
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800403 นายสิรดนัย  เกียรติอัมพรกุล
2 621200801015 นางสาววรรณรัตน์  สุขสมบัติ
3 621200801604 นางสาวพัณณิตา  ทบชิน
4 621200802022 นางสาวกาญจนา  เพ็ญพักตร์
5 621200803264 นางสาวฤทัยกานต์  อินปัญโญ
6 621200803428 นางสาวเมสิยา  บวกกลาง
7 621200804391 นางสาวณัฐวดี  สุวัฒนพันธ์ุกุล
8 621200804646 นายนภดล  ศรชัย
9 621200805045 นางสาววริศรา  แน่นอุดร
10 621200805816 นางสาวจิดาภา  แย้มเม่ง
11 621200806056 นางสาวสโรชา  บุญประกอบ
12 621200806697 นางสาวเจนจิรา  ส าราญจิตร

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 13 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800694 นางสาวกุลปริยา   เกตุแก้ว
2 621200800977 นางสาวจิดาภา  เหล็กกล้า
3 621200801005 นางสาวจิดาภา  หาญพิชิตศึกไพรี
4 621200801142 นางสาวธนัญญา  คีรีเพ็ชร
5 621200801462 นางสาวศุภลักษณ์  จันศรี
6 621200801549 นางสาวลักคณา  วงละคร
7 621200802265 นางสาวขวัญชนก  ธนศรีสถิตย์
8 621200802571 นายสิโรฒม์  ชุ่มสวัสด์ิ
9 621200804123 นางสาวชัญญานุช  โพธิหล้า
10 621200804998 นายธนนนท์  ไตรสุธา
11 621200805345 นางสาวกัญญาภัค  ภักดีแก้ว
12 621200806118 นางสาววณิศรา  สอนเสียง
13 621200806447 นางสาวอโณทัย  รัตนไตรมงคล

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

สถิติ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800267 นายศักดิพัฒน์  ศรีวิภาสถิตย์
2 621200800424 นายอรรณพ  บุญเล้ียง
3 621200801240 นายคุณานนท์  แซ่อ๊ึง
4 621200801325 นายชัชวาล  จุฑาธัชชัย
5 621200801579 นางสาวชุตินันท์  อระเวียง
6 621200802009 นายปฐพี  ศรีโยธา
7 621200802944 นายขุมทอง  วงค์ท้าว
8 621200803239 นายอนันชัย  เตชะเลิศพนา
9 621200803344 นายภูธเนศ  พวงธนะสาร
10 621200803358 นายธนาทร  เรืองอารี
11 621200803396 นางสาวชิชญา  มารอด
12 621200803402 นางสาวกัญญาณัฐ  กายแก้ว
13 621200803481 นายทศกรณ์  มณีน้อย
14 621200803722 นายภัทรพล  สิทธิราช
15 621200803895 นายชาญวิทย์  ม่ิงขวัญคีรี
16 621200804176 นายจิรวัฒน์  สันติชวลิต
17 621200804189 นายธนดล  ล่ าสัน
18 621200804377 นายพิสิษฐ์  ใจทน
19 621200804402 นายวิทูร  ร่วมเงิน

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

20 621200804533 นายชิษณุพงศ์  ตรีสุธรรมมาศ
21 621200804622 นางสาวศิริมงคล  ปุสุรินทร์ค า
22 621200805215 นายอานนท์  ภักด์ิดี
23 621200805286 นายธนวัฒน์  ลาวัณย์ลักษณ์
24 621200805380 นางสาวดารชาต์  ม่วงไหมทอง
25 621200805426 นางสาวธัญธร  จิตมงคลทอง
26 621200805537 นายพงศ์รวิช  พิพัฒน์บวรชาติ
27 621200805571 นายพงศธร  วันดี
28 621200805826 นายพีรกานต์  จักรเพ็ชร
29 621200806031 นายณัฐภัทร  สิทธิชัย
30 621200806143 นางสาวธัญพิชชา  สอนสะอาด
31 621200806328 นางสาวจินต์จุฑา  เทศเจริญ
32 621200806553 นายคุณาวัฒน์  รอบรู้ธรรม
33 621200806682 นายนิธิ  น้อมประวัติ

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 36 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800551 นางสาวพรพัชรา  วัดน้อย
2 621200800584 นายเจษฎา  มาศประสิทธ์ิ
3 621200800607 นางสาววรรณรี  ค าสมจิตร
4 621200801320 นางสาวปลายฟ้า  พิชิตขลัง
5 621200801426 นายศุภโชค  พงษ์กะฐิน
6 621200801659 นางสาววีรดา  ขุนนางจ่า
7 621200801732 นางสาวมณีวรรณ  สีนวนอ่อน
8 621200801794 นางสาวบุษกร  มาตรพันธ์
9 621200801871 นางสาวรัตน์ติญา  อยู่เครือ
10 621200802158 นางสาวกัญญ์อัญ  ทองดีวิมลวงษ์
11 621200802361 นางสาวณัฐฐาพร  ชูมก
12 621200802676 นางสาวสมัชญา  สังค์น้อย
13 621200802718 นายธวัชชัย  กองค า
14 621200802732 นางสาวประกายเพชร  ประสานดี
15 621200802827 นางสาวอาริสา  คงส าราญ
16 621200803027 นายกฤติภัค  บัวส าลี
17 621200803409 นางสาวกัญญาภัค  นุ่มเจริญ
18 621200803554 นางสาวภาณุมาศ  จันทราทิตย์
19 621200803694 นางสาวกัญญาณี  ร่ืนจิตต์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เคมี - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 36 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

เคมี - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

20 621200803695 นางสาวพิยดา  สายเลน
21 621200803866 นางสาวอรวรรณ  ก้านเหลือง
22 621200804153 นางสาวณัฐชพร  คล้ายพันธ์
23 621200804286 นางสาวนภัสภรณ์  นันทวโนทยาน
24 621200804607 นางสาวกนกพร  ไพรแทน
25 621200804710 นายคิรากร  กล่อมฤทธ์ิ
26 621200804872 นางสาวภัทรวดี  วิชัยวงษ์
27 621200804937 นางสาววรนุช  พุทไธสง
28 621200805329 นางสาวพรรณนิภา  บุญมา
29 621200805555 นางสาวกุลยา  ช านาญเนาว์
30 621200805700 นางสาวกชามาศ  สิมมา
31 621200805710 นางสาวอรอนงค์  อัฒจักร
32 621200806312 นางสาวอัญชิสา  แสงประสิทธ์ิ
33 621200806430 นางสาวสิริวรรณ  เขียนสี
34 621200806475 นางสาวโชติกา  จงประเสริฐ
35 621200806601 นางสาวปารณีย์  ภู่ก่ิง
36 621200806726 นางสาวณฐกร    รัตนารักษ์

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800804 นายศุภณัฐ  เท่ียงสูงเนิน
2 621200800889 นางสาวณัฐมน  เทวรังษี
3 621200804331 นางสาวสุนันทา  ก าสุข
4 621200804423 นางสาววรรณพร  สีหาบุญจันทร์
5 621200806364 นางสาวภาวิณี  นาหัวนิล
6 621200806618 นายเอกภาวิน  พรเสรีกุล

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200800552 นางสาวสรัญพร  ธนาวรสกุล
2 621200800880 นางสาวอินทุพร  ประดับบรรจง
3 621200800995 นางสาวอมรรัตน์  พลายละหาร
4 621200801173 นางสาวสิรินดา  สินธนโชติ
5 621200801361 นางสาวสุทธิตา  พระไทรโยค
6 621200801414 นางสาวพรรวษา  ดามันซาบีดีน
7 621200801433 นางสาวไพลิน  สาริการินทร์
8 621200801617 นางสาวนริศรา  อุปนันท์
9 621200801750 นายธนดล  จิรกาญจนสิทธ์ิ
10 621200802240 นางสาวนันทพร  จันทรวงศ์
11 621200802427 นางสาวเนตรชนก  ชวนานนท์
12 621200802727 นางสาวจิรภิญญา  นาภูวงค์
13 621200803062 นางสาวสุชาดา  ผมน้อย
14 621200803097 นางสาววิรัตนา  โชติช่วง
15 621200803422 นายสุวิทัศน์  เหลืองวิทยากร
16 621200803909 นางสาวอินทิรา  กองชนะ
17 621200803939 นางสาวพัชรินทร์  ค าสุข
18 621200804025 นายชิติภัท  กาญจนระวีกุล
19 621200804155 นางสาวสิรินทิพย์  กล่ินจุ้ย

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 29 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์

20 621200804438 นายธนากร  ทวีปัญญานุกูล
21 621200804805 นางสาวสรินทร  พลอยจ๋ิว
22 621200805145 นางสาวณัฏฐนิชา  มุ่งดี
23 621200805299 นายนพฤทธ์ิ  มีธรรม
24 621200805349 นางสาวกัญญาพัชร  ข าเหล็ง
25 621200805729 นางสาวหทัยชนก  บุญชู
26 621200805750 นายชนสรณ์  ธนะพาสุข
27 621200805793 นางสาวรินรดา  แสงจ าเนียร
28 621200806232 นางสาวหิรัณยา  เขียวอร่าม
29 621200806690 นางสาวอมราพร  โวหาร

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 621200801223 นางสาวชนัดดา  โพธ์ิทอง
2 621200801369 นางสาวธัญธชนก  ชมบ้านแพ้ว
3 621200801435 นางสาวอารียา  หานามชัย
4 621200801454 นายนนทวัฒน์  ประพฤทธ์ิผล
5 621200801520 นางสาวกรชิชา  วจีทวีสิน
6 621200801534 นางสาวเขมจิรา  สุดสายเนตร
7 621200801822 นางสาวธนภรณ์  กอเจริญวิทย์
8 621200801888 นางสาวกมลทิพย์  จ่ันพา
9 621200801983 นางสาววิภาดา  นิยมการ
10 621200804541 นางสาวสุวิมล  เบขุนทด
11 621200804580 นางสาวรัตติกาล  น่ิมศรีนวล
12 621200804975 นางสาวศรัณยา  ฟักดี
13 621200805782 นางสาวศศิประภา  อินตาโย
14 621200805888 นางสาวนาถธิดา  ธนิกกุล
15 621200805969 นางสาวรสธร  ละเอียดสิริเลิศ
16 621200806436 นางสาวปิยวรรณ  อินทะจันทร์
17 621200806454 นางสาวศศิภัสสร  สุขพุ่ม

ก ำหนดกำรสอบคัดเลือก : วันเสำร์ท่ี 5 มกรำคม 2562
สถำนท่ีและเวลำสอบ : https://goo.gl/BTrN8m

เอกสำรกำรสมัครน ำมำวันสอบ มีดังน้ี
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
2. ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ท่ี 11 มกรำคม 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

ภาคการศึกษา 1/2562
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์


