
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601361 นางสาวเบ็ญจพร  ทองช้อย
2 661201601618 นางสาวกนกนิภา  แก้วปราณี
3 661201602389 นางสาวเวธกา  แปลงไร่
4 661201604743 นางสาวณฐพร  ด้วยงา
5 661201605203 นางสาวกฤตพร  ล้ิมเลิศฤทธ์ิ
6 661201606490 นางสาวเขมิกา  ชัยคณาพิบูลย์
7 661201607244 นายจิระศักด์ิ  เกษมาลา

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7238998700?pwd=OCs1YVh1SUNuNlBwWHRRSjJtK3E5QT09

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 08.30 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณเพียงพิศ รอดปาน / โทร. 086-775-7102

Meeting ID: 723 899 8700
Passcode: MATHKMUTT

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.15 น.

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7238998700?pwd=OCs1YVh1SUNuNlBwWHRRSjJtK3E5QT09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7238998700?pwd=OCs1YVh1SUNuNlBwWHRRSjJtK3E5QT09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7238998700?pwd=OCs1YVh1SUNuNlBwWHRRSjJtK3E5QT09


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601786 นางสาวปลายฟ้า  สุขสวัสด์ิ
2 661201603945 นายเขม  อิงคพัฒน์
3 661201606211 นายพรรษชลธร  เพียรทรัพย์
4 661201606654 นางสาวกมลวรรณ  แซ่ลู่
5 661201607192 นางสาวฉัตราพร  จิตรีงาม
6 661201607483 นางสาวพรชิตา  ศรีกุมาร
7 661201607993 นางสาวกนกพร  สอนศรีวงศ์
8 661201608218 นายธนภัทร  แสงวัฒนสิริ
9 661201608363 นางสาววรัญญา  พวงนิลน้อย
10 661201608494 นางสาวณัฐริกา  หมัดสะและ

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

สถิติและวิทยาการข้อมูล - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94261206147?pwd=VWFwVXV3UXFRRldpSTRrT3NoS0xmUT09

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณกนิษฐิกา โปษกานนท์ / โทร. 090-976-7977

Meeting ID: 942 6120 6147
Passcode: stat2566

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.45 น.

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94261206147?pwd=VWFwVXV3UXFRRldpSTRrT3NoS0xmUT09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94261206147?pwd=VWFwVXV3UXFRRldpSTRrT3NoS0xmUT09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94261206147?pwd=VWFwVXV3UXFRRldpSTRrT3NoS0xmUT09


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601363 นายปวีณ  จังหาร
2 661201601581 นางสาวชนิดา  สุขสม
3 661201602261 นายบวรรัตน์  ต้ังนรารัชชกิจ
4 661201602326 นายทัตพล  พุทธวิถี
5 661201603103 นางสาวมงกุฎ  วัฒนศิลปกิจ
6 661201603905 นายจิรภัทร  เรืองศรี
7 661201604006 นางสาวปรียาดา  เตชะศารทูล
8 661201604081 นายสุขุมพัฒน์  รุจิธนัตโรจน์
9 661201604443 นางสาวเกวลี  ภู่นพคุณ
10 661201604767 นายณัฐภัทร  สุวรรณศรีไพศาล
11 661201604769 นางสาวสิทธาร  คุณานิธ
12 661201604871 นางสาวภาณุมาศ  โกมลวีระเกตุ
13 661201605482 นางสาวลลิตภัทร  สันติวงษ์
14 661201605486 นายอธิพงศ์  วามะลุน
15 661201605573 นายณัฐภัทร  เลิศประเสริฐศิลป์
16 661201606189 นางสาวคีตภัทร  ชินโคตร์
17 661201606280 นางสาวเอม่ี สุกัลญา  ทริปป์
18 661201606372 นางสาวอธิฐาน  มหามนต์
19 661201606672 นางสาวสิริรัตน์  สืบเรือง
20 661201606715 นางสาวจันทร์ธิมา  จันทร์หอม

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SCL-607 ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.30 น. หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 08.45 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา / โทร. 095-957-9291

รำยกำร รำยละเอียด

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

21 661201607200 นายทัตนพ  รุจีธนโชติ
22 661201607220 นางสาวธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล
23 661201607262 นายเป็นเอก  คงกะพันธ์
24 661201607347 นายกานตภัท  อาจหาญ
25 661201607412 นายศุภวิช  รัฐธรรม
26 661201607463 นายสิรวิชญ์  ถาวรทรัพย์
27 661201607549 นายนนทกฤช  พันธ์พานิช
28 661201608054 นางสาวรพีพลอย  แจ่มศรี
29 661201608130 นายวัชรินทร์  ธาดาเจตสมบัติ
30 661201608154 นายธนวัฒน์  มะปะเท
31 661201608228 นายอันวาร์  เบาะน๊ะ
32 661201608249 นางสาวพิรญาณ์  เอนอ่อน
33 661201608527 นายธนวัฒน์  ศิริอัฐ

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SCL-607 ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา / โทร. 095-957-9291

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.30 น. หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 08.45 น.



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201602103 นางสาวจุฑาทิพย์  บุปผาสุวรรณ
2 661201604546 นางสาวสุชัญญา  ยินบัว
3 661201605230 นางสาวจิรพัฒน์  แกมกล้า
4 661201605357 นางสาวปรียาภัทร  ศรีนวน
5 661201605557 นางสาวฐิติมา  ประสมจันทร์
6 661201605621 นางสาวสุภัสสรา  นิรันดรวาณิชย์
7 661201605622 นางสาวปราณี  สมไพบูลย์
8 661201605918 นางสาวชนัชสร  โคตะวินนท์
9 661201606069 นางสาวณัฐวรา  รอมาลี
10 661201606203 นางสาวปานระพี  คงขาว
11 661201606368 นางสาวพิมพ์พรรณ  พูลประดิษฐ
12 661201606432 นางสาวเอ้ืองฟ้า  จันทร์ทา
13 661201606582 นางสาวรัชนีกร  หอมนาน
14 661201606602 นางสาวผกามาศ  มิตรกุล
15 661201606605 นางสาวประกายเพชร  อนุลาวัพท์

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ผู้มีสิทธิสอบเข้ากลุ่ม LINE https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq

   ในวันพฤหัสบดีที 26 มกราคม 2566
   ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20.00 น.

   ลิงก์ท่ีสอบ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09

Meeting ID: 451 790 8895
Passcode: 6q5QZf

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ รายงานตัวในระบบ Zoom ระหว่างเวลา 08.15 - 08.30 น. เท่าน้ัน

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ/อีเมล คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม / โทร. 097-234-4249 หรือ 02-470-8887 / อีเมล : suntaree.suk@kmutt.ac.th

https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

16 661201606624 นางสาวสุภาพร  วังคีรี
17 661201606720 นางสาวทิพยาภรณ์  นนท์ชมภู
18 661201606909 นางสาวชนากานต์  หลีเหล่างาม
19 661201607021 นางสาวณัชชา  เผ่าอารีย์
20 661201607052 นางสาวสุภัทรตา  พิมพะสอน
21 661201607149 นางสาวญามณี  สีไพรอ่อน
22 661201607167 นายนิพัทธ์  สุขหุ้ม
23 661201607339 นางสาววรัญญา  เกตุขาว
24 661201607346 นางสาวกมลชนก  ศรีบรรเทา
25 661201607371 นางสาวพรธีรา  ม่ันคง
26 661201607480 นางสาวปราญชลี  บุษบงค์
27 661201607592 นางสาวปพิชญา  หอมขจร
28 661201607623 นางสาวพรรณสุทิพย์  บุญมาทัน
29 661201607662 นางสาวกิตติยา  บุญค้ า
30 661201608084 นางสาวปริยาภัทร  จ าปานิล

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ผู้มีสิทธิสอบเข้ากลุ่ม LINE https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq

   ในวันพฤหัสบดีที 26 มกราคม 2566
   ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20.00 น.

   ลิงก์ท่ีสอบ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ/อีเมล คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม / โทร. 097-234-4249 หรือ 02-470-8887 / อีเมล : suntaree.suk@kmutt.ac.th

Meeting ID: 451 790 8895
Passcode: 6q5QZf

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ รายงานตัวในระบบ Zoom ระหว่างเวลา 08.15 - 08.30 น. เท่าน้ัน

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.เป็นต้นไป

https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
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https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

31 661201608216 นางสาวปวีณ์นุช  กฤตธนเวท
32 661201608315 นางสาวต้นข้าว  ทรัพย์มูล
33 661201608366 นางสาวพิชชานันท์  อินทร์เหมือน

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ผู้มีสิทธิสอบเข้ากลุ่ม LINE https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq

   ในวันพฤหัสบดีที 26 มกราคม 2566
   ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20.00 น.

   ลิงก์ท่ีสอบ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09

Meeting ID: 451 790 8895
Passcode: 6q5QZf

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ รายงานตัวในระบบ Zoom ระหว่างเวลา 08.15 - 08.30 น. เท่าน้ัน

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ/อีเมล คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม / โทร. 097-234-4249 หรือ 02-470-8887 / อีเมล : suntaree.suk@kmutt.ac.th

https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601584 นางสาวก่ิงผกา  เทียงแก้ว
2 661201601929 นายภูริพัฒน์  ช่วยเจริญ
3 661201602976 นายศิริศักด์ิ  หวังสะแล่ะฮ์
4 661201603443 นางสาวณัฐวดี  สอนมัง
5 661201603951 นางสาวอธิชา  สายตา
6 661201604964 นายเตชสิทธ์ิ  เรืองสิงห์
7 661201605137 นางสาวพิชญ์สินี  สมบูรณ์คงศักด์ิ
8 661201605361 นายภูวดล  ศรีสะอาด
9 661201606005 นางสาวอรสา  เชิดวงษ์สูง
10 661201606067 นางสาวสุพิชชา  วชิรวิทยากร
11 661201606214 นางสาวภาวินี  วงศ์คงดี
12 661201606712 นางสาวสุพิชญา  สิทธิเชียงพิณ
13 661201606897 นางสาวชนกวนัน  แก้วพิจิตร
14 661201607086 นางสาวอาทิตยา  มหาเจริญสิริ
15 661201607605 นางสาวสุทัตตา  ธรรมมาลี

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ผู้มีสิทธิสอบเข้ากลุ่ม LINE https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq

   ในวันพฤหัสบดีที 26 มกราคม 2566
   ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20.00 น.

   ลิงก์ท่ีสอบ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ/อีเมล คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม / โทร. 097-234-4249 หรือ 02-470-8887 / อีเมล : suntaree.suk@kmutt.ac.th

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09

Meeting ID: 451 790 8895
Passcode: 6q5QZf

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ รายงานตัวในระบบ Zoom ระหว่างเวลา 08.15 - 08.30 น. เท่าน้ัน
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โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

16 661201607826 นางสาววิสุทธิพร  โรจนกิตติ
17 661201608000 นางสาวภัททิยา  บ่อทรัพย์
18 661201608213 นางสาวพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ
19 661201608222 นางสาวปราณปรียา  ตาสุ่ย
20 661201608388 นางสาวชนิภรณ์  บัวผัน

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ผู้มีสิทธิสอบเข้ากลุ่ม LINE https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq

   ในวันพฤหัสบดีที 26 มกราคม 2566
   ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20.00 น.

   ลิงก์ท่ีสอบ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09

Meeting ID: 451 790 8895
Passcode: 6q5QZf

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ รายงานตัวในระบบ Zoom ระหว่างเวลา 08.15 - 08.30 น. เท่าน้ัน

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ/อีเมล คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม / โทร. 097-234-4249 หรือ 02-470-8887 / อีเมล : suntaree.suk@kmutt.ac.th

https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://line.me/R/ti/g/OiabkR31Wq
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4517908895?pwd=aUY2SFA1bUtRL1ludUtJdjBRcFhwQT09Meeting%20ID:%20451%20790%208895Passcode:%206q5QZf


