
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 11 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611302619950 นางสาวชนัญธิดา  สุวรรณเกตุ
2 611302619951 นางสาวกฤตพร  ประจวบ
3 611302619956 นางสาวนิรมล  หอมหวล
4 611302619967 นางสาวเบญจกุล  สีสืบ
5 611302620053 นางสาวชฎาภรณ์  ศรีสุขใส
6 611302620065 นางสาวธนิศา   วิเชียรศิลป์
7 611302620083 นางสาวปรมา  ธีรสรเดช
8 611302620142 นางสาวสุนิสา  ขออาพัด
9 611302620258 นางสาวพณิชา  อยู่รุ่ง
10 611302620321 นางสาวนฤมล  จันทราศรี
11 611302620686 นายสิรภพ ศิริวัฒนานุกูล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22
 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ.
 เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี
 1 เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ
เข้าศึกษา)

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15

 มีนาคม 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611302617367 นายปิยะพงศ์  จุ้ยบาง
2 611302619266 นายรัชชานนท์  รามศิริ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22 
มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ.
 เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี 1 
เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 

มีนาคม 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.


