
ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 10 คน

ล าดับ
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หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326002 นางสาวมณฑาทพิย์  เอื้อตรงจิตต์

611205326500 นางสาวกฤตฐาภคั  อุ้ยเกษมสุข

611205323228 นายรวพิล  ยุทธดนัยกุล

611205324523 นางสาวจีรภา  ดงตะใน

611205325314 นางสาวสุทธดิา  เจียรพรรณี

611205321513 นางสาวปานแก้ว  ไตรปญัญา

611205321764 นางสาวทกัษพร  เรียงคม

611205322250 นายไชยสิทธิ ์ อ่อนแสง

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205319819 นายถิรภทัร  อรรณพวรรณ

611205320873 นายตุลยวตั  อบมาลี

คณะ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สาขาที่รับสมัคร คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 10 คน

ล าดับ

1
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10

หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326252 นายพงศภคั  บริบรูณ์ทรัพย์

611205326816 นายสุริยะศักด์ิ  มุ่งร่มกลาง

611205322194 นายธนวฒัน์  อ้นบตุร

611205323287 นางสาวจุฑาทพิย์  มะเหศวร

611205326238 นางสาวสรวงฤทยั  ฐิติพฒันานนท์

611205318942 นายชยานันต์  วงศ์ทองเวชกุล

611205320520 นางสาวชญาณี  อนุศิษฏว์วิฒัน์

611205320901 นายบดินทร์  ตันตินิยมกุล

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205318282 นายวทญัญู  อ่อนนุ่ม

611205318804 นายศุภกฤต  ประเสริฐรุ่ง

คณะ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สาขาที่รับสมัคร วทิยาการคอมพวิเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 10 คน

ล าดับ
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หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326864 นายธนัดนัย  ทฆีสุขอนันต์

611205326925 นายธรรม์  บรรพกาญจน์

611205325846 นางสาวใจสวรรค์  ศรีเรือง

611205326202 นางสาวอาภากร  ฤกษนันทน์

611205326749 นายณัฐภทัร  บวัแย้ม

611205323890 นางสาวสิริยากร  ใหญ่สวา่ง

611205324512 นางสาวบษุกล  ปยิะทศันาพงศ์

611205324925 นางสาวสิรภทัร  เล็กเผือก

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205320710 นางสาวพจิิตรา  ชุมศิริ

611205323021 นางสาวพมิพช์นก  ทบัทมิไทย

คณะ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สาขาที่รับสมัคร สถิติ - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 30 คน

ล าดับ
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หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205323747 นางสาวกวสิรา  อินไข่

611205324193 นางสาวปยิาภรณ์  นีระพงษ์

611205324287 นายพนัธกานต์  ธวชัสุภา

611205322050 นางสาวชนนิกานต์  นาคคล้ า

611205322322 นางสาวชนิษฎา  อ่อนอรุณ

611205322857 นางสาวอุษณีย์  สงวนศักด์ิศรี

611205321733 นางสาวศิริกมล  ขันกสิกรรม

611205321746 นายณัฐพล  วฒันญาณนนท์

611205321979 นางสาวสุรินทร  ทองดี

611205321287 นายอธปิ  สุทธกิันต์

611205321531 นางสาววฤณพร  สุขเอี่ยม

611205321634 นางสาวศุภวรรณ  แก้วมะณี

611205320871 นางสาวปฐมาภรณ์  พงศ์พนมมาศ

611205320925 นางสาวอนันตญา  ค าสิงหน์อก

611205321034 นางสาวณิชาภทัร  จันทร์ชู

611205320211 นางสาวณัฐกานต์  กุลคง

611205320227 นางสาวสราลี   บตุรเจริญ

611205320742 นางสาววรันธร  ต้ังประภาพร

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205319905 นางสาวชวลันุช  พงษพ์พิฒัน์

611205320079 นางสาววนัวสิาข์  ขาวผ่อง

คณะ วทิยาศาสตร์ เคมี

สาขาที่รับสมัคร เคมี - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 30 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

คณะ วทิยาศาสตร์ เคมี

สาขาที่รับสมัคร เคมี - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร
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หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326929 นางสาวชนิกานต์  จันธมิา

611205326601 นางสาวจันติมา  โฉมศิริ

611205326835 นางสาวจิรัชญา  ประมงกิจ

611205326851 นางสาวจิตติมา  จตุรพรทรัพย์

611205325357 นางสาวชมภนูุช  บญุเฟรือง

611205325377 นางสาวพมิพาภรณ์  อนันต์เจริญภากร

611205326582 นางสาวศุภสิรา  เชื้อพนัธ์

611205324722 นางสาววรัิชชา  แก้วน้ า

611205325208 นางสาวศุภาพชิญ์  เพง็จาง

611205325313 นางสาวณัฎฐญาภรณ์  สุวรรณบล



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 40 คน
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205323557 นายศุภณัฐ  มูลประหสั

611205323701 นางสาวจิระประภา  ลาภอร่าม

611205323898 นางสาวอรภา  ศรเจริญ

611205323227 นางสาวเอมมิกา  ไข่ม่วง

611205323268 นางสาวธาราภรณ์  สมัยใหม่

611205323305 นางสาวจิณณพตัค์   อินทรกุล

611205322575 นางสาวณัฐริกา  ประทมุสุข

611205322946 นายณภทัร  ผินกลับ

611205323104 นางสาวสุภางค์คณา  ฆะสันต์

611205320368 นางสาวรวมพร  สืบสกุลไพศาล

611205321014 นางสาวววิรรณรัตน์  พึ่งหนิ

611205321888 นางสาวเมษา  อินทชิต

611205319706 นางสาวจริญญา  ใจภกัดี

611205319726 นางสาวสริดา  สนธยานานนท์

611205320224 นางสาวธนัย์ชนก  หลักแหลม

611205319241 นายณัฐพงศ์  เดชรักษา

611205319433 นางสาวประภสัสร  คงเจริญ

611205319675 นางสาวณัฐชา  กล่ินศร

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205318190 นายธนากร  เทพณรงค์

611205318801 นางสาวรวสิรา  เจียรยงจรัส

คณะ วทิยาศาสตร์ จุลชีววทิยา

สาขาที่รับสมัคร จุลชีววทิยา - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 40 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

คณะ วทิยาศาสตร์ จุลชีววทิยา

สาขาที่รับสมัคร จุลชีววทิยา - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร
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หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326913 นางสาววนิชชญา  วริิยะสมบติั

611205326949 นางสาวสิริยากร  เลาเลิศ

611205326461 นางสาวเชษฐ์ธดิา  อัศวอารีรักษ์

611205326809 นางสาวฐมณพรรณ  ปติตานัง

611205326873 นางสาวณัฐนรี  เรือนทองดี

611205325649 นางสาวนวลวรรณ  สงฆ์เจริญ

611205326372 นางสาวนภสร  พรสุขสวสัด์ิ

611205326397 นางสาวพรปวณ์ี  เอ่งฉ้วน

611205325113 นางสาวศศิธร  ใจสิงห์

611205325206 นางสาววริศรา  วฒันะ

611205325629 นางสาวพรธดิา  ธมัประพาสอัศดร

611205324621 นางสาวธมีาพร  สงหนู

611205324870 นายดนัย  ต่ายเพง็

611205324978 นายโกมินทร์  ปะวนัเตา

611205324281 นายธนัยพงศ์  ศุภโสตถิ

611205324425 นางสาวพรสวรรค์  เฉลิมศรี

611205324468 นางสาวกุลนิษฐ์  กุศล

611205324007 นางสาวอังสนา  มนุญพาณิชย์

611205324196 นางสาวอภชิยา  หลาบสุวรรณ

611205324208 นางสาวอินทริา  หุ่นนอก



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 20 คน

ล าดับ
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หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326547 นายภควตั  อิงคณิสร

611205326568 นางสาวมาริษา  ค าแผน

611205326824 นางสาวปณัฑ์ชนิด  เยาวภาพงศ์

611205324515 นางสาวโชติกา  หล าร้ิวรัตนา

611205325122 นางสาวธนพร  ขจรไพศาล

611205325998 นางสาวประภสัสร  ศรีอันยู้

611205323385 นางสาวโสรยา  สาธร

611205323924 นางสาวณัฐสุดา  สุขสง่า

611205324260 นางสาวศรุดา  ธญัชวานนท์

611205322581 นางสาวพรสิริ  ภาคนนทก์ุล

611205322688 นางสาวเอมิกา  เจริญธนสิทธิ์

611205322980 นางสาวกฤติมา  ลลิตกมลสุข

611205319988 นางสาวแพรวไพรินทร์  เดชะชาติ

611205320786 นางสาววริณญา  พมิสกุล

611205321329 นางสาวสุภารว ี สรคุปต์

611205319157 นายศิวภฎั  ชั่งดวงจิตต์

611205319283 นางสาวภวติา  เหมพรรณไพเราะ

611205319455 นางสาวเนตรนภา  นวลเอี่ยมเอก

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205318134 นางสาวปณิุกา  เติมวริิยะกุล

611205318675 นายรดิศ  จันทร์ฉาย

คณะ วทิยาศาสตร์ จุลชีววทิยา

สาขาที่รับสมัคร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 

เเละกรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 3 คน

ล าดับ

1

2

3

หมายเหต ุ: ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงนิค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคาร
กรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารไทยพาณชิย์ 
ภายในวันพฤหสัดีที่ 12 - วันพุธที่ 18  เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงนิ : https://goo.gl/CJj5xo

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ช าระเงนิค่าสมัครเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับสถานที่สอบ
ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

611205326848 นางสาวกัญญาณัฐ  อินสอน

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล

611205319572 นางสาวฮาบบี ี ลีวนั

611205326242 นางสาวPornnapat  Thaweechai

คณะ วทิยาศาสตร์ ฟสิิกส์

สาขาที่รับสมัคร ฟสิิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร


