
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 35 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602015 นายโชคอนันต์ ไวสติ

2 631204602068 นางสาวอังควรา วิริยะบัณฑิต

3 631204602088 นางสาวศุภสิริ เลบ้านแท่น

4 631204602311 นายปณต สอดสี

5 631204602540 นางสาวนพรัตน์ สืบดา

6 631204602674 นางสาวสิริกาญจน์  ทองระอา

7 631204603076 นางสาวณัฏฐริณี อุดมศักด์ิสกุล

8 631204603083 นางสาวอทัยชนก บุตรหึง

9 631204603282 นายณรัตน์ พัดโท

10 631204603452 นางสาวศุภาพิชญ์ ม่ันเมือง

11 631204603495 นางสาวบงกชมาศ เทียมเมือง

12 631204603597 นางสาวจิรัชญา หม่ืนศรี

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 35 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204603867 นางสาวณชวรท กาญจนสุธา

14 631204604045 นางสาวพรนิภา แสงสว่าง

15 631204604055 นายวรปฏิพล เจตจ านงนุช

16 631204604235 นายกิตติศักด์ิ  กีรติอิสริยะกุล

17 631204604266 นายประชานาถ แสงสวัสด์ิ

18 631204604318 นางสาวจิณณรัตน์ ยอดปัญญา

19 631204604370 นางสาวธัญชนิต ส าเภา

20 631204604385 นางสาวสิริยากร บุตรแสน

21 631204604729 นางสาวพรไพลิน ลิปภานนท์

22 631204605629 นางสาวชนัณธิดา วงศ์รัตนไพบูลย์

23 631204605644 นางสาวพัณณิตา ทองบริบูรณ์

24 631204605717 นางสาวแพรวพรรณ ไชยบุตร

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

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 35 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

25 631204606047 นางสาวชลธิชา เพ็ชรจันทึก

26 631204606241 นางสาววรมล หอมอบ

27 631204606421 นายมาริสา เเสงกระจ่าง

28 631204606428 นางสาวสมิตานัน ใบเอ่ียม

29 631204607131 นางสาวอิสริยาภรณ์ คุยพัก

30 631204607422 นางสาวกัญญาณัฐ ต้ังประจักษ์ภักดี

31 631204607487 นางสาวพัชรพร ล่องสุวรรณา

32 631204607666 นางสาวจิดาภา ประดับ

33 631204607710 นางสาวไอลฎา ประภาสโนบล

34 631204607957 นางสาวนวพร บ้านไร่

35 631204608070 นางสาวอุรัสยา สวัสดิวงค์

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602460 นายสรวิชณ์ กล่อมอ าภา

2 631204602968 นายณัฐชนน สากลวารี

3 631204603061 นายกัฌฐพนธ์ พิมพะ

4 631204603105 นายมนเทียน สุขประเสริฐ

5 631204603859 นายวสิน อินทร์ฉาย

6 631204603994 นายธนดล บุญชู

7 631204605431 นางสาวธัญธร กังศิริกุล

8 631204605434 นางสาวพิชามญช์ุ เลวัน

9 631204605465 นายนราวิชญ์ ศรีรัตน์

10 631204605961 นายพลพล ซ่ือตระกูลพานิชย์

11 631204606219 นายบรรณสรณ์ ต้ังอุทัยสุข

12 631204606236 นางสาวชญานิศ อาจองค์

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204606430 นายธนะไชย เจนวิทยายศ

14 631204606442 นายจิรภัทร วีระกาญจนพงษ์

15 631204606665 นายธนกฤต พนมอุปถัมภ์

16 631204606964 นางสาวสุวิชญา อ าไพเทศ

17 631204607147 นายหาญชัย วลัญชพฤกษ์ วลัญชพฤกษ์

18 631204608201 นายรัชตะ เน้ือศรีจันทร์

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602076 นางสาวณัฏฐณิชา ศุภพงศกร

