
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 12 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201602239 นายภูมิรพี  ยุกติชาติ
2 661201602345 นายณัฐพล  ศรีภูมี
3 661201602935 นางสาวณิชกมล  แสงหิรัญ
4 661201603543 นางสาวกวินธิดา  น  าทอง
5 661201604643 นางสาวพัตรพิมล  กงแก้ว
6 661201604796 นายสหพล  พาดกลาง
7 661201606430 นายเมธาพงศ์  จันทนากร
8 661201607685 นางสาวฐิตารีย์  ธ ารงค์คูสกุล
9 661201608095 นางสาวณัฐกฤตา  ประสมทองสุข
10 661201608246 นายประติพัทธ์ิ  โพธ์ิงาม
11 661201608575 นางสาวกรวิภา  ปริมาณ
12 661201608590 นายเพชรพัฒน์  แสนศรี

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี

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 Join Zoom Meeting

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ ดร. ปฏิยุทธ พรามแก้ว / โทร. 087-264-7488

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/3528229633

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/3528229633
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/3528229633
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/3528229633


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 19 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201601668 นายปฐมกานต์  สุวรรณน้อย
2 661201602022 นายสรวิชญ์  ฉันทรุ่งโรจน์
3 661201604036 นายธนธัช  นิติเจริญ
4 661201604109 นายกฤติน  พลไชยวงศ์
5 661201606302 นายณัฐวุฒิ  อาจโนนลา
6 661201606437 นางสาวกานต์ธิดา  นนทสุต
7 661201606993 นางสาวมิรันตี  ศิริกุล
8 661201607032 นายปณชัย  ธนูศิริ
9 661201607056 นายภูวริศ ซูยอง  จอง
10 661201607210 นางสาวสิดาพร  จิตระวีวรรณ
11 661201607527 นางสาวศตพร  ค างาม
12 661201607538 นายปาณัสม์  ผ่องแผ้ว
13 661201607552 นางสาววธิดา  ทองดี
14 661201607773 นายขวัญชัย  บัวนาค
15 661201607834 นายศศิภัทร์  มาประโคน

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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 Join Zoom Meeting

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ  น่ิมนวล / โทร. 095-186-9946

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 19 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

16 661201607902 นางสาวณัฎฐธิดา  ฉัตรวราภรณ์
17 661201608012 นายธนชิต  เอ่ียมเจริญศักด์ิ
18 661201608253 นางสาวอภิสรา  สุดสาคร
19 661201608415 นางสาวพัสราพร  เจริญตา

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ  น่ิมนวล / โทร. 095-186-9946

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8411254557?pwd=aGFjMDcxK1dzZW9ydS9RazZOVXQ3Zz09


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201603758 นางสาวอภิชญา  ขันทะบุตร
2 661201604592 นางสาวหฤทัย  ศิริไทย
3 661201607498 นางสาวมนัสริน  เจริญศักด์ิ
4 661201608153 นายกษิดิศ  ไสยสมบัติ
5 661201608168 นางสาวพีรดา  ฉิมรักษ์
6 661201608572 นางชนัญชิดา  ศรีเกาะ

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์- วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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 Join Zoom Meeting

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณสาลิตา เอ่ียมบุญเสริฐ / โทร. 081-567-0667

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7749785677

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7749785677
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7749785677
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7749785677


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201601820 นางสาวนฤมล  ละปู่
2 661201601917 นางสาวสิตา  พงศ์พิริยะจิต
3 661201603368 นางสาวณัฏฐณิชา  ไพกิตร์
4 661201604093 นางสาววีรินทร์  ภูศิริพิบูลย์
5 661201604098 นายธนิสร  ช่ืนตา
6 661201604325 นางสาวสุชานันท์  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
7 661201604714 นางสาวปนัดดา  รุ่งลักษมีศรี
8 661201605187 นายโปรดปรานต์  จีรังสวัสด์ิ
9 661201605408 นางสาวสิรภัทร  โควิน
10 661201605631 นางสาวบัณฑิตา  มีเสน
11 661201605635 นางสาวสิรีธร  วิถีพานิชย์
12 661201605761 นางสาวตรีดาว  ญาณะนันท์
13 661201605909 นายอรรถพันธ์  พยับเดช
14 661201606353 นางสาวธิญาดา  จิรโอฬารพัฒน์
15 661201606357 นางสาวภัทรภร  ประดิษฐชัย

