
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602255 นางสาวพรศิริ ทองวิเศษ

2 631204603515 นายพจมินทร์ วงษ์ละมัย

3 631204606032 นางสาวหัทยา ต่ายโต

4 631204606142 นางสาวศศิธร แสนปอการ

5 631204606436 นายธนกฤต แสวงผล

6 631204606605 นางสาววิภาดา ตระกูลรัตนโชค

7 631204606847 นางสาวสุนิษา สรรพโกศลกุล

8 631204606954 นางสาวกัลยรัตน์ ชูตระกูลวงศ์

9 631204607588 นางสาวธนาธร เหล่าสุนทรศิริ

10 631204608058 นางสาวสุพรรณี วิริยะกิจสุนทร

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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)

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602725 นางสาวปิยะปภา จึงจตุพรชัย

2 631204602839 นายประเสริฐ   เมืองม่ัน

3 631204603221 นางสาวเรืองลัดดา  ณรงค์ชัย

4 631204603661 นางสาวภันทิลา พรศรีเจริญกุล

5 631204603753 นางสาวชนม์กวิน ชวลิตปัญญา

6 631204604967 นางสาวณัฐจนันท์ อุ่นจันทร์

7 631204606243 นายอันนาส บินมะฮมุด

8 631204607150 นางสาวกุลธิดา มีก่ า

9 631204607301 นางสาวบุษมาพร บินการิม

10 631204608125 นายกษิด์ิเดช บุปะเท

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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)

วิทยาศาสตร์

สถิติ - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602432 นายชิษณุพงศ์ วิภาชัยนันท์

2 631204602648 นายคเณศ บุญศิริ

3 631204602873 นางสาวนิรชา สายเสมา

4 631204603622 นายธนกฤต แสงสุวรรณ

5 631204604761 นางสาวจิรัชญา ผ่านพินิจ

6 631204606878 นางสาวม่ิงขวัญ จิตวศิน

7 631204608119 นายพุฒิพงศ์ แซ่ลู่

8 631204608174 นางสาวเนตรศิริ รัตนสุวรรณ์

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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)

วิทยาศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602082 นางสาวดวงจันทร์ สมวัชรจิต

2 631204602949 นางสาวภัทรภร ทรัพย์ธัญกุล

3 631204603159 นางสาวนิรัชดา คล้ายเพชร

4 631204603202 นางสาวสิริยาพร ศรีส าโรง

5 631204603286 นางสาวกัลยารัตน์ ผายบึงเเก้ว

6 631204603577 นางสาวพิชยา ท่ีดี

7 631204606630 นางสาวสาวิตรี พรมพินิจ

8 631204606817 นางสาวสุชาดา สาลีกิจ

9 631204606916 นางสาวอัจริยา อ่ิมเช้ืออยู่

10 631204607292 นางสาวจารุวรรณ พูดดี

11 631204607654 นางสาวนิจวรีย์ สังข์ทอง

12 631204608269 นางสาววรันธร จตุทิพย์คันธร

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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)

วิทยาศาสตร์

เคมี - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602594 นายวรรณชนะ เนตรส าริต

2 631204608178 นายบุณยธร จ้ีกังวาฬ

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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)

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204603062 นางสาวธนพร แสงจันทร์แจ่ม

2 631204603109 นายณัฐกานต์ เวศย์พิริยะกุล

3 631204603481 นางสาวกมัยธร เงินแย้ม

4 631204604766 นางสาวณัฐริกา ธรรมพุทธสุขดี

5 631204604965 นางสาวดวงกมล เกตุเเก้ว

6 631204605266 นางสาวชุดาวัลภ์ สมหวัง

7 631204605716 นางสาวรภัสสา เพ็ชรจินดา

8 631204606009 นางสาวเกวลิน วังช่วย

9 631204606090 นางสาวชญาดา ครุฑธา

10 631204606499 นางสาวภูษณิศา บุญแก้ว

11 631204606510 นางสาวณัฐพร รอดมา

12 631204606603 นางสาวพัทธนันท์ หิรัญอร

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

วิทยาศาสตร์

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
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 จุลชีววิทยา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิทยาศาสตร์

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี

13 631204606997 นางสาวปัญญดา วัฒนะชัย

14 631204607395 นางสาวชุติกาญจน์ จเรสิทธิกุลชัย

15 631204607658 นางสาวปิยะธิดา  อินทะนัย

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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 จุลชีววิทยา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631204602485 นางสาวบุณฑริก รัตนพยัต

2 631204604657 นางสาววรินธร พันธมาศ

3 631204607646 นางสาวภาวินี เอ่ียมสมบูรณ์

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 ท่ีเว็บไซต์ 
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)

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2563

ปริญญาตรี