2 631204602294 นายสราวุธ สายแวว

3 631204602636 นางสาวณัฐมน บุตรประดิษฐ์

4 631204602684 นายสุทธิเกียรติ ปุญญธรรม

5 631204602697 นางสาวเนตรนภา ผลสันต์

6 631204602956 นางสาวสุธิดา ไชยลาภ

7 631204602970 Mr.SAOTING WEN

8 631204603648 นางสาวอภิญญา นันทิพย์

9 631204603778 นายธนเดช มลฑลจุลเกศ

10 631204603947 นางสาวชนินาถ โตใหญ่

11 631204604027 นายกัณฑ์กฤต อภิเมธีธ ารง

12 631204604046 นายธนพล เหมะชัย

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204604047 นายสิราวิชญ์ ทังสุภูติ

14 631204604067 นางสาวอิสริยา แก่นแก้ว

15 631204604823 นางสาวรติมา  จิระประกอบแก้ว

16 631204604885 นายตะวัน งามแสง

17 631204604914 นายชวิศ บาร์คอส

18 631204606057 นางสาวธัญชนก ฟ่ันแจ้ง

19 631204606163 นางสาวพลอยพรรณ สุขประเสริฐ

20 631204606167 นายนนทวัฒน์ เสือสี

21 631204606182 นางสาวสุธาศิณี วนิชย์ถนอม

22 631204606666 นายภัทรพงศ์ จันทร์พิทักษ์

23 631204606783 นายติณณภพ จันทร์ลือชา

24 631204606811 นายวรเมธ จันทร์พิทักษ์

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

25 631204606851 นายภูมิภัทร พันธ์ุเสือ

26 631204607160 นางสาวนิบัสมีน เดะแอ

27 631204607501 นายอิศรา บุญทวี

28 631204607569 นายอภิสิทธ์ิ หนูเนตร

29 631204607652 นางสาวศศิกานต์ วงศ์อุดม

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601976 นายยศวัฒน์  ธนวุฒิศิรวัชร์

2 631204602043 นางสาวผกามาศ ธรรมศักด์ิ

3 631204602098 นางสาวปารมี ปุรินทราภิบาล

4 631204602248 นางสาววันวิสา แสงกล่อม

5 631204602366 นายปัญญา พงษ์เสือ

6 631204602414 นางสาวรวินันท์ วิทยาเกียรติเลิศ

7 631204602439 นางสาวธัญญาพร คงศร

8 631204602539 นางสาวเกวลิน ไพศาลทองค า

9 631204602651 นางสาวภัทรานิษฐ์ ขุนทอง

10 631204603058 นางสาวอัญชิสา อิทธิเทพพนา

11 631204603164 นางสาวพรไพลิน งามวงศ์

12 631204603403 นางสาวพนิตา มาลา

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204603440 นางสาวสุภาวิตา พลสัมฤทธ์ิ

14 631204603601 นางสาววลีพร ทองน่วม

15 631204603643 นางสาวณิชาภา ภัทรวนนท์

16 631204603775 นางสาวณัฐศรัณย์ จันทร์โท

17 631204603866 นางสาวอริสรา นาหก

18 631204603999 นางสาวอภิสรา ทายัง

19 631204604144 นายกรกฤต ฤทธิช่วย

20 631204604545 นายรติพงษ์ อ่ าชูศรี

21 631204605174 นางสาวลีนาลียา เรืองจุติโพธ์ิพาน

22 631204605388 นายกษมา หมอกขุนทศ

23 631204605804 นางสาวปฐวี วิเศษชู

24 631204605813 นางสาวนฤมล เด่นชัยชูเกียรติ

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

25 631204606197 นางสาวกัญญาณัฐ เป็งมา

26 631204606602 นางสาวณัฐวดี  ลองซุม

27 631204606932 นางสาวสิริมา จิตรดล

28 631204607790 นางสาวปิยวรณ โทหนองตอ

29 631204607874 นางสาวณสิทธา ดอกไม้

30 631204608215 นางสาวเบญญาภา ดงอามาต

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601975 นางสาวญาตา เล้ียงรักษา

2 631204602411 นางสาวมนัสนันท์ นามม่ัน

3 631204602476 นางสาววรินธร สุขเอมโอฐ

4 631204602600 นายศิระวิทย์ วิศวะโยธานันท์

5 631204603165 นางสาวมนทกานต์ิ เสนาโลหิต

6 631204603490 นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว

7 631204603614 นายดรณัย ภักดี

8 631204604932 นายรัชชานนท์ ต้นประเสริฐ

9 631204605722 นางสาวณัฐชยา ไพรฑูรย์

10 631204605770 นายณัฐดนัย ใบยา

11 631204606140 นายนิธิ มงคลสกุลกิจ

12 631204606726 นางสาวคันธารัตน์ บุตรดามา

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204607706 นายกิตติภพ เจริญสุข

14 631204607980 นายณัฎฐพล ชูเชิด

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 13 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602221 นางสาวภัณธิรา ภัทรโกศล

2 631204602324 นายเจษฎา ทองศรีเพชร

3 631204602711 นายณัฐภัทร ต้ังเสถียรกิจ

4 631204603908 นางสาวศศิภา ตาแก้ว

5 631204604156 นางสาวพัทธมน ช านาญเศรษฐกุล

6 631204604274 นางสาวปภาวี พ่อค้าทอง

7 631204604834 นางสาวปภานิช เสือจู

8 631204604947 นายสมเกียรติ ไกรกล

9 631204605245 นายศิวะดล คลังดงเค็ง

10 631204605328 นายกษม หมอกขุนทศ

11 631204605568 นายธฤต ทัศนะนาคะจิตต์

12 631204606706 นายธนวัฒน์ สมคะเน

13 631204608051 นางสาวเจินหยู สุดโสม

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602356 นายวิชญ์นพัฒน์ จ าปาเรือง

2 631204602516 นายพิสิษฐ์ วงศ์ศรีพิสันต์

3 631204602806 นางสาวปิยวรรณ หน่อปาล์ม

4 631204603172 นางสาวธนภรณ์ ศรีบุญพงศ์

5 631204603222 นายภราดร วัชรเสมากุล

6 631204603634 นายนนทพัทธ์ ทองป้ัน

7 631204603915 นายธนเสฏฐ์ รัตนาพันธ์

8 631204603983 นายหรรษธร กิตติวัฒนากร

9 631204605440 นายศุภกร รักนะ

10 631204605814 นายสุทธิรักษ์ โชติมน

11 631204606464 นางสาวพัทธ์ธีรา ภิญโญวัฒยากร

12 631204606638 นายนรวิชญ์ สัจจเทพ

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204607174 นายกันตพัฒน์ สุวรรณหงษ์

14 631204607302 นายสรวีย์ รัตนอาภา

15 631204607633 นายกันตภณ เนตรพิศาลวนิช

16 631204607990 นางสาวอังศิณี จันทร์เกษม

17 631204608117 นายตะวัน แถบประสิทธ์ิ

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและเคร่ืองมือ
วัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602007 นางสาวจิรัชยา สมุทรสินธ์ุ

2 631204602517 นายศิรวิทย์ เตชประสพชัย

3 631204602983 นางสาววาชิตรา บุญสิทธ์ิ

4 631204603480 นายพิรเดช  ตันติสุขารมย์

5 631204603997 นายชัยพัชร์ แก้ววรรณา

6 631204605586 นางสาวอรณิชา พ้ืนผา

7 631204607571 นายเดชาธร บ ารุงชู

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602585 นายศุภวิชญ์  ส าเริง

2 631204603646 นายธนภัทร โพธิโต

3 631204604558 นางสาวกรรณิการ์  ยืนยงค์

4 631204604562 นางสาวกวินนาถ ธนากิจบริสุทธ์ิ

5 631204605624 นางสาววรกมล ฤกษ์บางพลัด

6 631204606445 นางสาวปาณิตา ฐานะเลิศสกุล

7 631204606627 นายสุทธวีร์ สุวรรณพงษ์

8 631204606901 นายชินภัทร์ น่ิมทัศนศิริ

9 631204607031 นายภูมิรพี ศรีสว่าง

10 631204607198 นางสาวอารดา แก้วบุตรดี

11 631204607296 นายชากร แก้วศรี

12 631204607536 นางสาวบัณฑิตา ฉิมธนู

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602156 นายวิทวัส ส าริด

2 631204607278 นายธนภัทร พันธวงษ์

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

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 - วัน
ศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 50 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601979 นายพริษฐ์ เตชจิตอนันต์

