
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602471 นายถิรวัฒน์ ถมนาม

2 631204604302 นางสาวสุธางศ์รัตน์ สัตย์แสง

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602016 นางสาวจิดารัตน์ สนโศก

2 631204602020 นางสาวภานุมาศ บุญยืน

3 631204602057 นางสาวกมลทิพย์ พ่ึงรอด

4 631204602066 นางสาวพรรณวรรณ ไกรยา

5 631204602115 นางสาวสุจิตรา อินทรศร

6 631204602281 นางสาวสุภัสสรา ทองบ่อ

7 631204602288 นางสาววรรณวนัช ศิริพิน

8 631204602375 นางสาวปริณภา ตุ้มทองค า

9 631204602415 นายกฤชสร ศุทธิโชติเดชา

10 631204602531 นางสาวชิดชนก เงินเจริญรุ่ง

11 631204602641 นางสาวอภิรัญญา  ค ารอด

12 631204602742 นายเรืองฤกษ์ ตันกิติถนอมกุล

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.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 เป็น
ต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี
 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204602961 นายธีรสุทธ์ิ บินสะตีระ

14 631204603228 นายบุริศร์ เพชรัตน์จุฑาพร

15 631204603336 นางสาวน้ าทิพย์ จันทศร

16 631204603364 นางสาวพิมพ์พิศา ชัยสันทนะ

17 631204603509 นางสาวธนัญธร เท่ียงตรง

18 631204603514 นางสาวธนพร นิรุตติศาสตร์

19 631204603734 นางสาวพรธีรา ศรีสุทธิธาดา

20 631204603795 นางสาวศิรดา เหล่าพงศ์หาญ

21 631204603898 นางสาวภัทรลดา ภาวโน

22 631204604054 นางสาวสุกฤตา สายวรรณะ

23 631204604626 นางสาวณัฐรินีย์ เรืองเวทมงคล

24 631204604645 นางสาวณัฐภัทร สีมาพล

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 เป็น
ต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี
 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

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

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

25 631204604678 นางสาวสิรภัทร หนูเริก

26 631204604868 นายภาคิน แสงอรุณ

27 631204604969 นางสาวศศิธริน ล าพังชีพ

28 631204605081 นางสาวปณิตา จงด าเกิง

29 631204605219 นางสาวภคพร ต้ังคลัง

30 631204605302 นางสาวญาราภรณ์ ปะวะเสนะ

31 631204605380 นางสาวอภิชญา ศรีสัมพันธ์ุ

32 631204605702 นางสาวจริญญา ขาวจุ้ย

33 631204605750 นายนนทกร ปริยานภาพงษ์

34 631204605853 นางสาวนารีลักษณ์ ชุ่มช่ืน

35 631204606262 นางสาวธีริศรา ถ่ินวงษ์เย็น

36 631204606494 นายอิทธิศักด์ิ เลิศอาวาส

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 - วันอังคารท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี
 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 47 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

37 631204606609 นางสาวสิรินยา ฮาหนับ

38 631204606737 นางสาวพิมพ์พญา เมืองศิริพร

39 631204606800 นายเจตนัตว์ รัตนวัน

40 631204606826 นางสาวธนธรณ์ เชยช่ืนกล่ิน

41 631204606940 นางสาวเพ็ชรลดา ศิลาผอง

42 631204607029 นางสาวสุธาทิพย์ สมศรี

43 631204607376 นางสาวสุธีรา สมใจ

44 631204607668 นางสาวรัตนา จันทร์ขุน

45 631204607873 นางสาวจารุภา  ภูวงศ์

46 631204608157 นางสาวจิราภา สินว์สุวรรณ

47 631204608266 นางสาวณัฐกานต์ ค าโต

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 - วันอังคารท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี
 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204604167 นายนพกร สุดภู่ทอง

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 - วันอังคารท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี
 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 22 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601972 นางสาวจารุวรรณ อุดมรังสีสกุล

