
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204918367 นางสาววรนิษฐา  วงษ์แก้ว
2 611204919772 นายธนากร  แซ่ต้ัง
3 611204920474 นางสาวทิพวรรณ  สายทอง
4 611204920755 นางสาวรุจินันท์  ภูนาโพธ์ิ
5 611204923539 นางสาวนบกมล  ทิพทอง
6 611204924324 นางสาวชนากานต์  เพ่ิมค า
7 611204925170 นางสาวณัชชา  ทองอุบล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20
 พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6
 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้น
เขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204920364 นายปิยทัช  สุลา
2 611204920544 นายอัยยะ  บุ้งทอง
3 611204924995 นางสาวปพิชญา  มหาวรรณกิจ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20
 พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6
 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้น
เขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204921521 นางสาวนิรชา  ศรีถาวร
2 611204922519 นายพิสิทธ์ิ  ค าเลิศ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20
 พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

สถิติ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6
 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้น
เขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204918741 นางสาวนฤภร  พูนโมมะดัน
2 611204919073 นางสาวอภิญญา   บัวพ่วง
3 611204920200 นางสาวชวิศา  วงษ์ใหญ่
4 611204920584 นางสาวเขมิกา  ทองถนอม
5 611204922514 นายกรินทร์  พิรักษา
6 611204923491 นางสาวพัสตราภรณ์ ล้ิมศิริ
7 611204924122 นางสาวภัทราพร  เอกพล
8 611204924461 นางสาวธัญชนก  พุทธนิมนต์
9 611204924977 นางสาวธัญณิชา   ปิติวุฒิ
10 611204925253 นางสาวปิยาพัชร  ศรีสุนทรพาณิชย์
11 611204925530 นางสาวธัญรดา  สุขเกษม

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* 
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 

พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204922181 นางสาวจินต์จุฑา  สถานสถิตย์
2 611204922284 นายนนทวัฒน์  น่ิงใจเย็น
3 611204923367 นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
4 611204923680 นางสาวชลลดา  มาลัยมาลย์
5 611204923704 นางสาวศุภาพิชญ์  เพ็งจาง
6 611204923015 นางสาว อารียา บุญทีไธสง
7 611204924844 นางสาวจุฑามาส  เหรียญทอง
8 611204924914 นางสาวณิชาภัทร  อุษามาลย์เวท
9 611204925223 นายฌาณัฐ  ลิขิตตานนท์
10 611204925227 นางสาวกัญญาภัค  จีนเวียงคอย
11 611204925551 นางสาวเกศราพร  ศรีขจรจิต
12 611204924143 นางสาวชญาน์นันท์ ภูบรรทัด

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* 
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 

พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204918094 นายสิริภาส  เงินงาม
2 611204921504 นางสาวพัชราพร  ฉายแสง
3 611204921582 นางสาวสุภนิช  กองสิน
4 611204921959 นางสาวนารินทร์  สุทธิขันธ์
5 611204922049 นางสาวชนนิกานต์  นาคคล้ า
6 611204922431 นางสาวพิมประพา  ธรรมโชติ
7 611204925625 นางสาวพัชราพร  เงินถาวรกุล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20
 พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

เคมี - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6
 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้น
เขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611204918066 นางสาวธัญรัชต์สร  วรรณประเสริฐ
2 611204925473 นายธนพล  เอ่ียมทราย

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20
 พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6
 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้น
เขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์


