
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 24 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300501 นางสาวกมลวรรณ แดงจันทร์

2 631200300581 นางสาวนพรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร

3 631200300681 นายมหัศพจน์ พงษ์พานิช

4 631200300703 นางสาวธมนวรรณ บุญพา

5 631200300764 นายธนพันธ์ กัมมารพัฒน์

6 631200300823 นายภาดา เชิดชูไทย

7 631200300941 นายธันวา เสถียรภาพงษ์

8 631200301041 นายเพชรดนัย แซ่พง

9 631200301042 นายกนกกฤษฏ์ิ กังวาลเกียรติ

10 631200301082 นางสาวฟ้าใส  แซ่แต้

11 631200301163 นางสาววนัญญา พฤกษพรรณ

12 631200301243 นายปกป้อง จิตจ านงค์เมต

13 631200301286 นางสาววิภาดา กล้าหาญ

14 631200301341 นายบุญพร้อม นภาพงศ์สุริยา

15 631200301361 นางสาวยุวภา สายค าทอน

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 24 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี

16 631200301462 นายภาคิน กอเกิดพาณิชย์

17 631200301482 นายพีรพัฒน์ โอวาทจรูญจิตต์

18 631200301492 นายสิรธีร์ กิตติวิทย์เชาวกุล

19 631200301504 นายนนทพัฒน์ จารุวจนะ

20 631200301524 นางสาวฐิติรัตน์ จิตรอบอารีย์

21 631200301545 นางสาวรวิพิชญ์ เล้าแสงชัยวัฒน์

22 631200301562 นายมนัสวิน เจียมศักด์ิศิริ

23 631200301565 นายมุฮัมมัด บินฮาร์

24 631200301585 นายปุณยวีร์ วงศ์วิเศษสุข

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 

Thailand

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300361 นายจักริน ดีสิทธ์ิ

2 631200301181 นายชานนท์ คาร์นิยอร์

3 631200301321 นายเมสัน รอส เกียง

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300243 นายธีรสันต์ รัตนเรืองกุล

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300362 นายณัฐกิตต์ิ คงพิชญ์พันธ์

2 631200300982 นายณัฐชนน สมภพศาสน์

3 631200301283 นายอเบย์ ดูเบย์

4 631200301467 นางสาวธนารีย์ สองสุข

5 631200301544 นายธนพล ศรีประชา

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 

Thailand

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200301202 นายวิมุตติ วัฒนะถาวรวงศ์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300722 นางสาวณัฐชา บุญญนันท์กิจ

2 631200301244 นายณัฐสิทธ์ิ สาสงเคราะห์

3 631200301344 นางสาววรัญญา ศรีสุพรวิชัย

4 631200301362 นายญาณวัฒน์ วรวิชญ์เรืองเดช

5 631200301461 นายนัทธพงศ์ ทวีเติมสกุล

6 631200301470 นายสุรเดช โฆษิตานนท์

7 631200301488 นายณัฐชนน ภักดีทัย

8 631200301541 นายชุติพล หาญธนศักด์ิ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 
Thailand

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200301463 นายชุติพนธ์ ธีรกุลวิจารณ์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300201 นายจักรภัทร ศิริวงศ์ย่ิงเจริญ

2 631200300462 นางสาวลลิดา คุณวุฒิเลิศ

3 631200300623 นางสาววฤนท์พร วิเศษสมภาคย์

4 631200300682 นางสาวศศิพร อินทร์ด า

5 631200300922 นางสาวกฤตชญา นนท์นรา

6 631200300963 นายพีรวัส ข าทัพ

7 631200301166 นางสาววรลักษณ์ หงษ์โต

8 631200301304 นายดวิษ จินตวิริยะสกุล

9 631200301442 นางสาวธนัชชา เพียซ้าย

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 

Thailand

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200301165 นางสาวจริญญา ศิวโรจน์ไพศาล

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300563 นางสาวสรัลรัตน์ ธนกุลดิลก

2 631200301464 นายคริส เปราธ์มินทร์ บาวเวนส์

3 631200301583 นางสาวปิยภัทร์ ทรวงสังเวียน

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631200300163 นายชนะภัทร ประมวลศิลป์ชัย

2 631200300242 นางสาวรินรดา จงสมสุข

3 631200300381 นางสาวกนกนัฐ ประสานทองโกมล

4 631200301284 นางสาวพายพร เมืองไทย

5 631200301503 Mr.Bo-Wei Lu

6 631200301568 นายจิรภัทร์ รัตนโรจน์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31
 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2563

ปริญญาตรี