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

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 Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

16 661201606359 นางสาวนภัทร  วิภาสสกุลสุข
17 661201606385 นางสาวกนกพร  ธีรภาพพิทักษ์
18 661201606392 นางสาวเมขลา  หาญปา
19 661201606483 นางสาวสิรภัทร์  วิจิตรบรรจง
20 661201606650 นางสาวสุธินันท์  ล าลอง
21 661201606677 นายเสฎฐวุฒิ  บ ารุงชู
22 661201606734 นายวุฒิ  บริรักษ์เลิศ
23 661201606839 นายสุรวุท  เลิศวงหัต
24 661201606940 นางสาวพิชญา  รัตนา
25 661201607015 นางสาวธนพร  เลิศพัฒนกุลธร
26 661201607160 นางสาวภิญญาพัชญ์  ชวาฤทธ์ิ
27 661201607329 นายโชคทวี  เฟ่ืองเงิน
28 661201607334 นางสาวปาณิสรา  ศรีอินทร์สุทธ์ิ
29 661201607397 นางสาวพรรณพนัช  มีรัตน์
30 661201607469 นางสาวปิยธิดา  ขันทีท้าว

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

31 661201607525 นางสาวภิญญภา  มุกดาสนิท
32 661201607555 นางสาวปิยธิดา  บุญจรัส
33 661201607620 นางสาวนัทธมน  บุญเสริม
34 661201607761 นายภูมิพัฒน์  หอมกล่ินราตรี
35 661201607836 นางสาวพัชร์มณ  อนันตกูล
36 661201607926 นางสาววริศรา  สวัสด์ิชัย
37 661201607929 นางสาวสุกฤตา  อ าไพวรรณ
38 661201607958 นางสาวสุธิดา  พละสุ
39 661201608165 นางสาวภัสชสา  โพนพันธ์
40 661201608169 นางสาวปาณิสรา  สมุทรพงษ์
41 661201608394 นายธนวัฒน์  อนันต์โสภณสกุล
42 661201608399 นายนันทวัฒน์  แดงเจริญ
43 661201608400 นายภัคพล  ปุญญพันธ์ุ
44 661201608424 นายนนทวัฒน์  มุติพันดา
45 661201608485 นางสาวเกศรา  ปล่ังเจริญกุล
46 661201608601 นางสาวอภิชญา  สุภาผล
47 661201608630 นางสาวณัฐสุดา  แป้งทา

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

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

รำยกำร รำยละเอียด

1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online
2. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 52 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201601465 นางสาวบุญญสิริย์  กุลกิจเลิศสกุล
2 661201601815 นางสาววิสสุตา  พิภพภิญโญ
3 661201602312 นางสาวสิตาพร  จันผกา
4 661201602501 นายขวัญแก้ว  ศิริอุดมสิน
5 661201603216 นางสาวณัฐกฤตตา  กิยะแพทย์
6 661201603813 นางสาวสิริวรรณ์  กิตินารถอินทราณี
7 661201603875 นางสาวฐิติรัตน์  สุยะฟู
8 661201603876 นางสาวฐิตารีย์  สุยะฟู
9 661201603955 นางสาวณิชานันท์  จันทร์วัฒนา
10 661201604788 นางสาวณธาร  วราภิคุปตานันท์
11 661201604803 นายปัณณทัต  เงาแก้ว
12 661201604923 นายณภัทร  รัตโนทัย
13 661201605385 นางสาวกชพรรณ  ญาติสูงเนิน
14 661201605503 นายวศิน  บุญทิ
15 661201605680 นางสาวณิชา  คณาศรี

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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 Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 52 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

16 661201605739 นางสาวพีรดา  รุ่งเจริญศรีชัย
17 661201605816 นางสาวปุณิกา  เจิมจรุง
18 661201605878 นางสาวกมลฉัตร  พูนม่ัน
19 661201605927 นายอริญชัย  แก้วสง่า
20 661201605961 นายตฤณ  สุจริตจันทร์
21 661201606074 นางสาวสุวนันท์  สุดประเสริฐ
22 661201606134 นางสาวชนม์สิตา  ผ่องไสววงศ์
23 661201606147 นางสาวชญากานฑ์  มังกรแก้ว
24 661201606165 นายอิทธ์ิทณัฏฐ์  อินทร์แก้ว
25 661201606185 นางสาวพิชญาภา  นุกูล
26 661201606242 นางสาวขวัญข้าว  ดุงสูงเนิน
27 661201606275 นางสาวชนันธร  มโนกิจพงศ์พันธ์
28 661201606458 นางสาวปิยฉัตร  บัวเบญจกุล
29 661201606482 นายวีรพงษ์  โชคธะราวุฒิ
30 661201606512 นางสาวศิรประภา  โยธานันท์

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 52 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

31 661201606759 นางสาวปัณญกร  คงใหม่
32 661201606808 นางสาวอิสสริยา  ฮวดสุวรรณ์
33 661201606847 นายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธ์ิ
34 661201606976 นางสาววรนิษฐา  ตัณฑ์เจริญรัตน์
35 661201607071 นายธนภัทร  ดอกสาคู
36 661201607257 นางสาวชนิกานต์  พานิชกิจโกศลกุล
37 661201607313 นางสาวณัฐวรา  นาหนองตูม
38 661201607408 นายธนัทภัทร  ศรีวภา
39 661201607655 นางสาวชมพูนุท  วณิชอุชโชติ
40 661201607796 นายกิตตินันท์  กิจเจริญวงศ์
41 661201607849 นายพีรณัฐ  เจริญพานทอง
42 661201607898 นางสาวธิติกาญจน์  ปานทุ่ง
43 661201607909 นางสาวนิชนิภา  ก่อแก้ว
44 661201607927 นางสาวโชษิตา  กันชาติ
45 661201607948 นายมัสกา  จันทร์สว่าง

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 52 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

46 661201608004 นายสรวิชญ์  พูนสาระคุณ
47 661201608065 นางสาวศุภมาส  อ้ายบุญเรือง
48 661201608234 นางสาวณิชาภัทร  ว่องย่อง
49 661201608395 นางสาวนันท์ณภัสร์  กรชวัลดนัย
50 661201608431 นางสาวณัฏฐากร  วุฒิกรีเกียรติ
51 661201608617 นางสาวนันท์นภัส  อินทนชิตจุ้ย
52 661201608623 นางสาวธันวานนท์  วงษ์ปิติรัตน์

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201601806 นางสาววิภาดา  ระวังงาน
2 661201601941 นางสาวจิดาภา  อาศัยสุข
3 661201602318 นายกรวิชญ์  วรรณทวีนิยม
4 661201602574 นางสาวศศินา  สุมงคล
5 661201602744 นางสาวปริยฎา  ต้นสมบูรณ์
6 661201602878 นางสาวธิดารัตน์  สุขเกษม
7 661201604281 นางสาวญานิกา  อรรถฉัตร
8 661201604490 นายชนกันต์  โพธ์ิสุวรรณ์
9 661201604717 นายวลัลม์  นิธิรัตนอัครกุล
10 661201604722 นางสาวสุพิชฌา  สว่างวงค์
11 661201604838 นายธนภัทร  อาจเอ่ียม
12 661201604903 นางสาวภริตพร  แซ่แต้
13 661201605125 นายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์
14 661201605250 นางสาวณิชาภัทร  คุณพันธ์
15 661201605286 นายธิติ  เอ่ียมอ่อน

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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 Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

16 661201605343 นายณัฐพันธ์ุ  มะลิเถาว์
17 661201605636 นางสาวอัยยาวีร์  สนน้อย
18 661201605639 นายพิภู  อังโขรัมย์
19 661201605782 นางสาวนวนันท์  สุรัตนะพราหมณ์
20 661201605896 นายจริวัฒน์  เชียรเจริญธนกิจ
21 661201606339 นางสาวญาณินท์  เร่บ้านเกาะ
22 661201606770 นายธวัชชัย  นิคมจิต
23 661201606939 นางสาวนัทธมน  ศรีษะภูมิ
24 661201607025 นางสาวจิดาภา  ศรีรัตนัย
25 661201607072 นางสาวลภัสรดา  พัฒนรักษ์
26 661201607197 นายลภัส  โทษาดิลก
27 661201607255 นายภคณัท  ศรีปาน
28 661201607790 นางสาวกวิสรา  ย่ิงได้ชม
29 661201607870 นางสาวปรีสุดา  เพิกอาภรณ์
30 661201607882 นางสาวรวิสรา  แก้วกระจ่าง

