
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207733617 นายชาญชัย  รัตนะศิวะกูล
2 611207733778 นายภวัต  ชินอุดมสุขสกุล
3 611207733804 นายปุณยวัชร์  รุจิพิรานันท์
4 611207733813 นางสาวหทัยชนก  นคราพานิช
5 611207733839 นายอรรณพ  นุชประเสริฐ
6 611207733841 นายวิริทธิพล  ทรัพย์เดชญาณกร
7 611207733858 นายศุภณัฐ  บุญยะลีพรรณ
8 611207733859 นายอภิวัฒน์  สุภัคศิระกล
9 611207733891 นายบวรวิช  ลิมปวิทยากุล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207733904 นายศุภกรณ์  เอ่ียมทรัพย์
2 611207733906 นายรัฐพล  จินดาลักษณ์
3 611207733913 นายสิรวิชญ์  ดิเรกวัฒนชัย
4 611207733929 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีโกศล
5 611207733940 นายนนท์  วิทวัสการเวช

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207732532 นางสาวอภิชญา  จงจิตต์สุข
2 611207732569 นางสาวรมิตา  ตุ่นหรัด
3 611207732574 นายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
4 611207732587 นางสาวศศิธร  เกตุย่ังยืนวงศ์
5 611207732592 นายปภาวิชญ์  สงวนเผ่า
6 611207732595 นายธันยบูรณ์  เสน่หา
7 611207732606 นายวิริทธิพล  ทรัพย์เดชญาณกร
8 611207732633 นายภาณุพงศ์  สุริยะฉันทนานนท์
9 611207732692 นายภวินท์  พันธ์ุศรีมงคล
10 611207732740 นายปรวรรตน์  ช่วยพิเคราะห์
11 611207732766 นายสุวพิชญ์  ทักษิณ
12 611207732774 นายชัยวัฒน์  ศรีบุรินทร์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207732836 นางสาวศศิกาญจน์  โชคตระกูล
2 611207732838 นายสุทธิวัสส์  วรกฤชพรพงศ์
3 611207732840 นางสาวปุญญิศา  ศรีสังข์
4 611207732846 นางสาวณัชชา  รักแต่งาน
5 611207732848 นางสาวรัตนพร  บุญชูมณี
6 611207732852 นายภาณุภัสร์  ธีรปัญญาภรณ์
7 611207732854 นายภัทรพล  นาคแก้ว
8 611207732859 นายสิรวิชญ์  เจริญวุฒิ
9 611207732860 นายสหัสวรรษ  ชัยฤทธ์ิ
10 611207732861 นายกฤติน  โกมลวาทิน
11 611207732862 นางสาวธนัญญ์  พ่ึงแสงอรุณชัย
12 611207732863 นายภูวิศ  พิทักษ์พงศ์เจริญ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207730523 นายสรวิชญ์  ระดับปัญญาวุฒิ
2 611207730531 นายภูมินทร์  กล่ินพูล
3 611207730533 นายสิทธิชัย  พูลสวัสด์ิ
4 611207730584 นายนภทีป์  กูลศรีโรจน์
5 611207730674 นางสาววริศรา  กาญจน์วีระโยธิน
6 611207730753 นายณัฐธัญ  กังศิริกุล
7 611207730793 นายณัฐชนน  วังพฤกษ์
8 611207730796 นางสาวกนกวรรณ  แซ่แต้
9 611207730860 นายวิศรุต  พรอนันต์รัตน์
10 611207730863 นายภาธร  กิติศุภวัฒนา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207730885 นายปัณณวิชญ์  สังวร
2 611207730887 นายพัชรพล  แก้วประเสริฐศิลป
3 611207730888 นายชานน  พูลเวช
4 611207730893 นางสาวบุษยมาศ  ช านาญวงษ์
5 611207730897 นายธนพล  สิงทิศ
6 611207730902 นางสาวกนกพร  จตุรวิทย์พรชัย
7 611207730914 นายธีรภัทร  พราหมณ์น้อย
8 611207730923 นายอาวุธ  เจ๊ะยูโซ๊ะ
9 611207730924 นายทินภัทร  สว่างวัฒนศิริ
10 611207730933 นางสาวนภัสสร  พิมพิสาร
11 611207730937 นายณภัทร  รัตนเอกกวิน
12 611207730939 นางสาวศิรฉัตร  หินเพชร
13 611207730942 นายธนวัฒน์  สายเร่ียม
14 611207730944 นางสาวอรุณรัตน์  ชนะคช
15 611207730950 นายศุภวิชญ์  ภิญโญ
16 611207730954 นายอริญชย์  เล็กสรรเสริญ
17 611207730957 นายกิตตินันท์  โล่หิรัญญานนท์
18 611207730960 นายจิรพัฒน์  อนุกูลกิจพานิช
19 611207730961 นายฐานิตบูรณ์  ถาวรธนนันท์
20 611207730972 นายปัญณวิทย์  นิรินทร์
21 611207730982 นายปรินทร์  สรรเพชญณรงค์
22 611207731011 นางสาวอภิญญา  พงษ์เลาหพันธุ์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ

วิศวกรรมศาสตร์

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

23 611207731022 นายธีรเชษฐ์  วิวัฒน์ธนศิษฏ์
24 611207731025 นายลัทธชัย  เกียรติธนกร
25 611207731034 นางสาววชิราภรณ์  ยศสิงห์ค า
26 611207731048 นายรวิสุต  มณีโชติ
27 611207731054 นางสาวอัญญาดา  วิพุธศุภกรวงศ์
28 611207731072 นายสมชาติ  แซ่ย้า
29 611207731095 นายวรวุฒิ  พวงนิล
30 611207731098 นายกอบธรรม  เข็มเพ็ชร

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207732989 นางสาวฐิติภัสร์  กมลศักด์ิก าจร
2 611207733002 นายสุรทิน  ถนอมวงค์
3 611207733003 นายวัจน์กร  กล่ินระคนธ์
4 611207733004 นายธนวัฒน์  นิลด า
5 611207733006 นายณรงค์ฤทธ์ิ  จิตเสนาะ
6 611207733008 นางสาววรกมล  มลสอูม
7 611207733009 นายพีรวิชญ์  ชัยปัญญา
8 611207733014 นายจารุกิตต์ิ  ภาระจ่า
9 611207733021 นางสาวจารุณีย์  อภิวัฒน์ศุภสิน
10 611207733022 นางสาวกริชฏาภรณ์  พลยางนอก
11 611207733024 นายณัฐวุฒิ  ภาระจ า
12 611207733025 นางสาวก่ิงบงกช  บุญส่ง
13 611207733033 นางสาวสุทธิตา  ศันสนะจิตสกุล
14 611207733035 นางสาวรัตนากร  เนียระสะ
15 611207733036 นางสาวอริฐพร  ยุทธ์ธนศิลป์
16 611207733037 นายปัญญาวัฒน์  พุทธคุ้ม
17 611207733049 นายธีรเสฏฐ์  เทียมทัน
18 611207733051 นางสาววรรณกานต์  แก้วยศ
19 611207733053 นางสาวพิชญา  ศิรินันติกุล
20 611207733055 นายธนดล  อินพรม
21 611207733057 นางสาวกรกนก  นิลด า
22 611207733061 นางสาวฐิตานันท์  ดิษฐจินดา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ

วิศวกรรมศาสตร์

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

23 611207733063 นางสาวรัตนาภรณ์  ค าเสนา
24 611207733064 นายพีรวัส  โกสุมบงกช
25 611207733071 นางสาวสุทธาสินี  สุทธินนท์
26 611207733074 นายเรืองธารา  ทางเจริญ
27 611207733076 นายศิรโรจน์  รักพืช
28 611207733077 นางสาวอรจิรา  เฟ่ืองเกษม
29 611207733079 นายสิรภพ  โตบึงกอก
30 611207733083 นางสาวช่อผกา  พลอยแสง

