
ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 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

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
611205318049 นางสาวนฤมล  คล้ายนิล
611205318058 นายณัฐพล  แพทย์สิทธิ์
611205318069 นายธนัท  วู
611205318088 นายพชิาภพ  บวรสกุลโชค
611205318089 นายวฒิุนันท ์  กานตานันทะ
611205318093 นางสาวลลิต์ภทัร  ชัยพรเฉลิม
611205318107 นางสาวพมิลภทัร  ร่มโพธิช์ี
611205318115 นายธนภมูิ  หล้าเถิง
611205318146 นายพลวตั  ภกูาบเขียว
611205318159 นางสาวเจนิสา  ยานุพรม
611205318186 นางสาวสิริยากร  อ่วมมงคล
611205318192 นายสุรชาติ  เอกอัครบณัฑิต
611205318201 นายชยุตพงค์  รัตนรักษ์
611205318219 นายณภทัรพล  ปล่ังศรี
611205318221 นายรฐนนท ์ ทมุเมืองปกั
611205318262 นางสาวจิลล์มิกา  ธนัยนันทธ์า
611205318281 นางสาววาสนา  ศุภภทัรากร
611205318303 นางสาวจิตราภรณ์  อ่อนสะเดา
611205318324 นางสาวสิตานัน  ชูรอด
611205318329 นางสาวนัทธมน  จันทร์รุ่งอนันต์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
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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

611205318334 นายฤทธดิล  ศิรดานิฏฐา
611205318356 นางสาวณัฐนิชา  แสงวงค์ทอง
611205318369 นางสาวธติิยา  อินทรจงใจ
611205318666 นายวรภทัร  ใบบวั
611205318694 นางสาวกมลชนก  มณีไพโรจน์
611205318714 นายภมูิพฒัน์  ยืนยงหตัถภรณ์
611205318844 นางสาวสุพชิญา  ตาลาวนิช
611205319001 นางสาวพชิยา  แวน่แก้ว
611205319019 นางสาวณัฎฐณิชา  นาสมรูป
611205319032 นางสาวกนกรักษ ์ แสวงการวฒันา
611205319197 นางสาวพรชนัน  ฤทยัเปี่ยมสุข
611205319236 นางสาวนภสัสร  ไผ่เฉลิม
611205319247 นายณัฎฐากร  สวา่งสมุทร
611205319398 นางสาวกัลยกร  เฮงเล้ียง
611205319404 นายปริญญ์  นรเศรษฐ์ภกัด์ิ
611205319437 นางสาวจิตรลดา  ยศปญัญา
611205319446 นางสาวกุลณัฐ  พลูผกา
611205319495 นายรชตพล  ลีวานิชย์
611205319519 นางสาวนันทน์ภสั  ทองคล้าย
611205319677 นายนครินทร์  ชาญโคกกรวด



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
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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

611205319678 นางสาวอัคคีนภา  ศิริวฒันสูงสุด
611205319703 นางสาวสิริจันทร์  คนซ่ือ
611205319747 นางสาวปาลิกา  ประสานสมบติั
611205319849 นายณัฐพล  บญุพทิกัษก์ิจ
611205319861 นางสาวนภสร  สุภาผล
611205319937 นายจิรัฏฐิ  ฉัตรวรโชค
611205320046 นางสาวเบญจพร  บรูพาพรุิณ
611205320084 นางสาวอัญมณี  สุทวทีรัพย์
611205320087 นายเกรียงไกร  สุขเกษม
611205320089 นางสาวจีณภทัร  เตชะกุลวงศ์
611205320100 นางสาวบษุรา  บญุพล
611205320113 นางสาวอารีรัตน์  สิงหข์ันธ์
611205320126 นางสาวประติมากร  เชื้อชาติ
611205320195 นายรุจิเทพ  รุ่งวฒันชัย
611205320327 นายคริษฐ์  ฉันทศิริพนัธุ์
611205320480 นายวงศ์วรัณ  ปานพลับ
611205320513 นางสาวธนวรรณ  ผิวพรรณ
611205320515 นางสาวนันทน์ภสั  อนัคฆมนตรี
611205320562 นางสาวชนัญญา  กิจการประพนัธ์
611205320581 นางสาวอัจฉริยา  ทองประเสริฐ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
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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

611205320592 นางสาวกังสดาล  ประสพศิริ
611205320665 นายปรินทร  สุขกาย
611205320688 นายกฤษกร  เมืองเกิด
611205320711 นายธนดล  จิรวทิยวไิล
611205320751 นายชัยกร  จิตโชติ
611205320775 นายณัฐพล  พร่ังพร
611205320802 นางสาวสุขุมาลย์  เพชรรัตน์
611205320912 นางสาวสายพณิ  แสงชมภู
611205321006 นายทะเล  มโหธร
611205321013 นายสุรสีห ์ ธรรมสวสัด์ิ
611205321251 นายสมิทธ ์ ศรีอรรคเศรษ
611205321291 นายจิรันตน์  ตันติวภิานุวงศ์
611205321326 นางสาวจีระนันท ์ วงษอ์่อน
611205321353 นายพชัรพงศ์  สกุลรุจินันท์
611205321406 นายอธปิรว ี สุทธกิุญชร
611205321481 นายชัชชัย  ภทัรอัมพรชัย
611205321565 นายดิษฐานันท ์ ทองเปรม
611205321646 นางสาวคัคนางค์  แก้วเกิด
611205321815 นางสาวภทัรภรณ์  ภทัรธรีนนท์
611205322026 นายจิรเมธ  จันทร์เกษ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
81
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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

611205322062 นายพจน์วฒิุพนธ ์ อินทนนท์
611205322269 นางสาวมณีรัตน์  เถระวนั
611205322404 นางสาวสุวมิล  แซ่ล้ิม
611205322484 นายธนภมูิ  เหลืองอ่อน
611205322669 นางสาวปริสรากรณ์  สถิตธรรมสุธี
611205322739 นางสาวชิตวนั  เพชรรัตน์
611205322945 นายณัชพล  สาธกิกุล
611205322990 นางสาวพศวร์ี  โอ้ประเสริฐ
611205323181 นางสาวเนตรนภา  จุอุบล
611205323303 นางสาวอนัญญา  ยอดอินทร์
611205323335 นายชนสิทธิ ์ ศรีสง่า
611205323556 นางสาวสุมิตรา  ประจิตร
611205323622 นางสาวเพชรรัตน์  สังข์ขาว
611205323832 นางสาวณัฐปวณ์ี  คุปตถิรวฒัน์
611205324110 นางสาววรีญา  สุระพี
611205324213 นายจุฬสิทธิ ์ หงส์ธ ารง
611205324250 นางสาวผกามาศ  วฒันากรแก้ว
611205324307 นายรัญชน์  จิรวณิชชากร
611205324371 นางสาวบญุณิกา  เคหะธปู
611205324416 นายศุภธชั  พลูทรัพย์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

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

611205324445 นางสาววรัญญา  กาญจนแพทย์นุกูล
611205324558 นางสาวศดานันท ์ ไฟเดือนหา้
611205324605 นายภทัรวนิ  พรวริิยกุล
611205324728 นางสาวกัญญดา  สมบติัก าไร
611205324808 นางสาวชิรญา  เจนไทยสงค์
611205324813 นายอัครวชิญ์  จงวฒันา
611205324824 นางสาวณัฐณี  ทวไีพศาล
611205324910 นางสาวสิริกัญญา  อมรานันทกิจ
611205324918 นายนเรวนิ  สีชะนะ
611205325002 นางสาวตวงพร  กิตติธนาชัย
611205325063 นางสาวณัฏฐวดี  อุริบญุ
611205325101 นางสาวสรชา  ธรรมอาภาพร
611205325109 นางสาวภรัิญญา  ตนสกุลเดช
611205325210 นางสาวนันทกานต์  บญุถนอม
611205325257 นางสาวรินรดา  โภคมะณี
611205325266 นางสาวธดิาภรณ์  แสงสุวรรณ
611205325374 นางสาวศุภนุช  ศรคุ้ม
611205325580 นางสาวเบญญาภา  พงศ์พเิชฐกุล
611205325658 นายธนากร  ปิ่นทอง
611205325838 นางสาวอริสรา  สินทอง



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 136 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

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

611205325845 นางสาวจิรนันท ์ ไตรสุนทร
611205325862 นายเจริญทอง  เตียงโรจน์รัตน์
611205325867 นายศิวกร  พนานุลักษณ์
611205325889 นางสาววดีลดา  แสงรัมย์
611205326044 นางสาวกัญญาภคั  เลิศจินตนากิจ
611205326156 นางสาวปณัณพร  สุมาลุย์
611205326255 นางสาวอรปรียา  เชี่ยวชาญศิลป์
611205326422 นายจิรภทัร  เจียงด าริ
611205326428 นางสาววริศร์พกัตร์  คงรัตนชาติ
611205326458 นางสาวภาวณีิ  ค ามา
611205326505 นางสาวพชานันทน์  กฤษณานนท์

611205326891 นายสหสัวรรษ  นนทะเสน
611205326904 นางสาวอรกัญญา  ชั้นไพบลูย์

611205326563 นางสาวสุพชัชา  ระด่ิงหนิ
611205326826 นางสาวกุลธดิา  ฟองพทิกัษ์
611205326866 นางสาวธญัพสิิษฐ์  เพิ่มพนูสุขเสมอ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 10 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวชิาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทลั- 
วท.บ. 4 ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
611205318833 นางสาวปริชญา  ขันติวริิยะโยธนิ
611205319807 นางสาวกนกกร  กมุทวณิช
611205321862 นางสาวณัชญาพร  มุกดาหาร
611205322406 นางสาวสุภคั  เชาวนปรีชา
611205323596 นายสุรศักด์ิ  โสรัตยาทร

611205326144 นางสาวพมิรพฒัน์  เทยีนชัย
611205326526 นางสาวปภาดา  พงษส์มบรูณ์

611205323610 นางสาวกชกร  แปสู้งเนิน
611205323976 นางสาวพมิพช์นกม์  สังขวงษ์
611205324395 นางสาวอทติา  สมประสงค์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 37 คน
ล าดับ