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

31 661201607935 นางสาวรฐา  มณีหงษ์
32 661201607938 นางสาวรุจิรา  พานทอง
33 661201608005 นายวสิษฐ์พล  เลี ยงจรูญ
34 661201608089 นางสาวลาวัณย์  เกศูนย์
35 661201608164 นางสาวฉัตรแก้ว  บัวส าอางค์
36 661201608233 นางสาวพิชญาพร  แก้วเล็ก
37 661201608391 นางสาวฐิตาภรณ์  หลวงอุดม
38 661201608445 นางสาวบัณฑิตา  งามดี
39 661201608602 นางสาวเมธาวี  สุรกิตติเดช

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ล าดับท่ี 1-20

          เวลา 13.00 น. ล าดับท่ี 21 เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94065443223


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 661201602394 นางสาวศิรประภา  กุดทะเสนา
2 661201603197 นางสาวนิจิกานต์  ทัพวัฒน์
3 661201603447 นางสาวนฤมล  ไพจิตร
4 661201603603 นางสาวธัญธิวา  ด้วงสอาด
5 661201603959 นางสาวณัฐวิภา  ศรีจันท์ทองศิริ
6 661201604042 นางสาวธีรดา  เทศอินทร์
7 661201604070 นางสาวนาเดียร์  อาลี
8 661201604078 นางสาวณิชา  ธารีรัตนาวิบูลย์
9 661201604084 นางสาวพุทธิมา  อิสมัน
10 661201604143 นางสาวศตพร  วันดี
11 661201604384 นางสาวพิมพ์ชนก  สุดชา
12 661201604391 นางสาวสุธินี  โตเจริญชัย
13 661201604429 นายสิทธิพงศ์  แย้มแก้ว
14 661201604446 นางสาวเกสรา  ทองเพชรทวีคูณ
15 661201604471 นางสาวภัธวรรณ  จันทร์เปล่ง

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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 Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

16 661201605485 นางสาวพัณณิตา  บัณฑิต
17 661201605893 นางสาวณัฐชยา  แก้วก าพล
18 661201605903 นางสาวศิลินี  เกษศิลป์
19 661201606076 นางสาวรมิดา  ประสิทธิลักษณะ
20 661201606243 นายกันต์กวี  นินวน
21 661201606424 นางสาวภูริตา  หาญณรงค์
22 661201606507 นายสุภนัย  เวชสุวรรณกิจ
23 661201606609 นางสาวนันทิชา  จับเฟือย
24 661201606908 นางสาวชฎาพร  แก้วดี
25 661201606989 นางสาวณัชดา  คล่ีบ ารุง
26 661201607045 นางสาวณัฐธิดา  สร้อยสน
27 661201607060 นางสาวกมลชนก  อุดม
28 661201607211 นายภูวนัตถ์  รุ่งโรจน์
29 661201607216 นางสาวสิริยุพา  ขันธเกตุ
30 661201607217 นางสาวกานติมา  วงษ์เหม

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

31 661201607223 นายภานุวัฒน์  เอิบสภาพ
32 661201607250 นางสาวอนงค์รัตน์  อินทวารี
33 661201607513 นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะสมัน
34 661201607968 นางสาวกนกวลัย  รักเหล่า
35 661201608022 นางสาวไอยเรศ  ทองรัก
36 661201608035 นางสาวกัลยกร  ก่อพงศ์พนา
37 661201608239 นางสาวกุลภัสสรณ์  ไชยรวีวรรณ
38 661201608453 นางสาวปารมี  ศรีสุวรรณ
39 661201608528 นางสาวเยาวลักษณ์  โสภา

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. ลิงก์ท่ีสอบ Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ -

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 10.00 น.

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณมานิตา อยู่จุ้ย / โทร. 02-470-7603

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8947259679?pwd=YmpGVnpZNjZnRGdWVkJRNTN0akpzdz09