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207733086 นายพีรพัฒน์  กุลวรกุลพิทักษ์
2 611207733090 นางสาวพิชญาภา  เลิศฤทธ์ิ
3 611207733093 นางสาวปัณฑิตา  กิตติมานะกุล
4 611207733095 นางสาวภาณุมาศ  ผลเกิด
5 611207733105 นางสาวญาณิศา  เย็นม่ันคง
6 611207733108 นางสาวกฤติยา  พงษ์เกษตร์กรรม์
7 611207733110 นางสาวญาณิศา  จิตต์หม่ัน
8 611207733113 นายนันทวัฒน์  กล้ิงกลางดอน
9 611207733115 นางสาวจุธาเกศมณี  นิลแสง
10 611207733117 นายกัญจน์ภาณุ  วัชระเรืองรุ่ง
11 611207733120 นางสาวกุลธิดา  เจริญภักดี
12 611207733123 นางสาวจีรานันท์  เจริญสุขอารมย์
13 611207733124 นางสาวมนิสรา  วงศ์สาโรจน์
14 611207733127 นางสาวภัสสร  พีรภาคย์
15 611207733133 นางสาวอัญญาดา  วิพุธศุภกรวงศ์
16 611207733137 นางสาวณัฎฐญาภรณ์  สุวรรณบล
17 611207733138 นางสาวธัญชนก  ทองชมพูนุช
18 611207733145 นายณรงค์ฤทธ์ิ  จิตเสนาะ
19 611207733155 นางสาวภูริตา  อึงนิยม
20 611207733157 นางสาวจารุณีย์  อภิวัฒน์ศุภสิน

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207733171 นายอรรถพล  ชัยชนะ
2 611207733181 นางสาวนงนภัส  ผิวเกล้ียง
3 611207733184 นายเกียรติกุล  วรภมร
4 611207733185 นายก้องภพ  ภูขาว
5 611207733191 นายลัทธนันท์  เหลืองเจริญ
6 611207733196 นายปัญญาวัฒน์  พุทธคุ้ม
7 611207733206 นายธนากร  ใจมนต์
8 611207733207 นายธนภัทร์  เลิศล้ า
9 611207733209 นางสาวอริฐพร  ยุทธ์ธนศิลป์
10 611207733236 นายธีรัตม์  สุวรรณพรหม
11 611207733247 นายชานนท์  ปฐมอาทิวงศ์
12 611207733259 นางสาววิรากร  ฟางสะอาด
13 611207733261 นางสาวณิชชา  นนท์ธนัญธร
14 611207733263 นางสาวกนกวรรณ  แซ่แต้
15 611207733273 นายณภัทร  บัวสุวรรณ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207732081 นายภคิน  แสงทองล้วน
2 611207732126 นางสาวโชติกา  วงศ์จิตตาโภค
3 611207732149 นายวิญญ์  ศิริโชติด ารงค์
4 611207732155 นายศุภวิชญ์  กุศลธรรมรัตน์
5 611207732156 นายกรวิชญ์  ธนบ ารุงกูล
6 611207732166 นายก้องตะวัน  แสงประดับ
7 611207732181 นายสมเจตน์  วัฒนกิตติศักด์ิ
8 611207732198 นายกิตติศักด์ิ  แก้วข า
9 611207732199 นายณัฐ  เจริญพัฒนศิริกุล
10 611207732256 นายพีรพล  บุญกวีนภานนท์
11 611207732342 นายศุภณัฐ  โกสีย์
12 611207732353 นายชญานนท์  อภิชัยดิษฐ์
13 611207732390 นายฐิติพงศ์  สุศิวะ
14 611207732402 นายนนทวัฒน์  การะเวก
15 611207732403 นายสันติ  ว่องประเสริฐ
16 611207732406 นายธีรดนย์  เชาว์มัย
17 611207732442 นายปุณณวิช  สร้างสุขเจริญ
18 611207732462 นายชวกร  ช่ืนชมแสง
19 611207732473 นายณัฐนันท์  ลีย่ิงพิบูล
20 611207732519 นายปวริศ  ทัพเสนาธนกิจ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 13 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611207733403 นางสาวพรนภัส  จ่ันเพ็ชร์
2 611207733405 นางสาวฐิติยา  บุญทองล้วน
3 611207733408 นายภูมิช  เลิศผดุงสุข
4 611207733453 นายธนิสร  ภิญโญพรพาณิชย์
5 611207733454 นางสาวญาตาวี  เจริญสิริวิไล
6 611207733455 นายชยุตพล  บุญมาสุวราญ
7 611207733461 นายสมเจตน์  วัฒนกิตติศักด์ิ
8 611207733463 นายธนวัสก์  แก้วจีน
9 611207733492 นายณภัทร  ศิโรโรจน์
10 611207733496 นายมติชน  อินทร์บ ารุง
11 611207733500 นายชณัฐ  จันทร์ทนุพงศ์
12 611207733502 นายกัณตพงศ์  ศิริวสุนธรา
13 611207733520 นางสาวพรหมพร  จันทรเวโรจน์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 20 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611207733522 นางสาวธนภรณ์  บัวภาเรือง
2 611207733523 นายพลเทพ  ผุยมาตย์
3 611207733525 นางสาวรวิภา  ไวยาวัจกร
4 611207733526 นางสาวฐิตินันท์  จิฤดี
5 611207733527 นางสาวชาลิสา  ส ารีพันธ์
6 611207733529 นางสาวหทัยภัค  ตุ่มศิริ
7 611207733530 นางสาวธนัฐฐา  เลาหเวชรานันท์
8 611207733533 นายสรวิศ  เเซ่อ้ึง
9 611207733535 นางสาวสุขศกานต์  สุขศรีเมือง
10 611207733540 นางสาวศรินรัตน์  สุดหรู
11 611207733541 นางสาวชนิกานต์  ศรีอังกูร
12 611207733543 นายกรทอง  ไม้สุวรรณกุล
13 611207733544 นางสาวลิน  สาลีพันธ์
14 611207733545 นางสาวสุธาวัลย์  พฤทธ์ิไกรวัฒน์
15 611207733550 นายเพชรภูมิ  รุ่งนภาวิเชฐ
16 611207733551 นายพสิษฐ์  กิจจารุวัฒนากูล
17 611207733553 นายธนพัฒน์  ใจพราหมณ์
18 611207733554 นายกฤติน  โกมลวาทิน
19 611207733555 นางสาวกิตติยาภรณ์  ทองสมบูรณ์
20 611207733556 นายฤทธิพงศ์  บุญเอิบ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 

http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/SwLBxB

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี

วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207731101 นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรวิเชียร
2 611207731113 นายVissarut  Ubonphulphol
3 611207731157 นายธนาคาร  ต่อไพบูลย์
4 611207731170 นายกิตติศักด์ิ  แก้วข า
5 611207731174 นายธนพัฒน์  ศรีพัฒน์
6 611207731181 นายสุกัลย์  มนัสถาวร
7 611207731203 นายณฐนนท์  สรรค์ประสิทธ์ิ
8 611207731214 นายชนาธิป  กิจตรงศิริ
9 611207731231 นายนพกฤต  วิสิทธ์ิก าธร
10 611207731239 นายภูตญาณ  ห่วงสุวรรณ
11 611207731257 นายทศพร  เจริญรูป
12 611207731282 นายพีรณัฐ  ดนัยดุษฎีกุล
13 611207731329 นายชนภัทร  วังนุราช
14 611207731334 นายภาธร  ศรีสุภาพ
15 611207731342 นายชินวัชร์  บุญญรัตน์
16 611207731347 นายภูมิพาทิศ  เช้ือทอง
17 611207731352 นางสาวณัฐณิชา  เซ่ียง
18 611207731374 นายไชยวัฒน์  นันทสิทธิโชค
19 611207731379 นางสาวอภิณห์พร  ตันติสิริสมบูรณ์
20 611207731433 นางสาวณิชาภัทร  เลิศนิติวงศ์สกุล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207731460 นายวุฒิชัย  ตันมธุสรชัย
2 611207731465 นายจิรเมธ  ยะสูงเนิน
3 611207731473 นายปุญญพัฒน์  ตรีเทพวิจิตร
4 611207731478 นางสาววรรณวลี  จอมขวา
5 611207731574 นายจิตรายุ  เรืองสิทธ์ิ
6 611207731586 นายนัสรี  อิสลาม
7 611207731596 นายณัฐพงศ์  หวังเจริญรุ่ง
8 611207731600 นายกฤตพัฒน์  พิบูลนครินทร์
9 611207731618 นางสาวนรีกานต์  วงศ์เจริญยศ
10 611207731621 นางสาวศศิกาญจน์  โชคตระกูล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207731748 นายธนเมศร์  ปัญญาชัยอนันท์
2 611207731754 นางสาวพิชญาภรณ์  แรมฤทธ์ิ
3 611207731791 นางสาวพฤกษา  วางขุนทด
4 611207731841 นายพนธกร  ปิยะวรรณสุทธ์ิ
5 611207731881 นายธีรัช  อินทร์คง
6 611207731882 นายสัณห์เพชร  เธียรสุขสันต์
7 611207731895 นายประกฤษฏ์ิ  ธีรพิศุทธ์ิ
8 611207731921 นายภูมิภราดา  ศิริอาชาวัฒนา
9 611207731952 นายสุทธิพงษ์  ถนอมจัตุรงค์
10 611207731965 นางสาวภาวินี  ยันครุ
11 611207731973 นายพลวัต  เจนศิริพาณิชย์
12 611207731984 นายอธิธัช  ชูยงค์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207732003 นายณภัทร  จารุสันติภาพ
2 611207732004 นายพลชัย  พินทุพิมล
3 611207732005 นายสถาพร  แก้วมณี
4 611207732009 นางสาวสุชาวลี  แก้วผ่อง
5 611207732010 นายกวินภพ  ประเสริฐธนะกิจ
6 611207732011 นายพิริยะ  แสนรักษ์
7 611207732013 นางสาวปัญธิมา  บัวแสง
8 611207732015 นายอานนท์  พ้องเสียง
9 611207732017 นายศุภวิชญ์  ภิญโญ
10 611207732019 นายวทัญญู  งามดี
11 611207732020 นายอุทัย  ต้ังเด่นไชย
12 611207732021 นางสาวมุกอันดา  สุวัณณะสังข์
13 611207732022 นายอัฐกร  จิรัฐติกร
14 611207732026 นายวงศกร  ส่ือกลาง
15 611207732027 นายณัฐนัย  เอกอักษร
16 611207732029 นายเทพทัต  จิโรจน์มนตรี
17 611207732030 นายพนธกร  ปิยะวรรณสุทธ์ิ
18 611207732031 นางสาวโยษิตา  ตันรัตนะ
19 611207732032 นางสาวกนกวรรณ  ศรีโยธา
20 611207732033 นายปริตต์  ศรีปาน
21 611207732034 นายชวลิต  แววสว่าง

