
ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย)

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 651200501103 นาย กฤติภูมิ รามศิริ

2 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 651200502144 นางสาว บุณยานุช งามจ ารัส

3 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200501908 นาย ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร

4 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200501911 นาย จิรภัทร คล้ายเจ๊ก

5 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200501863 นางสาว กชกร มะโนภัย

6 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200502003 นาย ธนกฤษ บุญสงค์

7 วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี 651200502104 นาย พรรษกร บุญพลอย

8 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 651200502077 นางสาว ธนวรรณ โกฏค้างพลู

9 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 651200502066 นาย สุทธวิชญ์ บุตรนนท์

10 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502117 นางสาว ม่ิงมุก เมียร์แมน

11 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501082 นาย สิทธิพนธ์ ฉายรัศมี

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ: ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร ภายในวันจันทร์ท่ี 3 มกราคม 2565 - วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://cutt.ly/8UxSqk3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ ในวันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย)

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501062 นางสาว กัญญาพัชร บ ารุง

13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502140 นางสาว โยษิตา คุณดิลกคุณากร

14 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502109 นาย ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ

15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200500985 นาย ปุณณวัฒน์ นนทนาคชีวิน

หมายเหตุ: ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร ภายในวันจันทร์ท่ี 3 มกราคม 2565 - วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://cutt.ly/8UxSqk3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ ในวันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย)

1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี 651200501763 นาย มโนธรรม ด าเนิน

2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี 651200502133 นางสาว สริตา ธงสสวัสด์ิ

คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ: ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร ภายในวันจันทร์ท่ี 3 มกราคม 2565 - วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://cutt.ly/8UxSqk3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ ในวันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านกีฬา



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย)

1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี 651200501670 นาย ชลนที อาภาแสงสว่าง

2 นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี 651200501288 นาย ธนกฤต สุนทรเมือง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร ภายในวันจันทร์ท่ี 3 มกราคม 2565 - วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://cutt.ly/8UxSqk3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ ในวันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านกีฬา



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ (ไทย) นามสกุล (ไทย)

1 นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี 651200502176 นางสาว ลักษิกา เกียรติถาวรชัย

หมายเหตุ: ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร ภายในวันจันทร์ท่ี 3 มกราคม 2565 - วันพฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://cutt.ly/8UxSqk3

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ ในวันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 ท่ีเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านกีฬา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


