
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611301108256 นายณชพล  โพธิแท่น
2 611301109142 นายยุทธนากร   ทิพย์เทียม
3 611301109426 นายณัฐดนัย  พารอด
4 611301109429 นายสิทธิกร  วัฒนไชย
5 611301109461 นายณภัทร  ยอดรักษ์
6 611301109463 นางสาวมนัสนันท์  ศรีอมรธรรม
7 611301109464 นายธนพสิษฐ์  พรวัฒนเศรษฐ์
8 611301109504 นายคณุตม์  ธราพงษ์นิวัฒน์
9 611301109505 นายชนาภัทร  แซ่ต้ัง
10 611301109507 นายธนทัต  พรประเสริฐ
11 611301109508 นางสาววรัชญา  วีระนนท์ชัย
12 611301109523 นางสาวธนาวรรณ  อ้ึงประภากร
13 611301109524 นายฐานศักด์ิ  พงศ์พระเกตุ
14 611301109526 นายวชิรญาณ์  ต้ังศิริวิชัยกุล
15 611301109528 นายวัชรากร  เอ่ียวสานุรักษ์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

16 611301109542 นางสาวพีร  สัตย์เพริศพราย

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

 ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 
ธันวาคม 2560

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31
 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

17 611301109543 นายพีรเศรษฐ์  เขตต์อนันต์
18 611301109545 นางสาวภัทรานิษฐ์  ประทุมเกตุ
19 611301109601 นายปารเมศ  มหาศักด์ิพิทักษ์
20 611301109622 นายธันวา  บุญสิทธ์ิ
21 611301109623 นายฉัตรบดินทร์  ข าละม้าย
22 611301109685 นายชนกฤต  ต้ังวรรณวิบูลย์
23 611301109687 นายวิศรุต  เกษมภูมิรัตน์
24 611301109702 นายศรพระราม  ซู
25 611301109724 นายเอกพีซี  ไกรเกรียงนิยม
26 611301109726 นายรักษกร  วรรณทอง
27 611301109861 นายปฏิภาณ  ศรีชัย
28 611301109862 นายไชยวัฒน์  ค าประมวล
29 611301109882 นายวันชัย  แซ่เจ่ีย
30 611301109883 นายพีรพัฒน์  ปัญญา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

31 611301109921 นายพศวีร์  และอรุณ

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31
 ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 
ธันวาคม 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 33 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

32 611301109922 นายนายธรรมภณ  นุ่มสารพัดนึก
33 611301109982 นายนาย จักรินทร์  บุรพวง

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 
ธันวาคม 2560

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31
 ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611301109428 นายนวพล  จ าเริญพัด
2 611301109465 นายแสนภูมิ  ภู่นภานนท์
3 611301109841 นางสาวดารินทร์  รังสิกมล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 
2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560