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

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวชิาเอกการพฒันาเกมส์- วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
611205318110 นายญาณกร  ยุติพงษ์
611205318113 นายธรีภทัร  พวงกิจ
611205318124 นายก้องภพ  ซ่ือเกียรติคุณ
611205318536 นายอาติราช  จันทรมะลัง
611205318665 นายสหพรรษ  ศิริเลิศพทิกัษ์
611205318701 นายณัฐกิตต์ิ  ขรรค์ชัยศักด์ิ
611205318723 นางสาววนัวสิาข์  แสงวฒัน์
611205318992 นางสาวอริสา  จรูญจิรเสถียร
611205319145 นางสาวฑิฆัมพร  ระเบยีบโพธิ์
611205319235 นายขวญับญุ  คุ่ยมุข
611205319436 นายจิรวฒัน์  ประทมุถิ่น
611205319505 นายพร้อมภพ  เขียวสด
611205319768 นายวรชาติ  วทิวูนิิต
611205319829 นายปรเมษฐ์  สุธาพจน์
611205319916 นายอภนิันท ์ ทวสิีน
611205320467 นายนายเรืองวฒิุ  สายสวาท
611205320490 นางสาวมาริษา  ทพิวรรณ
611205320583 นายนิรัติศัย  คงศักด์ิ
611205320926 นางสาวชนิภา  ธรรมวฒิุ
611205321226 นายพงศ์พนัธ์ุ  มากโภคา



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 37 คน
ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวชิาเอกการพฒันาเกมส์- วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

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

611205321302 นายพงศกร  ชวดกลาง
611205321391 นายยศพล  ทองขาว
611205322675 นายหสัดิน  โชตินอก
611205323087 นางสาวสิริลดา  ประทมุเพช็ร์
611205323219 นายศิวกร  วรวาส
611205323598 นายเขมินท ์ สิริสุวรรณกิจ
611205323672 นายสาริศ  กันต์เกรียงวงศ์
611205323833 นายชญานนท ์ วารีกุด
611205323961 นายสุติศักด์ิ  สมปอง
611205324061 นางสาวกนกกร  อยู่สุข
611205324814 นายณัฐพล  พฒันอธรัิตน์
611205325972 นายอลงกรณ์  โกศลอินทรีย์

611205326762 นายจักรวรรด์ิ  ไชยนามวนั
611205326945 นายณัฐภทัร  สุรชีพ

611205326183 นายชยางกูร  กัญจน์ธนกุล
611205326509 นายประสงค์  หาญจิระสวสัด์ิ
611205326540 นายพรีธชั  เหรียญทอง



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 14 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์
และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวชิาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย-์ วท.บ. 4
 ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
611205318100 นางสาวปาณิศา  เกียรติรัตนภาส
611205319750 นางสาวอภชิญา  ขวญัจังหวดั
611205319832 นางสาวชนานันท ์ สุขทศัน์
611205320384 นางสาวธนพร  สารสุวรรณ
611205320575 นางสาวกมลลักษณ์  สัตย์สร่วย
611205320846 นางสาวกานติมา  เกษตรกิจ
611205321846 นางสาวชณิกา  เกตุอ่ า
611205324048 นางสาวนันทน์ภสั  ศิวการศิริกุล
611205324476 นางสาวสิริลักษณ์   นิลธนธ ารงศรี
611205325979 นางสาวปณุณิกา  เยาวะ
611205326409 นายฐิติวชัร์  กัณหเนตร
611205326411 นางสาวณัฐกาญจน์  จันทะสาร
611205326421 นางสาวฐิติยา  เยวขันธ์
611205326879 นางสาวสุมินทร์ญา  เอกฉาย



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร

จ านวน 17 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

กรุงเทพฯ) 2561

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียทางการแพทย์และวทิยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
611205318252 นางสาวรชานันท ์ มหาวรรณ์
611205318670 นางสาววรัญญา  รังสีอโณทยั
611205319038 นางสาวรัชรินทร์  น้อยรักษา
611205320050 นางสาวมณศมล  วงศ์ตรีรัตนชัย
611205320746 นางสาวฐิติรัตน์  ตรีรัตน์ดิลกกุล
611205320753 นางสาวปยิะธดิา  แสงเหมาะ
611205321787 นายภาณุพงศ์  นนทสิทธชิัย
611205322505 นางสาวอารียา  สวสัดิธนสาร
611205323201 นางสาวพริมา  สุวตัถี
611205323682 นางสาวฐิติภา  บญุทองแก้ว
611205324960 นางสาวชุติมณฑน์  สุยะวงษ์
611205325035 นายปญุญพฒัน์  แม้นเขียว
611205325130 นางสาวกัณฐ์ชนก  งามข า
611205325710 นางสาวศศิภทัร์  บณุยฤทธกิิจ
611205325901 นางสาวฐิติกาญจน์  ศรชัย
611205326239 นางสาวพนิตตา  พลับจุ้ย
611205326585 นางสาวศรุตา  เพญ็โฉม