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 32 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601447 นายชัชพิสิฐ  ไฝทอง
2 661201601523 นายศรัณย์  วงษ์เดือน
3 661201601822 นางสาวธวิพร  วรรณวิลัย
4 661201602281 นางสาวทิพยวรรณ  กาพจันทวงษ์
5 661201602509 นางสาวกัญมาศ  ถุงทอง
6 661201602514 นางสาวชนเนษฎ์  โตล่ า
7 661201603511 นายวุติธิธร  โกมล
8 661201604344 นางสาวปทิตตา  เถ่ือนแก้ว
9 661201604529 นางสาวปราณปริยา  สนขุนทด
10 661201604703 นางสาวนัชชา  จุลศรี
11 661201604719 นางสาวพนิดา  ลออเอ่ียม
12 661201604720 นางสาวจิตวรรณ  ลานตวน
13 661201606062 นางสาวพัชราภรณ์  หนูวงศ์
14 661201606322 นายเขมฑัต  โสมนัส
15 661201606508 นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีราม
16 661201606622 นายกิตติศักด์ิ  โคตหานาม
17 661201606702 นางสาวนิศาชล  ฉ่ิงจัตุรัส
18 661201607078 นายปฏิพน  ธรรมสรางกูร
19 661201607327 นายชญานนท์  จันตา
20 661201607368 นางสาววริศรา  ภูสมนึก

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

เคมี - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ (เข้าร่วม Open Chat) https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-
7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.45 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณไพลิน นิลสิทธ์ิ / โทร. 062-043-5200

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 32 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

เคมี - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

21 661201607736 นางสาวแพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์
22 661201607769 นางสาววรรณฤดี  กือสันเทียะ
23 661201607772 นางสาวณิชานันทน์  ธรรมโชติ
24 661201607843 นายวีรภัทร  ศรีสุขโข
25 661201608171 นายพีรพล  ด้วงนิล
26 661201608223 นายภาดล  ไพบูลย์รัตนไชย
27 661201608285 นายเบญจพล  เนียมค า
28 661201608322 นางสาวธัญญลักษณ์  กาดไธสง
29 661201608342 นายเรวัต  วรรณสกุล
30 661201608348 นางสาวระภิพัฒน์  ศรีเมือง
31 661201608454 นายณัฐพัชร  โนนเค้า
32 661201608559 นางสาวธันยมัย  ไชยศรีชลธาร

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ (เข้าร่วม Open Chat) https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-
7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณไพลิน นิลสิทธ์ิ / โทร. 062-043-5200

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.45 น.

https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/fRejxnyKPl6v6RrWEsxsGAYI-7hM51gyfoVMSg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201604835 นายภูมิแก้ว  พรสุรินทร์

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

ฟิสิกส์ - วิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ (เข้ากลุ่มไลน์) https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณสุภาวดี ฦาชา / โทร. 085-558-7285

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.45 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป

https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs
https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs
https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601578 นางสาวปวีณ์ธิดา  ทองแผ่น
2 661201601725 นางสาวณัฏฐวรัญญ์  มงคลกิจวัฒนา
3 661201601938 นางสาวรมัณยา  ป่ินตระกูล
4 661201602080 นางสาวธัญสุดา  ค าพันธ์
5 661201606657 นางสาวธมนวรรณ  บุญประคอง
6 661201606792 นางสาวพัชรา  ช านาญป่า
7 661201606883 นางสาวเก็จแก้ว  ทะนุธ ารงศิลป์
8 661201607095 นางสาวลดาวัลย์  วรรณประภา
9 661201607218 นางสาวพีราพร  พรวิศวารักษกูล
10 661201607406 นางสาววริษา  บัวเรือง
11 661201607478 นางสาวธนภรณ์  อุดม
12 661201607501 นางสาวศิรดา  บุษย์ศรี
13 661201608020 นายธนโชติ  วันบุตร
14 661201608112 นางสาวอริษา  เพียรธัญญการ

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

ฟิสิกส์ - วิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเคร่ืองมือทางการแพทย์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ (เข้ากลุ่มไลน์) https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณสุภาวดี ฦาชา / โทร. 085-558-7285

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.45 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป

https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs
https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs
https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201605616 นางสาวกิตต์ิรวี  รุ่งรัศมีธนันท์
2 661201607437 นายกฤตภัค  คุ้มภัย
3 661201608102 นางสาวมาโนชญา  โพธ์ิเตมิย์

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

ฟิสิกส์ - วิชาเอกฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online

2. ลิงก์ท่ีสอบ (เข้ากลุ่มไลน์) https://line.me/ti/g/99Lgi6beUs

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณสุภาวดี ฦาชา / โทร. 085-558-7285

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.45 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป
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