2 631204602097 นายธีรเทพ ไหมทอง

3 631204602318 นายธนภัทร อ่อนละออ

4 631204602455 นายสหรัส บุญถึง

5 631204602570 นายธนกฤต หิรัญ

6 631204602663 นายชาญณรงค์ ท่วงที

7 631204602706 นายกิตติพศ เจนสวัสด์ิพงศ์

8 631204603059 นายกุลพัชร ต้ังจิตเจริญกิจ

9 631204603093 นายธนโชติ มาลัยกุล

10 631204603332 นายศุภกร กาญจนะ

11 631204603466 นายณัฐพนธ์ พุ่มสุข

12 631204603517 นางสาวพัณณิตา จันทร์อ ารุง

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ในภำยหลังไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 50 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204603543 นางสาวรมิตา ประสานทรัพย์

14 631204603697 นายชานนท์ ไชยยศ

15 631204603883 นายรัฐภูมิ อินเป้ง

16 631204603954 นายประกาศิต วรถา

17 631204604024 นางสาวกิตติมา เชยสูงเนิน

18 631204604035 นางสาวชนิดาภา ป้อมอรินทร์

19 631204604333 นางสาวศิมาภรณ์ สีทะนนท์

20 631204604358 นางสาวธนัญญา แก้วพิภพ

21 631204604424 นายธนิตย์สรณ์ ครูศิริกุล

22 631204604433 นางสาวหทัยชนก ไตรรุ่ง

23 631204604559 นายธนภัทร ภูแรศรี

24 631204604602 นายสมภพ จุลแดง

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ในภำยหลังไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 50 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

25 631204604622 นางสาววรินทร ดอกบัว

26 631204604757 นางสาวกชทัด จรูญศักด์ิ

27 631204604793 นางสาวกุลรัศม์ิ รอดจากทุกข์

28 631204604835 นางสาวรสริน อ่ าอุ่น

29 631204604869 นายนันทวัฒน์ วงค์พุฒ

30 631204604933 นางสาวเอมฤทัย ขาววิเศษ

31 631204605226 นางสาววริศรา  ศรีใส

32 631204605232 นายณวัฒน์ แป้นจันทร์

33 631204605269 นายอธิคม  สุวรรณประเสริฐ

34 631204605484 นายวีริศ ต้ังรัตนไพบูลย์

35 631204605618 นางสาวพัณณ์ชิตา วุฒิกร

36 631204606058 นางสาวปุญยนุช ตันบ่ี

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ในภำยหลังไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 50 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

37 631204606348 นางสาวสุพนิตา ศิริโภคานนท์

38 631204606426 นายรุซดาน แวนิ

39 631204606561 นางสาวพรสรวง  อัครธัญกร

40 631204606650 นางสาวนิศากร ลิลา

41 631204607321 นายธีร์ธวัช สังข์กล่ า

42 631204607534 นายวิศณุชา เลิกสันเทียะ

43 631204607592 นายสุรเชษฐ เกษรมาศ

44 631204607657 นายรติ พงษ์รักษ์

45 631204607782 นายเอกฉัตร ต้ังฉัตรทอง

46 631204607788 นายธนภัทร บุญนิธิ

47 631204607816 นางสาวณัฐชยานันท์ งามกิจเจริญลาภ

48 631204607924 นายภคิน มากบุญส่ง

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ในภำยหลังไม่ได้)

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 50 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

49 631204608030 นางสาวจิรพัชร สุขทาพจน์

50 631204608057 นายบัณฑิต โคมเดือน

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602117 นายวีรวุธ ฮวดเฮง

2 631204602689 นางสาวอภิชญา เลาหวรรณ

3 631204603335 นางสาวกัลยรัตน์ หุ่นเครือ

4 631204604313 นางสาวรินรดา ปกจ้าย

5 631204604368 นางสาวธวิชนาถ วงศ์สุวรรณ

6 631204604915 นางสาวพิชญาภา ทองอ่วม

7 631204604929 นางสาวภครสร เช้ือทอง

8 631204605674 นางสาวอัจญลาลีลย์ ช านาญนา

9 631204605864 นายยุทธนา ทองรอด

10 631204606763 นายปฤณ สรังษี

11 631204607504 นางสาวอาทิตยา แสงเช้ือพ่อ

12 631204607690 นางสาวปาณิสรา แก้วนิตย์

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม

และเคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602950 นายวราทิตย์ กสิณธารา

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204605243 นางสาวดวงหทัย ค าภา

2 631204606406 นางสาวมัณฑนา ศรีมณีรัตน์

3 631204606562 นายณภัทร ปาละวัธนะกุล

4 631204606975 นายศศิน ธนะภพ

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

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 - วัน
ศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204603376 นางสาวศิรภัส โก้สกุล

2 631204603799 นางสาวพัชริดา พิบูลย์คณารักษ์

3 631204603899 นางสาวนฤพร นิตุธร

4 631204604068 นางสุชญา ช่วยสุด

5 631204604351 นางสาวนิภาธร จูชูเกตุ

6 631204604863 นางสาวสุกฤตา วงศ์ล้ าเลิศ

7 631204605176 นางสาวโสรยา ตึกประโคน

8 631204605324 นางสาวศิริวิภา สีลา

9 631204606191 นางสาวปารณีย์ จรัญยาอ่อน

10 631204606990 นางสาวทิพวรรณ โรจนาภา

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

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 - วัน
ศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204604603 นายธารา พงศ์ทองผาสุข

2 631204605143 นายณัฐพล สวนเข็ม

3 631204605230 นายศาสน์ศิษฎ์ ฐิติรุ่งเรือง

4 631204606127 นางสาวณัฎฐณิชา บุญเกิด

5 631204606382 นางสาวรุจิรา ดวงเดช

6 631204607036 นางสาวพรธวัล เพียรพิทักษ์

7 631204607298 นายพัชรพิสิษฐ์ ไชยสิทธ์ิ

8 631204608281 นายปิยวัฒน์ บุญเชิญ

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 21 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602134 นางสาวกัญญ์ธรรม ถังทอง

2 631204602149 นายฐากูร ชินสกุลรัตนชัย

3 631204602518 นางสาวศุภาพิชญ์ เศรษฐกุลวณิชย์

4 631204602809 นางสาวสุนิสา ชาญโคกกรวด

5 631204602829 นายสถาพร ยอยรู้รอบ

6 631204603112 นายวรวัฒน์ จันทร์เขียว

7 631204603176 นายธงชัย สมศรีสุข

8 631204603308 นายชาญกิจ พรหมรัตน์

9 631204603402 นางสาวฐิตารีย์ ต่อพัฒนนันท์

10 631204604464 นายกานต์ สุวรรณพิทักษ์

11 631204604548 นายกันต์ รัตนอัมพรโสภณ

12 631204604861 นายจิรันธนิน แย้มย้ิม

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ
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ปริญญาตรี

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 21 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204605810 นางสาวกุลณัฐ น้อยปลิว

14 631204606081 นางสาวฉัตรฑริกา อร่ามเรือง

15 631204606538 นางสาวนิภาภัทร ศรีอนันต์

16 631204607008 นายเสฎฐวุฒิ บุรินทรโกษฐ์

17 631204607179 นายธนภูมิ สุวรรณ์

18 631204607344 นายนวฤทธ์ิ สุขเจริญ

19 631204607361 นายณัฐภัทร พูนทรัพย์

20 631204607735 นางสาวพิชญาภา สุขสุมิตร

21 631204608081 นายณัฐพงศ์  ทองค า

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 ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

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

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)


