ลลิสลา วงษ์พานิชย์ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15
77 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200806791 นางสาว ศิริภัทร พินทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
78 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200802943 นาย พลฤทธ์ แสงประทุม จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
79 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200803044 นาย ศักดา จันทะศิลป์ สารสาสน์วิเทศชลบุรี

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

80 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200805706 นางสาว อาทิตยา สิทธิทนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
81 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 631200807224 นางสาว ปัทมนันท์ พิมพ์เจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

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

631200802047 นางสาว เมธาพร เสือป่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

83
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

631200802662 นาย ปิยากร ศักด์ิวณิชด ารง ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (โครงการ วมว)

84
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200806711 นาย ปณชัย ชมใจ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่

85 วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี 631200804912 นางสาว สุขิตา ภูชะธง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
86 วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี 631200806524 นาย อธิคม สุวรรณประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
87 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 631200804549 นาย จุลดิศ จันดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี
88 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 631200802448 นางสาว คณินธร แสงจันทร์ สิรินธรราชวิทยาลัย

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

89
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200802412 นางสาว วรกมล ฤกษ์บางพลัด สิรินธรราชวิทยาลัย

90
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200802191 นางสาว ณัฐกานต์ ฐิติด ารงชัย สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา]

91
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200804704 นางสาว ดารณี จันทร์ชุม สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

92
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

631200802931 นาย ธีธัช คฤหวาณิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

93
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

631200806544 นาย ณัฐนันท์ มิตรตระกูล ลือค าหาญวารินช าราบ

94
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

631200807104 นางสาว ฌัชฎาภรณ์ พลชารี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

631200804613 นาย โชติวิทย์ รุ่งเรืองวุฒินนท์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

96
วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.บ. 4 ปี

631200804923 นางสาว วาณี พริกบุญจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

97 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200802350 นาย ตะวันฉาย ฉัตรกุล ณ อยุธยา พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
98 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200802424 นาย วิชญ์นพัฒน์ จ าปาเรือง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
99 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200807547 นาย สรวีย์ รัตนอาภา บางพลีราษฎร์บ ารุง
100 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200807173 นาย กันตพัฒน์ สุวรรณหงษ์ ชลประทานวิทยา
101 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200806596 นางสาว ศุภาพัทธ์ มากมี มารีย์วิทยากบินทร์บุรี
102 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200807634 นางสาว สุวภัทร พรหมอุบล มัธยมวิภาวดี
103 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200802880 นาย จักริน มาตุ้ม ชุมแพศึกษา
104 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200803209 นางสาว ธนวัน พนาพงศ์ไพศาล สุคนธีรวิทย์ [เสริมสิทธ์ิวิทยา]
105 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200803338 นาย อัษฎาวุธ อาจฤทธ์ิ สาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200803923 นาย สุเมธ ธารณะ สตรีนครสวรรค์
107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200802530 นาย มาเหนือเมฆ ประดิษฐพงษ์ นวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี
108 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200803037 นางสาว นฎคล จันทราช อุทัยวิทยาคม
109 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200804567 นาย คุณานนต์ รัตนโกเศศ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
110 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200806303 นาย ภูมิศักด์ิ แก้วสี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200807770 นาย ธนภูมิ ชัยพรรณา ศรีสะเกษวิทยาลัย
112 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 631200807156 นางสาว ธิดารัตน์ ค าศรี จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

113
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200803891 นาย ปรมินทร์ ทวีรส วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

114
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200806702 นาย ศุภเสกข์ วงศ์วิภาพร ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (โครงการ วมว)

115
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

631200807339 นางสาว อภิญญา ศรีโยธะ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี 631200803113 นางสาว วาสินี สุนันท์ ไพรบึงวิทยาคม

2
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
 - ค.อ.บ. 5 ปี

631200805653 นางสาว รัตนกมล จันละบุตร บางปะหัน

3 วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี 631200802783 นาย ภาณุพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 
มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

631200801974 นางสาว จารุวรรณ อุดมรังสีสกุล บางปะกอกวิทยาคม

5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 
มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

631200806481 นางสาว ภัทรพร จันทร์แสงใส สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

1
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) -
 วท.บ. 4 ปี

631200807820 นาย ภัทรพล ธนลิขิต ก าเนิดวิทย์

2
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) -
 วท.บ. 4 ปี

631200806867 นาย วรดร โสภณอัมพรสุชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพชรบุรี

3
คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 631200807655 นางสาว ณัฐมน ผดุงพัฒโนดม ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (โครงการ วมว)
4 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 631200805958 นาย นรวิชญ์ ลิมปานุกร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - 
วท.บ. 4 ปี

631200803315 นาย สุระวีร์ ใคร่ครวญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

6 สถิติ - วท.บ. 4 ปี 631200807454 นางสาว ป่ินลดา รุ่งเมือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
7 เคมี - วท.บ. 4 ปี 631200805728 นางสาว จิดาภา รักสัตย์ วัดป่าประดู่
8 เคมี - วท.บ. 4 ปี 631200802206 นางสาว ชุติมณฑน์ วิศวประทีป อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
9 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 631200806928 นาย เมธี สังวร วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
10 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 631200802377 นางสาว ชุลีภรณ์ ลีสวัสด์ิวงศ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
11 จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี 631200802059 นางสาว อริสราพรรณ แซ่จัง วัดทรงธรรม

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิทยำศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

12
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 - วท.บ. 4 ปี

631200802481 นางสาว บุณฑริก รัตนพยัต สิรินธรราชวิทยาลัย

13
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 - วท.บ. 4 ปี

631200807451 นาย ธีปวัศฒ์ ต้ังกิจจิรวณิช สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะวิทยำศำสตร์



