
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา วศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
สาขาที่รับสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 601205640742 นางสาวสุปราณี  จินะวงศ์ ส ารองอันดับ 1
2 601205642765 นายพรีวชิญ์  ศิริ ส ารองอันดับ 2
3 601205642266 นายธนันธร  ยิ้มเยื้อน ส ารองอันดับ 3

หมายเหต ุ :  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศให ้Download ใบช าระเงนิค่ายืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/ebSQ0w

*รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ระดับปรญิญาตร ี: https://goo.gl/sfmCK5 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

จากน้ันน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย
หรอืธนาคารไทยพาณชิย์  (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเทา่น้ัน) ช่องทางการช าระเงนิ https://goo.gl/D47VnM

ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิ์เรยีบรอ้ยแล้ว กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/O3WIeR ใหค้รบถ้วน
แล้วส่งมาที่ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 (จะมาส่งด้วยตนเองหรอืส่งไปรษณยี์ก็ได)้
ภายในวันศุกรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2560

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณสี่งทางไปรษณยี)์
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรงุเทพฯ 10140

** ส าหรบัผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เรยีบรอ้ยแล้ว **
" โปรดติดตามกิจกรรมส าหรบันักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 ที่ http://bit.ly/2nKPyMA
หรอืที่เว็บไซต์ ส านักงานทะเบยีนฯ :  regis.kmutt.ac.th หรอืสอบถามเพ่ิมเติม 02-470-8147 "

*ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าบ ารงุการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 และค่าหน่วยกิต จ านวน 15 หน่วยกิต 

วศิวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวศิวกรรมศาสตร์) 1/2560
ปริญญาตรี
วศิวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา วศิวกรรมเคร่ืองมือและวสัดุ
สาขาที่รับสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 601205641840 นางสาวสกุลนารี  แก้วใจจง ส ารองอันดับ 1
2 601205640878 นายวรพล  กมลวาริน ส ารองอันดับ 2
3 601205641867 นายธนธรณ์  สังขนารอด ส ารองอันดับ 3
4 601205641230 นางสาวพนิดา  พู่ประภา ส ารองอันดับ 4
5 601205643088 นางสาวสิริยากร  เจริญพร ส ารองอันดับ 5
6 601205642505 นายสุดสาคร  มหาเจริญสิริ ส ารองอันดับ 6

หมายเหต ุ :  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศให ้Download ใบช าระเงนิค่ายืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/ebSQ0w

*รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ระดับปรญิญาตร ี: https://goo.gl/sfmCK5 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

จากน้ันน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย
หรอืธนาคารไทยพาณชิย์  (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเทา่น้ัน) ช่องทางการช าระเงนิ https://goo.gl/D47VnM

ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิ์เรยีบรอ้ยแล้ว กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/O3WIeR ใหค้รบถ้วน
แล้วส่งมาที่ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 (จะมาส่งด้วยตนเองหรอืส่งไปรษณยี์ก็ได)้
ภายในวันศุกรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2560

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณสี่งทางไปรษณยี)์
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรงุเทพฯ 10140

** ส าหรบัผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เรยีบรอ้ยแล้ว **
" โปรดติดตามกิจกรรมส าหรบันักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 ที่ http://bit.ly/2nKPyMA
หรอืที่เว็บไซต์ ส านักงานทะเบยีนฯ :  regis.kmutt.ac.th หรอืสอบถามเพ่ิมเติม 02-470-8147 "

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวศิวกรรมศาสตร์) 1/2560
ปริญญาตรี
วศิวกรรมศาสตร์

*ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าบ ารงุการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 และค่าหน่วยกิต จ านวน 15 หน่วยกิต 

วศิวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม
สาขาที่รับสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 601205643278 นายสรนันท ์ อนันตรัตนชัย ส ารองอันดับ 1
2 601205643315 นางสาวคณิตา  ชาติศรีศักด์ิ ส ารองอันดับ 2
3 601205642517 นางสาวชลธชิา  ค านึงกิจ ส ารองอันดับ 3
4 601205643331 นายพณีพฒัน์  ร่ืนกล่ิน ส ารองอันดับ 4
5 601205643160 นายอธปิ  สมธรรม ส ารองอันดับ 5

หมายเหต ุ :  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศให ้Download ใบช าระเงนิค่ายืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/ebSQ0w

*รายละเอียดค่ายืนยันสิทธิ์ระดับปรญิญาตร ี: https://goo.gl/sfmCK5 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

จากน้ันน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย
หรอืธนาคารไทยพาณชิย์  (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเทา่น้ัน) ช่องทางการช าระเงนิ https://goo.gl/D47VnM

ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิ์เรยีบรอ้ยแล้ว กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/O3WIeR ใหค้รบถ้วน
แล้วส่งมาที่ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 (จะมาส่งด้วยตนเองหรอืส่งไปรษณยี์ก็ได)้
ภายในวันศุกรท์ี่ 19 พฤษภาคม 2560

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณสี่งทางไปรษณยี)์
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี
126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรงุเทพฯ 10140

** ส าหรบัผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เรยีบรอ้ยแล้ว **
" โปรดติดตามกิจกรรมส าหรบันักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2560 ที่ http://bit.ly/2nKPyMA
หรอืที่เว็บไซต์ ส านักงานทะเบยีนฯ :  regis.kmutt.ac.th หรอืสอบถามเพ่ิมเติม 02-470-8147 "

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวศิวกรรมศาสตร์) 1/2560
ปริญญาตรี
วศิวกรรมศาสตร์

*ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าบ ารงุการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 และค่าหน่วยกิต จ านวน 15 หน่วยกิต 

วศิวกรรมไฟฟา้ส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี


