
ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ นามสกุล

1 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 651200501970 นาย ศิขรินทร์ ท้าวบุญชู

2 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 651200500961 นาย ตุลย์ตุลา วัฒนศิลป์

3 วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี 651200501523 นาย ณัฐสิทธ์ิ วิจิตรฐากูร

4 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 651200502227 นาย พสธร เนติประมุข

5 วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 651200502229 นางสาว จิรประภา เทศอินทร์

6 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200501930 นางสาว วนัชพร เหมะ

7 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200501643 นาย พรพิทัก สว่างอารมณ์

8 วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี 651200502208 นาย ภูตะวัน ชวนช่ืน

9 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200502061 นางสาว รวินท์พร อุทยานสุขสันต์ิ

10 วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 651200502169 นาย สหัสา นาคะศิริกุล

11 วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี 651200502082 นางสาว พิชญ์สินี ศรีศิริวัฒน์

12 วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี 651200501602 นาย หาญไชย หอชัย

13 วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 651200501422 นางสาว ณัฏฐณิชา พลสาร

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความเป็นผู้น า

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 นามสกุล

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา)

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2565

ด้านความเป็นผู้น า

14 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 651200502145 นาย ชินพัฒน์ อ่อนสาร

15 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 651200502190 นาย พุฒิพัฒน์ จิระวัฒนผลิน

16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501625 นาย ชนาธิป กาฬสินธ์ุ

17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200501842 นาย ศุภกานต์ ค าแหง

18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี 651200502153 นางสาว ณิชกานต์ ใจต๊ิบ

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/

คณะวิศวกรรมศาสตร์



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ นามสกุล

1 คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี 651200501722 นางสาว ดลนภัส ภัทร์ทวีกุล

2 เคมี - วท.บ. 4 ปี 651200502098 นางสาว กนกอร สุขารมย์

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

ด้านความเป็นผู้น า

คณะวิทยาศาสตร์



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ นามสกุล

1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี 651200501583 นางสาว ณิชากานต์ ด้นกันเดช

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

ด้านความเป็นผู้น า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ นามสกุล

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 651200502237 นาย ชินภัทร โลหแสงสุวรรณ

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 651200501701 นางสาว ณัฐนรินทร์ ชัยศิริพานิช

3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี 651200502101 นางสาว อิษฎาอร กุลแสนเต่า

4 นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี 651200501946 นาย วุฒิพงษ์ ชัยนาน

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

ด้านความเป็นผู้น า



ท่ี สาขาวิชาท่ีสมัคร เลขท่ีใบสมัคร ค าน าหน้านาม ช่ือ นามสกุล

1 สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี 651200502214 นางสาว โศจิรัตน์ ลีรุจานนท์

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

ด้านความเป็นผู้น า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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