
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา เคมี
สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204434987 นางสาวบุษราคัม  ประพัทธศ์ร
2 601204435658 นายยุทธภูมิ  นุขนนทรี
3 601204437594 นางสาวอภิชญา  ปานเฟือง

**ในวันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ทีเ่ว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ทีเ่ข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. 

เคมี - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทร์ที ่17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชย)
(รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ทีไ่ด้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่าน้ัน) 

นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที ่25 - วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต ์http://www.aupt.or.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560
ปริญญาตรี
วทิยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา จุลชีววทิยา
สาขาที่รับสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204430513 นางสาวอรปรียา  ใจจิตร์มั่น
2 601204432054 นายวรพล  ผาสุขสม
3 601204432185 นางสาวธญัชนก  พฒันศิริศักด์ิ
4 601204432675 นางสาวศุภพชิญ์  ธนศรีสุนีย์
5 601204433955 นางสาวธติิสุดา    ค าสงค์
6 601204435120 นางสาวปทติตา  โชติ
7 601204435351 นางสาวศรีสุนันท ์ จันทา
8 601204435602 นางสาวณัฏฐนันท ์ นุสพรรณ์
9 601204436728 นางสาวจรัสพร  วงศ์พลาย
10 601204436908 นางสาวรัชนีกร   ศรีสงค์
11 601204437170 นายอนุกูล  วงศาสนธิ์
12 601204437269 นางสาวอัญญาดา  วพิธุศุภกรวงศ์
13 601204438037 นางสาวจินดาพร  ควรหตัถ์
14 601204438106 นางสาวอชิมา  อ่ าสุข
15 601204438189 นางสาวมัลลิกา  เหล่าอิ่มจันทร์
16 601204438231 นางสาวรัชชประภา  สมบรูณ์วงศ์
17 601204438362 นางสาวฐานิษฐ์  ฐิติรุ่งเรืองชัย

**ในวันจันทรท์ี่ 8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560
ปริญญาตรี
วทิยาศาสตร์

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ที่เข้าไปใส่รหสัยืนยันเลือกเรยีน มจธ. 

จุลชีววทิยา - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหสัยืนยันเลือกเรยีน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทรท์ี่ 17 เมษายน 2560 เปน็วันหยุดชดเชย)
(รหสัจะส่งใหเ้ฉพาะผู้ที่ได้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียรงิเฮ้าส์ ปกีารศึกษา 2560 เทา่น้ัน) 

นร.ได้รบัรหสัเเล้วใส่รหสัยืนยันเลือกเรยีน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที่ 25 - วันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์http://www.aupt.or.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา จุลชีววทิยา
สาขาที่รับสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 13 คน
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204430696 นางสาวมีนา  เชื้อค าเพง็
2 601204431100 นางสาวสิริธร  วงเวยีน
3 601204431917 นางสาวพรลภสั  ภู่อินทร์
4 601204432462 นางสาวพรทพิย์  ล้ีเลิศล้ า
5 601204432834 นางสาวณัฐสุดา  ต้อยปาน
6 601204434305 นางสาวฐิติวรดา  เผ่าสุกัลป์
7 601204434970 นางสาวผกากุล  ลุงค า
8 601204435817 นางสาววชัรินทร์  ค าตัน
9 601204436300 นางสาวจิดาภา   ทปีต์ชนธญั
10 601204437027 นางสาวลลิตา  ดาวสุวรรณศรี
11 601204437627 นางสาวนงนภสั  ธรรมวงศ์
12 601204438410 นางสาวภญิญ์พลอย  วฒันชลสิทธิ์
13 601204438713 นางสาวรววีรรณ  เวฬุวนารักษ์

**ในวันจันทรท์ี่ 8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560
ปริญญาตรี
วทิยาศาสตร์

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ที่เข้าไปใส่รหสัยืนยันเลือกเรยีน มจธ. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหสัยืนยันเลือกเรยีน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทรท์ี่ 17 เมษายน 2560 เปน็วันหยุดชดเชย)
(รหสัจะส่งใหเ้ฉพาะผู้ที่ได้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียรงิเฮ้าส์ ปกีารศึกษา 2560 เทา่น้ัน) 

นร.ได้รบัรหสัเเล้วใส่รหสัยืนยันเลือกเรยีน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที่ 25 - วันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต ์http://www.aupt.or.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา ฟิสิกส์
สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204430983 นางสาวกิตติกาญจน์  สมสกุลรุ่งเรือง
2 601204432080 นายฉัตรชัย  คงเกาะ
3 601204433516 นายพุฒิเศรษฐ์  จิรพิศาลกุล
4 601204435868 นางสาวสุพัชราภา  มั่นตะพงษ์
5 601204437135 นางสาวชุลีพร  อุษยาพร
6 601204437344 นางสาวกวนิทิพย์  พรานนก
7 601204437571 นายณัฐวฒิุ  ฝังนิล
8 601204437592 นางสาวเมธนิี  เงินพรหม
9 601204437617 นางสาวสุจิรา  จิระอรุณ
10 601204437759 นางสาวพิชญากร  นรจีน

**ในวันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ทีเ่ว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ทีเ่ข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. 

ฟิสิกส์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทร์ที ่17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชย)
(รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ทีไ่ด้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่าน้ัน) 

นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที ่25 - วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต ์http://www.aupt.or.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560
ปริญญาตรี
วทิยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา คณิตศาสตร์

สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204435536 นายอนาวลิ  บุณยวณิชย์

2 601204436450 นางสาวณัฐชา  ธราวฒันธรรม

3 601204438595 นางสาวชมอนงค์  รอดมี

**ในวันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ทีเ่ว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560

ปริญญาตรี

วทิยาศาสตร์

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ทีเ่ข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. 

วทิยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทร์ที ่17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชย)
(รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ทีไ่ด้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่าน้ัน) 

นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที ่25 - วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต ์http://www.aupt.or.th



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา คณิตศาสตร์

สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204432619 นายวรุิฬห์  มั่นคงทรัพย์สิน

2 601204435566 นางสาวปริยากร  แย้มผลิ

3 601204436294 นายฟิรฮาน   กะสัมพันธ์

**ในวันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ทีเ่ว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560

ปริญญาตรี

วทิยาศาสตร์

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ทีเ่ข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. 

สถิติ - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทร์ที ่17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชย)
(รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ทีไ่ด้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่าน้ัน) 

นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที ่25 - วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต ์http://www.aupt.or.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควชิา คณิตศาสตร์
สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน
ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 601204430884 นายศักด์ิสิทธิ์  วไิลนุช
2 601204431561 นางสาวกมลวรรณ  ขอชัยด ารง
3 601204437267 นางสาวสติมา  กุลสุจริตทรัพยื
4 601204437363 นางสาวสมิตา  ยงไพศาล

**ในวันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อได้ทีเ่ว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(มีสิทธิ์ช าระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)ทีเ่ข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. 

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศ ส านักงานคัดเลือกฯ จะแจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์
**ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2560 (เน่ืองจากวันจันทร์ที ่17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดชดเชย)
(รหัสจะส่งให้เฉพาะผู้ทีไ่ด้เข้าศึกษาในโครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริงเฮ้าส์ ปีการศึกษา 2560 เท่าน้ัน) 

นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. **ในวันอังคารที ่25 - วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560
ดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต ์http://www.aupt.or.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียร่ิงเฮ้าส์(Clearing House) 1/2560
ปริญญาตรี
วทิยาศาสตร์