2 631204602367 นางสาวสาริศา สังกรณี

3 631204602523 นายธิติวุฒิ รัตนศิริโชค

4 631204602592 นางสาวสุนิสา ดวงธรรม

5 631204602635 นายธีวรา อ่ิมส าราญ

6 631204602708 นายรุซดี สุวรรณกระวี

7 631204602804 นายณัฐกรณ์ สุรศร

8 631204603319 นายสิทธิโชค  ถมปัด

9 631204603553 นางสาวรัตนาวดี ได้ไซร้

10 631204604396 นางสาวรณพร พัตรสิงห์

11 631204604501 นางสาวปาลินี ผลประเสริฐ

12 631204604522 นายอดิเทพ เขตหาญ

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.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 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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 22 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204604623 นางสาวกัณฑิลา เขียวเขิน

14 631204604847 นางสาวชนิดาภา สุขเจริญ

15 631204604943 นางสาวกัลยาณี ยศพิมพ์

16 631204605599 นายธารทอง สมวิจิตร

17 631204606136 นายณัชพล นิลพันธ์

18 631204606467 นางสาวภัทรพร จันทร์แสงใส

19 631204606747 นางสาวปิยนันท์ หาดขุนทด

20 631204606832 นางสาวอารยา บุญศรี

21 631204606926 นายจิรเมธ ชูเพ็ชร

22 631204607822 นายศุภวิชญ์ วรายุ

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)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601950 นายเอกณัฏฐ์ อรรถธรรมสุนทร

2 631204602836 นางสาวธวัลพร โตด้วง

3 631204602940 นางสาวหน่ึงฤทัย มีเหลือ

4 631204604048 นางสาวพรพิมล ทองแสน

5 631204606869 นางสาวปัณณธร สุวรรณวุฒิ

6 631204607947 นายรัฐธรรม  เร่งพุฒิพงษ์

7 631204608060 นายธนรัตน์ อานุภาพมงคล

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204603378 นายเกียรติศักด์ิ สูงดี

2 631204605817 นายชญานนท์ แสงค า

3 631204606269 นายวรเมธ กุนาค 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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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 - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602033 นายวิชการ พรายอินทร์

2 631204602151 นางสาวพลอยไพลิน ปันปี

3 631204602224 นางสาวยลดา อินพรหม

4 631204602265 นางสาวณัฐนลิน รานอก

5 631204602312 นางสาวบุญพิทักษ์ นิลถม

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204603138 นายธนพนธ์  จันทร์เกษร

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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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 - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601943 นางสาวเจนจิรา โต๊ะทอง

2 631204603972 นายอนพัทย์ อินสด

3 631204604632 นางสาวจันทรา อินทหอม

4 631204605300 นางสาววันวิสา มีป่ิน

5 631204607004 นางสาวณัฎฐมนฑน์ จิระเดชประไพ

6 631204607285 นายวรกร เนียมทอง

7 631204608163 นางสาวณัฐนิช ฤทธิวงศ์

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204605935 นายรัชติคม หนูเส้ง

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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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 - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204607738 นางสาวอมรรัตน์ ไพค านาม

2 631204607744 นางสาวณัชชา สุขา

3 631204608270 นายพีชศิลป์ พยอม

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204606448 นายพิพัฒน์ แย้มงามเหลือ

2 631204606813 นางสาวนวพร ครูสอน

3 631204607169 นายภัทรพล อาจสันเทียะ

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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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 - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602883 นายสิรวิชญ์ ป่ินทศิริ

2 631204605882 นางสาว ฐิติมา ม่วงพารา

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204601951 นางสาวกุลนันทน์  จันทร์เครือ

2 631204605206 นายบรรณวิชญ์ ผิวมา

3 631204606962 นายคมกริซ ท้วมทอง

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602402 นางสาวภาวิรัตน์ บุตรงาม

2 631204602465 นายคมสัน บัวแก้ว

3 631204606075 นางสาวอังศนา นาคสุวรรณ

4 631204606238 นายนันทรักษ์ เรืองรุก

5 631204607649 นายสุทธิภัค สันติประวัติกุล

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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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 - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204605209 นางสาวจิรารักษ์ เรืองรุก

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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204608172 นางสาวนิศามน สุดถสัน

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 - วันอังคารท่ี
 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)

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 - วันศุกร์
ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204604481 นางสาวศิริลักษณ์ เตสันโต

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)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี


