
ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร
จ านวน 100 คน
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หมายเหตุ ผู้ทีม่รีายชื่อตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที ่15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมคัรไดท้ี ่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ชอ่งทางการช าระเงินค่าสมคัร : https://goo.gl/P1nYiq

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานทีส่อบ
ในวันพุธที ่29 มนีาคม 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สอบขอ้เขยีน วันศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560 ก าหนดการสอบขอ้เขยีน : https://goo.gl/i3lCok

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  รอบที่ 2 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ) 1/2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
601205132687 นางสาวภคพร  เอกสุภาพนัธุ์
601205132737 นายอัศวนิ  ฉัตรผดุงธรรม
601205132786 นางสาวพทัธธ์รีา  ธนาเศรษฐอังกูล
601205132797 นางสาวกนกอร  อิศรานนท์
601205132883 นางสาวพณัณิตา  มีวรรณ์
601205132981 นางสาวณัฐนันท ์ ลักษณโสภณ
601205132982 นายกีรติวชิญ์  แสงอัคคีธรรมธาร
601205132996 นายพรีากร   แก้วเขียว
601205133075 นายภคนันท ์ เฉลิมทรัพย์
601205133249 นายเมธ ี จันไธสง
601205133266 นางสาวณณัฏฐ์  อัฑฒ์ทวิตัถ์ธนา
601205133272 นางสาวเก็จแก้ว  แก้วเกตุ
601205133420 นางสาววรีานันท ์ กิจพว่งสุวรรณ
601205133527 นายศิรสิทธิ ์ วนันา
601205133535 นางสาวเบญจมาภรณ์  แซ่โค้ว
601205133587 นายกวนิ  คูเกษมรัตน์
601205133591 นางสาวอาทมิา  วรธงไชย
601205133597 นางสาวอรอนงค์  ปสังคมาน
601205133621 นายปยิะนัฐ  ลามอ
601205133716 นางสาวณัชญาพร  มุกดาหาร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร
จ านวน 100 คน

ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  รอบที่ 2 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ) 1/2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
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หมายเหตุ ผู้ทีม่รีายชื่อตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที ่15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมคัรไดท้ี ่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ชอ่งทางการช าระเงินค่าสมคัร : https://goo.gl/P1nYiq

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานทีส่อบ
ในวันพุธที ่29 มนีาคม 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สอบขอ้เขยีน วันศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560 ก าหนดการสอบขอ้เขยีน : https://goo.gl/i3lCok

601205133735 นางสาวนฤพร  พว่งดี
601205133743 นางสาวณัฐริกา  มิตรพระพนัธ์
601205133787 นางสาวสุวชิญา  โสรัจจาภนิันท์
601205133794 นางสาวชญานี  จันทร์อินทร์
601205133797 นายภษูณะ   สุวรรณศรี
601205133845 นายมิ่งเมษ  ศิลากุล
601205133899 นายกษดิิศ  อุตตะมะ
601205134059 นายศุภวชิญ์  สายสมาน
601205134122 นางสาวอภสิรา  ชินวตัร
601205134163 นางสาวภมูิไผท  สุภาคง
601205134174 นางสาวจุฑารัตน์  โสภา
601205134177 นางสาวจิรัชญา  อาจารสิริ
601205134180 นางสาวศดานันท ์ อินแจ้ง
601205134187 นายธนวชิญ์  สุขเกษม
601205134197 นางสาวนันทชิา  ฤกษช์ัย
601205134198 นายนิรนัย  จงวไิลเกษม
601205134276 นางสาวปณาลี  ก้อนแก้ว
601205134442 นางสาวบวับชูา  โพธิศ์รี
601205134531 นายวชัรพงศ์  ชัยรัชต์จิรโชติ
601205134535 นางสาวนภเกตน์  ชูวงศ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร
จ านวน 100 คน

ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  รอบที่ 2 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ) 1/2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
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หมายเหตุ ผู้ทีม่รีายชื่อตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที ่15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมคัรไดท้ี ่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ชอ่งทางการช าระเงินค่าสมคัร : https://goo.gl/P1nYiq

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานทีส่อบ
ในวันพุธที ่29 มนีาคม 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สอบขอ้เขยีน วันศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560 ก าหนดการสอบขอ้เขยีน : https://goo.gl/i3lCok

601205134591 นางสาวเอลิศ มาเรีย  เฮนร่ี
601205134615 นางสาวธชัพรรณ  วงศ์สวนนท์
601205134626 นางสาวบณัฑิตา  บวัคง
601205134627 นายชนายุท ธ  ทองพนัพาน
601205134628 นางสาวขวญัมนัส  ศิริววิฒัน์
601205134745 นางสาวสุชานาถ  หนูสุวรรณ
601205134752 นางสาวสิริมา  ทะนันชัย
601205134800 นายชัยวฒุ  โภคะกุล
601205134815 นางสาวณัฏฐ์ฤดี  นาคสมบรูณ์
601205134846 นายภริูณัฐ  สร้อยตะคุ
601205134869 นางสาวสุดารัตน์  เคนแสน
601205134872 นางสาวผาติรัตน์  ศรีประเสริฐ
601205134884 นายณรงค์  การินทร์
601205134929 นายภมูิ  โกสีย์ไกรนิรมล
601205135043 นายวสนันท ์ ช ากรม
601205135118 นางสาวนันทน์ภสั  ทบัทมิ
601205135150 นายธรรมรินทร์  คเนจร ณ อยุธยา
601205135166 นางสาวนัตติยา  บญุอินทร์
601205135250 นางสาวเพญ็ภทัร  สกุลอ่ า
601205135260 นางสาวชัญญา  ล่ิมเจริญกิจ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร
จ านวน 100 คน

ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  รอบที่ 2 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ) 1/2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
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หมายเหตุ ผู้ทีม่รีายชื่อตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที ่15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมคัรไดท้ี ่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ชอ่งทางการช าระเงินค่าสมคัร : https://goo.gl/P1nYiq

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานทีส่อบ
ในวันพุธที ่29 มนีาคม 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สอบขอ้เขยีน วันศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560 ก าหนดการสอบขอ้เขยีน : https://goo.gl/i3lCok

601205135263 นางสาวณิชาธร  เผ่ือนประเสริฐ
601205135268 นายภาณุพงศ์  เกณฑ์มา
601205135298 นางสาวจิรภญิญา  ชมถนอม
601205135311 นายชาคร  กสิสินธานนท์
601205135365 นายศุภราช  ทองสุข
601205135406 นางสาวกานดา  หยาง
601205135521 นางสาวธญัรัตน์  บตุรภู
601205135571 นางสาวนงนุช  แก้วศรี
601205135649 นางสาวเกสรา  โภคสุทธภิทัร
601205135663 นายศีกร  ทองนพ
601205135680 นางสาวสุชาดา  ศิลารักษ์
601205135815 นางสาววาสิฎฐี  ภมูิศรีจันทร์
601205135983 นางสาวขนิษฐา  สร้อยสิงห์
601205136067 นางสาวณิชกมล  แซ่ล้ิม
601205136070 นางสาวมนวดี  บตุตะ
601205136170 นายดิศพฒัน์  หรัิญวชัรกาญจน์
601205136223 นางสาวณัฐลิกา  โสภา
601205136283 นายประกฤษฏิ์  นิ่มกลัด
601205136287 นางสาวอโณทยั  โมลา
601205136319 นางสาวชยาภา  หนุนภกัดี



ประเภทการรับสมัคร
ภาควชิา

วฒิุสมัคร
จ านวน 100 คน

ล าดับ

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT  รอบที่ 2 (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ) 1/2560
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาที่รับสมัคร มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
81
82
83
84
85
86
87
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91
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100

หมายเหตุ ผู้ทีม่รีายชื่อตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที ่15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมคัรไดท้ี ่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ชอ่งทางการช าระเงินค่าสมคัร : https://goo.gl/P1nYiq

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานทีส่อบ
ในวันพุธที ่29 มนีาคม 2560 ทีเ่ว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

สอบขอ้เขยีน วันศุกร์ที ่24 มนีาคม 2560 ก าหนดการสอบขอ้เขยีน : https://goo.gl/i3lCok

601205136344 นางสาวประภาวรินทร์  กองศรีนนท์
601205136385 นายรชต  อัตโสภณวฒันา
601205136424 นางสาวจิราวรรณ  เหล่าชัย
601205136425 นางสาวธมลวรรณ  เอกธนสวสัด์ิ
601205136468 นายธนกร  ชมวงษ์
601205136607 นางสาวพรชนก  รามบตุร
601205136637 นางสาวอลิสา  สุขเผือก
601205136638 นางสาวชาลิสา  บญุโชคนันทภคั
601205136669 นางสาวสุชัญญา  กาญจนพนัธ์
601205136680 นายธนภมูิ  ไชยกิตติโสภณ
601205136706 นางสาวคัคนางค์  กุลวทิย์
601205136753 นางสาวณิชชา  แสงกุหลาบ
601205136759 นางสาววรรณนภา  อรุณ

นายศุภฤกษ ์ ขาวแก้ว
601205136843 นายสัญญา  ม่วงเทศ

601205136762 นางสาวธนัยาภรณ์  เพช็รกระโทก
601205136764 นายปณัณวฒัน์  แก้วนาพนัธ์
601205136774 นางสาวรัฐเกล้า  อุณากัณฑ์พร

601205136852 นางสาวศวติา  พลูเสถียร

601205136779 นางสาวสุชัญญา  ทองเกิด
601205136818