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

1
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

631200807155 นางสาว ณฐอร หวังอนุตตร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

1
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี

631200807211 นางสาว สุวรรณีย์ สุภาพ ระยองวิทยาคม

2
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการ
พัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี

631200802905 นาย สุกฤษฎ์ิ ศรีค าอ้าย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

3
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 
4 ปี

631200807802 นาย ตนุภัทร กล้าผจญ ขอนแก่นวิทยายน

4
เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอก
เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 
4 ปี

631200806246 นางสาว วิมลพรรณ โมพา ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

5
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ -
 ทล.บ. 4 ปี

631200802095 นางสาว กันตพร กัณฑวงศ์ มารีวิทย์สัตหีบ

6
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ -
 ทล.บ. 4 ปี

631200806121 นางสาว ชลรไนล์ อุดมวิวัฒน์ ระยองวิทยาคม

7
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ -
 ทล.บ. 4 ปี

631200806329 นางสาว ณัฏฐนันท์ โสจถิพิมลพร บางปะกอกวิทยาคม

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

8
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
กราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

631200802796 นางสาว อภิชยา พินิจ อัสสัมชัญระยอง

9
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
กราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

631200803013 นาย บัณฑิต ทาสีทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

10
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบ
กราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

631200801952 นางสาว ปุณยาพร อ่อนน่ิม ถาวรานุกูล

11
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200802136 นางสาว พชรวรรณ ดอนพรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

12
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200802119 นางสาว ณัฐพรรณ อ านาจสัตย์ซ่ือ สมุทรปราการ

13
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200807055 นางสาว สุรนิชา สวนสวัสด์ิ สุรนารีวิทยา

14
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200807720 นางสาว ธัญยธรณ์ ยศกรจีรารัตน์ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

15
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200804891 นางสาว ภัทรลภา ตรามีคุณ สามเสนวิทยาลัย

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

16
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200807199 นางสาว นลินรัตน์ อินต๊ะเสน หอวัง

17
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200803168 นางสาว กัลยาณี เริงเกษตรกิจ มารีย์วิทยากบินทร์บุรี

18
มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- 
ศล.บ. 4 ปี

631200806866 นางสาว สิริรัฐชาน ศรีโพธา ยุพราชวิทยาลัย

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 631200803932 นางสาว กันติชา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ มัธยมวัดสิงห์

2
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

631200802787 นางสาว สุกัญญา ชินวิชา สิรินธรราชวิทยาลัย

3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

631200807188 นางสาว พิชญาภัค เพ็งพันธ์ ศึกษานารี

4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

631200807204 นาย อนาคินทร์ ธนัยนันท์ธา โพธิสารพิทยากร

5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

631200807146 นางสาว ธนวรรณ ล้ี สตรีวิทยา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภำษณ์กับภำควิชำ)
รอบท่ี 1 โครงกำรคัดเลือกตรงควำมสำมำรถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2563

ด้ำนวิชำกำรดีเด่น

นามสกุล(ไทย) ช่ือสถานศึกษาท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร
ค า

น าหน้า
ช่ือ(ไทย)

1 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200802935 นาย พิทวัส อร่ามรัศมีกุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200802369 นางสาว พรรณิสรา ป่วนป่ัน ธิดานุเคราะห์
3 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200804679 นาย อธิเมศร์ เอ๊ียวเจริญ เทพศิรินทร์
4 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200804555 นาย ไพศิษฐ์ ก้างต้ัน ตะก่ัวป่า "เสนานุกูล"
5 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200806593 นางสาว นภสร แซ่ลี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
6 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200803067 นางสาว ศุภลักษณ์ นวรัตนศิริ วัฒนาวิทยาลัย
7 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200802309 นาย ณชนน เอ่ียมศรีเจริญ ปทุมคงคา
8 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200803027 นาย ชยุต สุรัชตชัยพงศ์ สารสาสน์วิเทศศึกษา

9
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200804860 นาย สรสิทธ์ิ ตติไตรสกุล ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (โครงการ วมว)
10 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200807165 นาย ลัทธวัฒน์ เลาหะพันธ์ุ อัสสัมชัญ
11 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200803357 นางสาว ภัทจิรา สันตะกุล สัตยาไส
12 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200804727 นาย พลวิชญ์ ขวัญสุข ศรีบุณยานนท์

13
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200805829 นาย นิติภูมิ สุขชัย สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
14 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200805369 นาย ปวริศ โรจนวุฒิพงศ์ อัสสัมชัญ
15 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 631200805822 นางสาว หทัยทิพย์ เผ่าอ านาจฤทธ์ิ สตรีวิทยา

** ก ำหนดกำรและเวลำ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) : http://bit.ly/2scfrNV

หมำยเหตุ : ผู้มีรำยช่ือตำมประกำศดำวน์โหลดใบช ำระเงินค่ำสมัคร (350 บำท) แล้วน ำไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หรือธนำคำรกรุงเทพ หรือธนำคำรกรุงไทย หรือธนำคำรไทยพำณิชย์ ภำยในวันศุกร์ท่ี 27 ธันวำคม 2562 - วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกรำคม 2563
(หำกเลยก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิกำรเข้ำสอบสัมภำษณ์)
เข้ำสู่ระบบพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

มหำวิทยำลัยฯ ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 1 (สัมภำษณ์กับภำควิชำ) เพ่ือเข้ำรับกำรสัมภำษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภำษณ์กับคณะกรรมกำรทุนด้ำนต่ำงๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกรำคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


