
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 31 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800335 นางสาวพัชลิตา สุขศรัทธา

2 621200800461 นางภคภัค ศิลปาภินันท์

3 621200800472 นายชนเมธ บุญประมุข

4 621200800678 นายศุภณัฐ ใจย่ังยืน

5 621200800844 นายสรัล บูรณกิจสิน

6 621200801141 นายทนุพงษ์ แก้วบุบผา

7 621200801303 นายณัฏฐ์คเณศ อภิคมฉัตรคุปต์

8 621200801524 นางสาวอรนลิน อรุณ

9 621200801595 นายสุวิชญ์พล สุขสว่าง

10 621200801813 นางสาวสาธิดา ใยย่ังยืน

11 621200802161 นายปัฐทชาพัทธ์ ธเนศมณีรัตน์

12 621200802754 นายสัณห์ศิวัช เก้ือกูลสง

13 621200802955 นายปิลันธน์ อุทัยพิบูลย์

14 621200803342 นายนชต วงศ์วีรธร

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 31 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

15 621200803354 นายปวริศร งามวุฒิวร

16 621200803392 นายรัศพัชร์ ลีลาวัฒนเกียรติ

17 621200803472 นายวราเสฏฐ์ วงษ์สวัสด์ิ

18 621200803828 นายธนกร ธีรบัณฑิต

19 621200803857 นายพชรพล แซ่ฉ่ัน

20 621200804237 นายณัฐชนน เทวะวโรดม

21 621200804290 นายติณณ ผ่องจิตอ าไพ

22 621200804380 นายณัฐกมล ขันตี

23 621200804432 นางสาวอริสา แอลซ่ี แกมเบ้ิล

24 621200805123 นางสาวไอริณ สนเป่ียม

25 621200805604 นางสาวสุภาวดี จันทร์แสงดี

26 621200805684 นายพงศ์ปิติ วาจาสัตย์

27 621200805783 นายจิรเมธ ชาวคอนไชย

28 621200806008 นายชยณัฐ รัศมีเจริญชัย

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 31 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

29 621200806214 นายสหัสวรรษ รุ่งอโนทัย

30 621200806485 นายวรเมธ วิตนากร

31 621200806572 นายภาสกร ฉันทนารุ่งภักด์ิ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200804191 นายอัครวินท์ กิจสมัคร

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วันพฤหัสบดีท่ี 31 
มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)


