
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 43 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601303 นายจิรภัทร  แย้มแสง
2 661201601339 นายอัครวิชญ์  เป้งไชยโม
3 661201601389 นายธนกฤต  เฉิน
4 661201601966 นายกษิด์ิเดช  โพธ์ิธรรม
5 661201602376 นายชยากร  ช่ืนประเสริฐ
6 661201602946 นางสาวพิชญ์สินี  แสงดี
7 661201603768 นางสาวรินรภัสร์  เกียรติหิรัญโชติ
8 661201604032 นายภูติภูมิ  ทองอินทร์
9 661201604043 นางสาวกนกวรรณ  บุญรอดดวง
10 661201604065 นางสาวนันท์นภัส  ค าสอน
11 661201604670 นางสาววรพัชร  ปิยะธีรธิติวรกุล
12 661201604718 นางสาวสุธิดา  เขียวรอด
13 661201604730 นางสาวเพลงพิณ  ขวัญจิรา
14 661201604732 นายจตุภัทร  ขจรชัยกุล
15 661201604808 นายวัฒน์ฐาศักด์ิ  ทุนทวีสิน
16 661201604909 นายนรภัทร  เหล่าชินชาติ
17 661201604912 นายคุณานนต์  เศวตคชกุล
18 661201604931 นายนันทพงศ์  เสถียรพงศ์
19 661201605174 นายพีรวิชญ์  บุตรชีวัน
20 661201605355 นางสาวกฤติกา  สุทธิผล

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

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 ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ
8.30 น. หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที

(ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมลท่ีสมัคร เพ่ือดูตารางเวลาสอบสัมภาษณ์ )

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณไมรวี ค าปาเครือ / โทร. 02-470-9715



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 43 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

21 661201605570 นายเขมทัต  กล่ินด้วง
22 661201605650 นายศุภณัฐ  ศุภซ่ือสงวน
23 661201605693 นางสาวเนลาณี  อาหลีกะเส็ม
24 661201606095 นายยศกร  ไหลเจริญวงศ์
25 661201606110 นางสาวภัทรา  หน้าผ่อง
26 661201606468 นางสาวดิษย์ธร  สุทธาเวศ
27 661201606613 นายธนัท  อินทร์ยัง
28 661201606691 นางสาวกมลฉัตร  เศรษฐวิศวสกุล
29 661201606885 นายศิริสัก  เดชะวรานนท์
30 661201606917 นายวรภัทร  ภัทรเปรมเจริญ
31 661201607073 นายอารยธรรม  ธารากุลประทีป
32 661201607178 นายศุภกร  สาวิสัย
33 661201607276 นายนาราชล  นรากุลพัชร์
34 661201607300 นายกฤษกร  เลาห์รอดพันธ์
35 661201607362 นางสาวอัยย์รดา  สินพัฒน์ฐากุล
36 661201607481 นางสาวณัฐนิชา  สุขสมภักตร์
37 661201607522 นางสาวมนสิชา  คนเท่ียง
38 661201607580 นางสาวชีวาพร  จันทร์เรือง
39 661201607779 นางสาวณัฐณิชา  พูนโต
40 661201607862 นายปัณณวิชญ์  หวานแท้

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 ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณไมรวี ค าปาเครือ / โทร. 02-470-9715

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ
08.30 น. หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที

(ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมลท่ีสมัคร เพ่ือดูตารางเวลาสอบสัมภาษณ์ )

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 43 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

41 661201608032 นางสาวจีรดา  ไพโรจน์
42 661201608217 นายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์
43 661201608377 นายอริญชย์  สุวรรณ

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 ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ
08.30 น. หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที

(ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมลท่ีสมัคร เพ่ือดูตารางเวลาสอบสัมภาษณ์ )

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณไมรวี ค าปาเครือ / โทร. 02-470-9715



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201605829 นายรัชฐพงศ์  สายบุญรอด

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

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

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

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 ช้ัน 3 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ คุณไมรวี ค าปาเครือ / โทร. 02-470-9715

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ
8.30 น. หรือก่อนเวลาสอบ 30 นาที

(ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีเมลท่ีสมัคร เพ่ือดูตารางเวลาสอบสัมภาษณ์ )

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น. เป็นต้นไป


