
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611208639723 นายธาดา  นิลเป่ียม
2 611208639726 นายพงษภัทร  ลิมปวธัญญู
3 611208639728 นายเมธิส  กันทวี
4 611208639731 นายพงศ์นรินทร์  ประดับสิริพรหม
5 611208639732 นางสาวชญาภรณ์  แจ่มคล้าย
6 611208639820 นายกฤติเดช  ชัยประเสริฐ
7 611208639824 นายเอ้ืออังกูร  ศรีเอกมณี
8 611208639833 นายธนกฤต  แซ่เต็ง
9 611208639837 นายณัฐวุฒิ  ฐิตธรรมพันธ์ุ
10 611208639843 นายเกียรติภูมิ  ทวีมหาวงศ์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3/2 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ใช้ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านระบบ ทปอ.

ต้ังแต่วันพุธท่ี 6 - วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611208639871 นายพีรพัฒน์  รุจิรวณิช
2 611208639874 นางสาวกชพร  สุวรรณ์
3 611208639875 นายปรวมินทร์  ผาสุขธรรม
4 611208639876 นางสาวหงสกุล  เล่าไพศาลทักษิณ
5 611208639877 นายภาณุพงศ์  ต้ันสถาพรชัย
6 611208639881 นางสาวธาวินี  คงธนะพานิช
7 611208639882 นายเสฏฐวุฒิ  แสงอรุณ
8 611208639885 นายเรืองวุฒิ  สายสวาท
9 611208639886 นายสหัสวรรษ  วันมา
10 611208639888 นายชุมพร  แก้วพิทักษ์
11 611208639889 นางสาวรัญชิดา  พรเรืองทรัพย์
12 611208639890 นางสาวอธิชา  สุนทรพรศิลป์
13 611208639891 นายชลธี  เกตุเพ็ชร
14 611208639893 นางสาวคณิอร  พันธ์ุเจริญ
15 611208639894 นายธนเสฏฐ์  อู่สิริมณีชัย
16 611208639895 นางสาวปรียาภัทร  สุทธิแพทย์
17 611208639897 นายก้องภพ  ว่องไวกิจวัฒนา
18 611208639900 นางสาวสิริทอง  พุทธผ่าย
19 611208639901 นายชายชาตรี  ผิวผ่อง
20 611208639902 นายวัชริศ  เงินงอกงาม

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3/2 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ใช้ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านระบบ ทปอ.

ต้ังแต่วันพุธท่ี 6 - วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611208639923 นายธนพล  ชาญวิรัตน์
2 611208639926 นางสาววรวลัญช์  ตรีทิพยะนันท์
3 611208639928 นายอภิวัฒน์  สุพัฒนวาณิชกุล
4 611208639929 นางสาวปภาชญา  เตชถิรพรธรรม
5 611208639930 นางสาวณิชกานต์  เมฆา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ วันท่ี

1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ใช้ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านระบบ ทปอ.

ต้ังแต่วันพุธท่ี 6 - วันพฤหัสบดีท่ี 7 มิถุนายน 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

วันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561

นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3/2 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ


