
ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน

ล าดับ

1

2

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029367 นางสาวณัฐธรีย์  ชยปัจพลณ์

621210029782 นายกิตติธัช  ศรีสุวรรณ

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน

ล าดับ

1

2

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029526 นางสาวสริตา  ภูศรี

621210029828 นายหฤษฎ์  สีสด

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์ไฟฟ้า

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

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 3 คน

ล าดับ

1

2

3

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

621210030003 นายวสุ  เหลืองดุดี

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029391 นายจิรพัฒน์  วัดไพรุณ

621210029662 นายธนดล  แซ่ต้ัง

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์ไฟฟ้า

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

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 10 คน

ล าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

621210030009 นายชาญชล  โสภากุล

621210030012 นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์

621210029702 นางสาวรสมียา  กรมเมือง

621210029922 นายนันทกร  โสภาพ

621210029948 นางสาวศรัณย์พร  ทิพย์ประพันธ์

621210029404 นางสาวสุวิดาพร   ภาคสุโพธ์ิ

621210029443 นายพรพิพัฒน์   ศรีสุจริตพานิช

621210029668 นายวโรดม  ก่อคุณ

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029347 นางสาวณัชชา  โพธิสัตย์

621210029386 นางสาวปภัสราภรณ์  ปะกะตัง

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029363 นางสาวชนินาถ  พานิช

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน

ล าดับ

1

2

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029622 นายนนธวัช  วรอนุวัฒนกุล

621210029745 นางสาวศิโรรัตน์  ด้วงเสียว

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์ไฟฟ้า

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

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 3 คน

ล าดับ

1

2

3

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

621210030034 นางสาวกมลรัตน์  จุลวัฒน์

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029581 นางสาวเยาวลักษณ์  วรรณรัตน์

621210029985 นางสาวเรณุกา  กลัดกันแสง

คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร


