
คณะวิศวกรรมศาสตร

      สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป

      สาขาวิศวกรรมยานยนต - วศ.บ. 4 ป

      สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 13.00 น.

ขอใหทุกคนเขากลุมไลนดังลิงคนี้ http://line.me/ti/g/PlGcBGolYo 

สัมภาษณผานซูม https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/95925701412?pwd=

N1RJZlFhMUV2TldXOUZabGhmcFJYUT09

13.30 น. เปนตนไป
คุณผุดสดี ราชานนท 

โทร.0911513162
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป 08.45 น.

ขอใหทุกคนเขากลุมไลน ตามลิงค http://line.me/ti/g/dQp9h01C8Z 

สัมภาษณผานซูม https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/95925701412?pwd=

N1RJZlFhMUV2TldXOUZabGhmcFJYUT09

09.00 น. เปนตนไป
คุณบุญนุช ศรีวรวรรณ

โทร.0982749198
ศ. 14 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมไฟฟา (ระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป 9.45

สัมภาษณผานโปรแกรม Zoom ขอใหผูมีสิทธิ์สอบฯ เขากลม

ไลนดังลิ้งคดานลางนี้ 

https://lin.ee/cEXNzZV

10.00 น. เปนตนไป
คุณชมอร 

โทร.0831337895
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตและอากาศยานสมัยใหม - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9.00 น. สัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM ขอใหทุกคนเขากลุมไลนที่ Link: https://line.me/R/ti/g/7PutwMAYJK 9.30 น. เปนตนไป
คุณรัตนา เมฆวัน 

โทร.0969970225
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป

      สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ - วศ.บ. 4 ป

คุณกัลยา ปกปอง

โทร.097-2572128

คุณรัตดาวรรณ  อัปมานะ 

โทร.088-6221871
ส. 15 ม.ค. 65

08.30 น.

Topic: การสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา 2565

Time: Jan 15, 2022 08:15 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8231943091

Meeting ID: 823 194 3091

09.00 น. เปนตนไป

คุณณธิกา ยิ้มวิไล (พี่ปู) 

Line ID : Natika.yim

โทร. 02-470-9177

ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ

ผูประสานงาน
วันสอบ

สัมภาษณ

สอบสัมภาษณรอบที่ 1 (สัมภาษณกับคณะ/ภาควิชา)

รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพเิศษและทุนเพชรพระจอมเกลา 2565

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร เวลาสอบสัมภาษณ
เวลารายงานตัว

กอนสอบ

วิธีการจัดสอบ/ชองทางจัดสอบ

(ขอมูลโดยละเอียด)

08.30 น.

ใหผูรับการสอบสัมภาษณกลุมไลน  https://line.me/R/ti/g/c8J7J2ocXl 

สอบผานระบบ zoom รหัส 

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7495856149

Meeting ID: 749 585 6149

Join by Skype for Business

https://kmutt-ac-th.zoom.us/skype/7495856149

09.00 น. เปนตนไป

08.30 น.

สัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM ขอใหทุกคนเขากลุมไลนที่ Link:  http://line.me/ti/g/z4OhHGo1OF 9.00 น. เปนตนไป

ขอใหทุกคนเขากลุมไลนดังลิ้งคนี้  http://line.me/ti/g/VLvMWOiapt ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 09.00 น. เปนตนไป

13.00 น. ขอใหทุกคนเขากลุมไลนดังลิ้งคนี้  http://line.me/ti/g/Q-gddkbZsB 13.30 น. เปนตนไป
คุณปณิธาน

โทร.0994701058

09.00 น.
Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/94491394822?pwd=L0NUdWF5c2R6YklWZDh2SmRxaG1JZz09
09.30 น. เปนตนไป

คุณเดนใจ  โทร.0992246161

คุณวิทวัส  โทร.0835188553

คุณพัฒิยาภรณ บูรณะพิมพ

โทร.0830466078
09.45 น.

สัมภาษณผานโปรแกรม Zoom

ขอใหผูมีสิทธิ์สอบฯเขากลุมไลนดังลิ้งคนี้

https://line.me/R/ti/g/r1urcJXOPD

10.00 น. เปนตนไป

ส. 15 ม.ค. 65
คุณนงคเยาว 

โทร.0959628353
8.30



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ

ผูประสานงาน
วันสอบ

สัมภาษณ

สอบสัมภาษณรอบที่ 1 (สัมภาษณกับคณะ/ภาควิชา)

รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพเิศษและทุนเพชรพระจอมเกลา 2565

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร เวลาสอบสัมภาษณ
เวลารายงานตัว

กอนสอบ

วิธีการจัดสอบ/ชองทางจัดสอบ

(ขอมูลโดยละเอียด)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

      สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 9.00 น. 9.15 น. เปนตนไป
คุณสลักจิต สุขเจริญ 

โทร.0865158196
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 9.00 น. 9.30 น. เปนตนไป
คุณไอริณดา สอนพรินทร 

โทร.0820508570
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 9.00 น. 9.30 น. เปนตนไป
คุณโอภาส วองวงศรักษ 

โทร.0624694479
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการพิมพ - วท.บ. 4 ป 9.00 น. 9.15 น. เปนตนไป
คุณรัศมี นาคทับทิม 

โทร.0870662252
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 9.30 น. 10.00 น. เปนตนไป
คุณอรญา เพ็ชรอุไร 

โทร.0632365559
ส. 15 ม.ค. 65

คณะวิทยาศาสตร

      สาขาฟสิกส - วิชาเอกฟสิกสวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย - วท.บ. 4 ป 09.30 น.
สอบสัมภาษณผาน zoom ขอใหนักศึกษาเขากลุมไลน

http://line.me/ti/g/sPeW9ua-N-
10.00 น. เปนตนไป

คุณสุภาวดี ฦาชา 

โทร 085-5587285
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาคณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 9.00 น.
สัมภาษณออนไลนผาน ZOOM : Join Zoom Meeting https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/8786019458?pwd=

RXFCQlRMdDJoV09nYk1kWWdGUWJWQT09 Meeting ID: 878 601 9458 Passcode: MATH-KMUTT
9.30 น. เปนตนไป

คุณเพียงพิศ  รอดปาน

โทร.0867757102
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 9.00 น.

 

Topic: การสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา 2565

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/95773781037?pwd=SDhhd0gwVmRweURVVHhWSG9YRE1LQT09

Meeting ID: 957 7378 1037

Passcode: 995510

9.30 น. เปนตนไป

คุณพิรุฬห ดิลกพัฒนพงศา

 โทร. 024708923 

มือถือ 0959579291

ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาเคมี - วท.บ. 4 ป 08.45 น.

"ทุนเพชร ภาควิชาเคมี" โปรดแตะลิงกดานลางเพื่อเขารวมโอเพนแชทนี้ 

https://line.me/ti/g2/cv3ehj8l77FIW7GZ-GfQOcwjoEd3rIxkUqPCdA?utm_source=

invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

สัมภาษณออนไลน ผานโปรแกรม ZOOM

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/4396786370

Meeting ID: 439 678 6370

09.00 น. เปนตนไป

คุณไพลิน นิลสิทธิ์ 

โทร.02-4709541 

มือถือ 062-0435200

ส. 15 ม.ค. 65

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

      สาขาสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาต)ิ - สถ.บ. 5 ป MS Teams สอบความถนัดเวลา 9.30 น. - 12.00 น. ลิงคหองสอบจะแจงไปทางอีเมลผูสมัคร จ. 17 ม.ค. 65

      สาขาสถาปตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาต)ิ - สถ.บ. 5 ป MS Teams สอบความถนัดเวลา 9.30 น. - 12.00 น. ลิงคหองสอบจะแจงไปทางอีเมลผูสมัคร จ. 17 ม.ค. 65

      สาขาออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาต)ิ - ศล.บ. 4 ป ไมมีสอบความถนัด โดยจะสงแจงงานที่ตองทําสงทางอีเมล จ. 17 ม.ค. 65

      สาขานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาต)ิ - ศป.บ. 4 ป 9.15 น. MS Teams สอบความถนัดเวลา 9.30 น. - 12.00 น. ลิงคหองสอบจะแจงไปทางอีเมลผูสมัคร จ. 17 ม.ค. 65

สอบสัมภาษณออนไลนผานทาง โปรแกรม Zoom 

สาขาวิชาฯ แจงการเขาสอบสัมภาษณ ผานทางโทรศัพท กอนวันสอบสัมภาษณ

9.15 น.

13.00 น. เปนตนไป
คุณจารุพรรณ รถทอง 

โทร.0895180714



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ

ผูประสานงาน
วันสอบ

สัมภาษณ

สอบสัมภาษณรอบที่ 1 (สัมภาษณกับคณะ/ภาควิชา)

รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพเิศษและทุนเพชรพระจอมเกลา 2565

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร เวลาสอบสัมภาษณ
เวลารายงานตัว

กอนสอบ

วิธีการจัดสอบ/ชองทางจัดสอบ

(ขอมูลโดยละเอียด)

   โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย

      สาขามีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 9.30 น.

Topic: มีเดียทางการแพทย ทุนเพชร

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97574955490?pwd=L2d3dVVBQ3FCZTlSbmRVcFJnbEcrUT09

Meeting ID: 975 7495 5490

Passcode: GEFrK4

10.00 น. เปนตนไป
อาจารยณัฐศักดิ์ พลศรี

โทร.0833699279
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย- วท.บ. 4 ป 9:45 น.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88328418864?pwd=Y0wvSG85OE00Q1pjMHZWazhzWUFUdz09

Meeting ID: 883 2841 8864

Passcode: 23a7iB

10.00 น. เปนตนไป
คุณสาลิตา 

โทร.0815670667
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ป 16.00 น

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/87843622880?pwd=eDFQU0d3OHI4bU96QXZQTXVjc1NyZz09

Meeting ID: 878 4362 2880

Passcode: r1LGYy

16.15 น. เปนตนไป
คุณเก็จแกว 

โทร.0632155174
ส. 15 ม.ค. 65

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 13.20 น. 

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/93093837207

Meeting ID: 930 9383 7207

13.30 น. เปนตนไป
คุณพรทิพย 

โทร.0819298459
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ป 13.20 น. 

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/93093837207

Meeting ID: 930 9383 7207

13.30 น. เปนตนไป
คุณรพีพร

โทร.0815477550
ส. 15 ม.ค. 65

      สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 08.45

Topic: การสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา 2565

Join Zoom Meeting

https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7453580027

Meeting ID: 745 358 0027

09.00 น. เปนตนไป
คุณดวงเนตร 

โทร.0820902890
ส. 15 ม.ค. 65

สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม

      สาขาวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 9.00 น.
สอบผานโปรแกรม Discord  

(https://discord.gg/kDRqTnmHpm)
9.30 น. เปนตนไป

คุณไมรวี 

โทร.0855522688
ส. 15 ม.ค. 65

วิทยาลัยสหวิทยาการ

      สาขาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ - สาขาวิชาเอกการออกแบบและ

การสรางเกม -วท.บ. 4 ป
9.00 น. 9.30 น. เปนตนไป ส. 15 ม.ค. 65

      สาขาการออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาต)ิ - สาขาวิชาเอกแอนิเมชั่น

และวิชวลเอฟเฟกต -วท.บ. 4 ป
8.45 น. 9.00 น. เปนตนไป ส. 15 ม.ค. 65

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/7745958699?pwd=NDJKNFEwdUNLN28wSlRDL3ZqN0xDZz09

Meeting ID: 774 595 8699

Passcode: w6hK11

คุณพี 

โทร.0804489951


