
ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 10 คน
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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

621210029987 นางสาวกชพร  ภูสิทธ์ิ

621210030035 นางสาวณัฐชญานันท์  รอบรู้

621210029846 นางสาวสุกัญญา  จานโอ

621210029949 นายจิรเกียรติ  แสงทองประกาย

621210029963 นางสาวบุณฑริกา  โตเลิศมงคล

621210029406 นางสาวสมฤทัย  โชติสนธ์

621210029505 นายภูมิพัลลภ  กล่ินอยู่

621210029663 นายณัฐชนน  ลีนะกุล

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029342 นางสาวเยาวพา  กุนเสน

621210029402 นางสาวอังคณา  ทัตตานนท์

คณะ วิทยาศาสตร์ เคมี

สาขาท่ีรับสมัคร เคมี - 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 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

621210029981 นางสาววรลักษณ์  นุ้ยด า

คณะ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

สาขาท่ีรับสมัคร ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - 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 10 คน

ล าดับ
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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

621210029885 นางสาวปัทมาพร  หาญพยัคฆ์

621210030036 นายปริญญากร  ประเชิญเช้ือ

621210029542 นางสาวนัดดา  แสงวงค์

621210029682 นางสาวบุษกร  เหล็กมา

621210029751 นายกฤตเมธ  คุ้มทวีวุฒิ

621210029430 นายณัฐกานต์  พัทบุรี

621210029442 นางสาวสุธาสินี  สิทธิมหาทรัพย์

621210029468 นายศรัณย์พงศ์  พร้อมเพรียง

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621210029382 นางสาวณัฐรินีย์  ธีระพงษ์ผาสุข

621210029421 นายเกียรติศักด์ิ  ยะชะระ

คณะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สาขาท่ีรับสมัคร สถิติ - วท.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร


