
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800528 นางสาวสุวนิช ยุทธโกวิท

2 621200801106 นางสาวอภิสรา นารี

3 621200802081 นายวสันต์ จุลสวัสด์ิ

4 621200802756 นายถิรวิทย์ แคล้วปลอด

5 621200804106 นางสาวชัญญา มนต์สายชล

6 621200804109 นางสาวปราลิดา สวรรณล  า

7 621200804626 นายฐณัฐภพ อิทธิพงษ์

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800258 นางสาวณัฐณิชา ถาวรกุลเดช

2 621200800261 นายปิยชัย อ่ิมจิต

3 621200800343 นางสาวฟ้าสลิล ศกุนวาณิชย์

4 621200800348 นายอติเทพ อนุพูลมณี

5 621200800353 นายเตชิต เสาะแสวง

6 621200800354 นายภัสกร ตั งชาญตรงกุล

7 621200800466 นายบุลากร หลิวน าชัย

8 621200800531 นายณัฐธีร์ ภัคคะพันธรุจน์

9 621200800633 นายปรานต์เพชร โพธ์ิประสาท

10 621200800706 นายคณิศร ตั งศิริ

11 621200801195 นางสาวกรวรรณ ชัยเดช

12 621200801648 นางสาวเกศริน ศรีรัตนพิบูล

13 621200801828 นายพิสิทธ์ิ ประเสริฐธนะชัย

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

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. 
เท่านั น 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 เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

14 621200802023 นางสาวเจนจิรา สุขเจริญ

15 621200803012 นางสาวศุภากร แซ่ลิ ม

16 621200803292 นางสาวจิรัชญา อารยะกุล

17 621200803314 นางสาวนัฐกาญจน์ พรหมมินทร์

18 621200803492 นางสาววิชิตา ศรีด้วง

19 621200803851 นายฮามิด ปาทาน

20 621200804011 นางสาวอมรรัตน์  กิตติพงศ์พิสุทธ์ิ

21 621200804090 นางสาวพรนภัส สันติภาพชัย

22 621200804185 นางสาวชญานิน บัณฑิศักด์ิ

23 621200804870 นางสาวเมธาวี อ่ิมใจกล้า

24 621200804939 นายกิตติทัศน์ สวัสดี

25 621200805020 นางสาวภควดี สุขวิจิตร์

26 621200805490 นางสาวณิฐชานันท์ พิพิธภวนันท์

27 621200805860 นางสาวคนิ ง วงค์คิ วเล็ก

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 ธนาคารนี เท่านั น)
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. 
เท่านั น 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 เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

28 621200806128 นายเขตต์ เลิศสิทธิโชค

29 621200806423 นางสาววรัญญา พุ่มพวง

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 ธนาคารนี เท่านั น)
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. 
เท่านั น 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 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800283 นางสาวปานวาด วิสุทธ์อาภรณ์

2 621200803247 นางสาวพิมพ์นภัส  จันทร์คง

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 27 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800388 นางสาวสุชัญญา นามวงศ์

2 621200800428 นายธีรดนย์ กอบชัยสวัสด์ิ

3 621200800768 นายสหัสวรรษ ::คล้ายเปรม

4 621200801023 นายกรฤทธ์ิ ม่ันไทรทอง

5 621200801285 นางสาวกรรณิการ์ บุญหนัก

6 621200801641 นายปฐวี ด ารงรัตน์

7 621200801665 นางสาวกุลธิดา ก่อเกียรติเจริญ

8 621200802063 นางสาวแก้วประภัสสร ยังขาว

9 621200802852 นายสมิท ชินด้า

10 621200803330 นางสาวธนพร ศรีแสน

11 621200803506 นายพฤกษ์ หอมช่ืน

12 621200803542 นายนิพิฐพนธ์ เกิดพุ่ม

13 621200804260 นายณัฐพล จากน่าน

14 621200804437 นายพีรวิชญ์ รักการ

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 27 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

15 621200804601 นางสาวศศวรรณ บุญรินทร์

16 621200804668 นางสาวภิญญดา พลไชยขา

17 621200804731 นางสาวอารยา วงษ์สันต์

18 621200805003 นางสาวอัญกร ช่วงชัย

19 621200805066 นางสาววัชรี รุ่งเรืองศรี

20 621200805179 นางสาวภูริดา ศิลานันท์

21 621200805541 นางสาวอรชุมา ธรรมนิธา

22 621200805641 นางสาวภัทธิดา แสงมณี

23 621200805649 นางสาวทิพย์รดา พันธ์ุชาญ

24 621200805863 นายวีรากร อาทิตย์ประทานพร

25 621200806301 นางสาววาสิตา ศรีชนะ

26 621200806488 นางสาวนุชศจี ผลบุญเจริญชัย

27 621200806496 นางสาวณัฐรินีย์ บุญยรักษ์

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 ธนาคารนี เท่านั น)
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 - วันพฤหัสบดีท่ี 
31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800328 นายชัชวาลย์ ม่ันยืน

2 621200800339 นางสาวจันทรา อินทหอม

3 621200802624 นายปิยะพันธ์ ตอเสนา

4 621200802821 นางสาวปราลี มงคลไทย

5 621200803335 นางสาวกรรวี ค าแดง

6 621200804393 นางสาววรรณษา แสงดี

7 621200805163 นายชลชัย ม่ังนิมิตร

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200803504 นายกฤติน ทวีโชติ

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200801420 นางสาวปรียานุช ดาวลอย

2 621200801800 นางสาวรักษิตา  แสงนวล

3 621200802640 นายพงศภัค ส่งสุข

4 621200803556 นางสาวนลินนิภา กล่ าเจริญ

5 621200804263 นางสาวมนัสนันท์ ฟองสมุทร์

6 621200805595 นายจิราภรณ์ ช่วยพัทลุง

7 621200805672 นางสาวภวิกา เพ็ชรสังกฤษ

8 621200805840 นายณัฐพงษ์ ไพศาลสุทธิเดช

9 621200806362 นายอาลีฟ อาแว

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200801458 นางสาวปวันรัตน์ บุญเพ็ง

2 621200801687 นายวิศรุต วีระนภากุล

3 621200804229 นายนายกล้าหาญ สอาดสิน

4 621200804988 นายภาวาส เรืองสุกใส

5 621200805642 นางสาววรกมล สุดสม

6 621200806164 นางสาวสุรินพร แสงรัตน์

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200801069 นางสาวประกายดาว โคบ ารุง

2 621200801639 นางสาวพงษ์ธิดา บัวสงเคราะห์

3 621200802587 นางสาวพรพิมล ภูเต้าทอง

4 621200804173 นายษิติบดินทร์ อินทนา

5 621200804670 นางสาวสุดารัตน์  กุหลาบ

6 621200806063 นางสาวสุกัญญา  เหมวัฒน์

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800446 นายศุภณัฐ ฤทธ์ิประเสริฐ

2 621200801986 นายธนวันต์  บุญเพ็ง

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200801578 นายศราวุธ คงนคร

2 621200802940 นายธนภูมิ เรืองไพศาล

3 621200802995 นายจักริน ใจหนัก

4 621200805150 นางสาวทิพวรรณ พุทธชาติ

5 621200805977 นายวศิน รภาจิตติกุล

6 621200806317 นางสาวอัจฉราพร กัปตสอน

7 621200806607 นายศุภกิตต์ิ ศิริสูตร

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200802090 นายอัษฎาวุฒิ ค าดอกไม้

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800675 นางสาวกมลวรรณ หว่างพัด

2 621200801498 นายวชิรวิทย์ อันมา

3 621200801821 นางสาวกัลยา เทพประทุม

4 621200801864 นายยุทธภูมิ มีฟัก

5 621200803063 นายสหรัถ ศรีเพ็ชร

6 621200803282 นายกฤตวัฒน์ บุญลือ

7 621200803557 นางสาวพันธ์ภษา ลี กุล

8 621200804213 นางสาวคาลิดา เงินทอง

9 621200805627 นางสาวสุดารัตน์ เกิดนาวี

10 621200805757 นางสาวพฤกษา ย่านวารี

11 621200806417 นายณัฐวุฒิ เอ่ียมสะอาด

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800408 นายปฐวีย์ ด าแก้ว

2 621200802826 นางสาวภาฌิชา ทาสกุล

3 621200803236 นายธัชธ์กรณ์ กังวาลณิธิพงศ์

4 621200803303 นายวายุ โลเกตุ

5 621200804771 นายฐิติ  วงค์ไชย

6 621200804774 นายศุภณัฐ อินไข

7 621200806016 นางสาวณัฐพร อินทร์ทอง

8 621200806399 นายชนุดร เชื อพราหมณ์

9 621200806687 นายสุรสิทธ์ิ อรินแปง

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800705 นางสาวตุลยดา มินนะนัน

2 621200804105 นางสาวกนกกูล กันนุฬา

3 621200804261 นายเจษฎากรณ์ แก้วการ

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800376 นางสาวภัครมัย งามประเสริฐ

2 621200801907 นายอนุพงศ์ ชูพล

3 621200802068 นายเทพพิทักษ์ ขัติยนนท์

4 621200802089 นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์ค าภา

5 621200802108 นายณัฐกิต นาคเทียม

6 621200802745 นายนนทกร ตั งวิวัฒน์ตรีตระกุล

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200801283 นายอาทิตย์ โพธ์ิทา

2 621200803466 นายธนภัทร กิติโชคธันยาภัทร์

3 621200804006 นายวรโชติ ฑีฆะพงษ์

4 621200804247 นางสาวเกษสุรินทร์ เงินจันทร์

5 621200806645 นายอานัน ธนากรวิเศษ

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200805838 นางสาวทิพวัลย์ อยู่ย่ิง

2 621200806490 นายณัชรักษ์ ศรียากูล

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800496 นางสาวอาทิตยา เกษรบัว

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 ธนาคารนี เท่านั น)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)

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)


