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

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 651200502046 นางสาว จุฑามาศ คงสุข

2 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 651200500881 นาย จักรภพ เย็นกล่่า

3 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502191 นาย ภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล

4 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501927 นาย วิทวัส เจริญวชิรศักด์ิ

5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501563 นางสาว วิรันยุพา อาริยปัญญาสถาพร

6 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200502021 นาย ภัทรพล สายเนตร

7 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200501941 นาย อภินัทธ์ เสนดี

8 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 651200501565 นาย สิทธวีร์ บุญเก่ิง

9 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 651200502143 นาย ธนกฤต งาเกาะ

10 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 651200502051 นาย เจษฎา ขุนหอม

11 วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก่าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี 651200501661 นาย ศุภวิชญ์ บูรณะเศรณี

12 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 651200502030 นางสาว ยาลิกา สอาดเมือง

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

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



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

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 651200502043 นางสาว ณัฐวดี บุญฤทธ์ิ

14 วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200502089 นาย ธราเทพ สง่าแสง

15 วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี 651200501729 นาย ธราธิป แสงอรุณ

16 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 651200501502 นางสาว พัชรีภรณ์ นิพันรัมย์

17 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 651200501921 นางสาว มุทิตา บุญเหมาะ

18 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 651200502195 นางสาว ขวัญชนก บุญใหญ่

19 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 651200502185 นางสาว วราตรี ผิวงาม

20 วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502236 นาย ธนกฤต อ้ันอุดม

21 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502087 นาย ธีร์ธวัช ภู่ระหงษ์

22 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502013 นางสาว ณัฐลดา สิมะเสถียร

23 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501521 นาย นพกฤษฏ์ิ นิธิชัยสถิตย์

24 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200500981 นาย ศรุต พันธุวงศ์

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

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



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

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

25 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200500863 นางสาว นภสร เป็นสุข

26 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501274 นาย พัสกร ทองอุ่น

27 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502108 นาย รุดฟาน ไมมะหาด

28 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502232 นาย กฤติน คุณอารี

29 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502194 นาย ชยุตม์ ขอดเมชัย

30 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502088 นาย ชยพล วงศ์ภูวรักษ์

31 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502093 นาย ดนัย แสงบัวหมัด

32 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502224 นาย ปรเมศร์ เอ่ียมละออง

33 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501928 นาย กัมปนาท ศรีสุวรรณ์

34 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200501924 นางสาว เพ็ญกวิณส์ ธนวิเชียร

35 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200501562 นาย พรปวีณ์ ทองค่า

36 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200501315 นาย กิตติภพ บริสุทธ์ิ

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

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



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

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

37 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200501768 นาย จารุกิตต์ิ จินตนะสถิระกุล

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

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



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

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 651200502081 นาย พันธ์ุเลิศ รักษาพันธ์ุ

2 นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี 651200502187 นางสาว วริศรา สอนภักดี

3 นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี 651200502091 นางสาว เบญจวรรณ ธนพรโพธา

4 นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี 651200502092 นาย รัฐธิพงษ์ สกุลจีน

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

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม



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

1 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502069 นาย วริทธ์ิธร คงหนู

2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502058 นาย อภิเดช ทู้ไพเราะ

3 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502070 นาย ณัฐสิทธ์ิ หนูเก้ือ

4 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502010 นาย จิรภัทร เข่ือนเพชร

5 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502152 นาย ธีรวุฒิ พลอยจินดามณี

6 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502127 นาย กีรติ ยุบลมาตย์

7 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200501102 นาย ภนลภัส สุทธิมาลา

8 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502018 นางสาว บัซลาอ์ ศิริพัธนะ

9 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502080 นาย วรินทร มากท้วม

10 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502028 นาย ชยณัฐ เลิศวิทยานุรักษ์

11 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 651200502146 นาย บวรพจน์ พวงทอง

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

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

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



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

1 มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 651200502233 นาย โรสลัน สันเกาะ

2 มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 651200502044 นาย นายชยานันต์ ศรีรัตน์

3 เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี 651200501801 นาย เอกรัฐภูมิ พละหาญ

4 เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี 651200501364 นาย ครรชิต กล่ินศรีสุข

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

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย


