
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา

วุฒิสมัคร
จ านวน 43 คน
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หมายเหตุ ผู้ที่มรีายชือ่ตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

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

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานที่สอบ
ในวันพุธที่ 29 มนีาคม 2560 ที่เว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

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

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาทีรั่บสมัคร มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล
601205132526 นางสาวเตชินี  เสือสวย
601205132718 นางสาวณัฏฐิกา  ประมาคะมา
601205132725 นางสาวแพรพลอย  สีพรม
601205132778 นางสาวอริสรา  ศิลาธนสาร
601205132814 นายพรีะยุทธ  พมิพท์อง
601205132914 นางสาวญาณิศา  วงษน์ุชา
601205132949 นางสาวปวีณา  อินทนูจิต
601205133135 นางสาวศิรินันท ์ ญาณโสภนานันท์
601205133536 นางสาวกัญญาวีร์  ดิษพึง่
601205133647 นางสาวณัฐวรา  พลอยสุทธิ
601205133662 นางสาวชุติกาญจน์  สังข์ทอง
601205133748 นางสาวณัฏฐ์นรี  พมิจุฬา
601205133760 นางสาวณัฐนรี  ศักด์ิศรีวัน
601205134192 นางสาวปทัวรรณ  ส้มเกล้ียง
601205134325 นางสาวทรงสิริ   ชินวงษ์
601205134549 นางสาวฐิตวันต์  จันทโชติ
601205134555 นางสาวกานต์ชนก  มีไปล่
601205134783 นายศุภชัย  มะกรูดอินทร์
601205134855 นางสาวรสสุคนธ์  ทองแก้ว
601205134874 นางสาวชนัญธิดา  ภคพงศ์พนัธุ์
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ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาทีรั่บสมัคร มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย
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หมายเหตุ ผู้ที่มรีายชือ่ตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

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

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานที่สอบ
ในวันพุธที่ 29 มนีาคม 2560 ที่เว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

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

601205135061 นางสาวกนกพชิญ์  อักษรนู
601205135065 นางสาวฑิฆัมพร   ศรีรือแสง
601205135337 นางสาวชนินาถ  วงศ์รอด
601205135520 นางสาวณัฐฤมล  ทองอินทร์
601205135543 นางสาวมิรันตี  หมิารันต์
601205135850 นางสาวเบญจพร  ผ่องเสถียร
601205135905 นางสาวศิริวิมล  มะโนธรรม
601205135979 นางสาวสาธิดา  มาวัน
601205135993 นายชัชพสิิฐ  ชูทพั
601205136041 นางสาวพนัชกร  โพธาราม
601205136053 นางสาวกัญญาณัฐ  ทองดี
601205136160 นางสาวอารียา  คงทน
601205136173 นางสาวกนกวรรณ  หลิมศิริวงษ์
601205136177 นางสาวศุภรัตน์  น าเจริญ
601205136515 นางสาวธนัชชา  พรวิไลชัยสกุล

นายปยิพทัธ์  สันติสุขมงคล

601205136525 นางสาวนันทฉัตร  ทพิย์ปญัญา
601205136620 นางสาวจิตรลดา  จุลเสวก
601205136627 นางสาวสิริวรรณ  ศรีไหม
601205136630 นางสาวศุภกานต์  สู้ทกุทศิ
601205136703
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ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ายค่าสมัคร

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

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาทีรั่บสมัคร มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย
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หมายเหตุ ผู้ที่มรีายชือ่ตามประกาศให้ Download ใบช าระเงินค่าสมคัรแล้วน าไปช าระเงิน
ที่เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 15 - 19 มนีาคม 2560 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้สอบ)

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

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเวลา สถานที่สอบ
ในวันพุธที่ 29 มนีาคม 2560 ที่เว็บไซต ์  http://admission.kmutt.ac.th

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

601205136729 นายชวนันท ์ อินทร์ดา
601205136842 นางสาวสิริวิมล  สิงหนนท์
601205136867 นางสาวฉัตรมณี  ทมุพงษ์