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ

วิศวกรรมศาสตร์

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์

22 611207732035 นางสาวธันยธรณ์  อร่ามมนุปัญญากุล
23 611207732036 นางสาวรัตนพร  บุญชูมณี
24 611207732038 นายประกาศิต  สังข์ทอง
25 611207732040 นายลัสกร  เอ่ียวสกุล
26 611207732042 นายพัฒนเดช  ช่ืนฉันทวงศ์
27 611207732044 นายศุภณัฐ  อัคราวัฒนา
28 611207732047 นายกรธวัช  ขาวเธียร
29 611207732048 นางสาวอาทิตยา  รัตนะ
30 611207732049 นายธีระเดช  เขตตะเคียน

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207733289 นายพงศกร  ชุ่มดี
2 611207733294 นางสาวหสวรรณ  เมืองนิล
3 611207733309 นางสาวมาลินี  แวววับศรี
4 611207733312 นางสาวมาชรีย์  หวัดสว่าง
5 611207733313 นายจิรพัฒน์  จิตติธีระกุล
6 611207733331 นางสาววรรณรดา  ประทุมทา
7 611207733332 นายพิเชษฐพงศ์  จิตต์ธรรม
8 611207733335 นายศิวกร  มโนธรรมกิจ
9 611207733344 นางสาวพรรณิภา  จ าปาทอง
10 611207733372 นางสาวณัฐณิช  เกตรา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207733378 นางสาวจิตณิชา  แสงแก้ว
2 611207733379 นายพงศกร  พงศธรกุล
3 611207733380 นายปิยะวัฒน์  ดีทองอ่อน
4 611207733381 นายณภัทร  จารุสันติภาพ
5 611207733382 นางสาววินท์สิริ  ภัทรวังส์
6 611207733383 นางสาวภีรดา  ดีประเสริฐ
7 611207733384 นางสาวญาณิศา  วิจิตรโสภา
8 611207733385 นายเกียรติศักด์ิ  โพธินเจริญ
9 611207733386 นางสาวณัฐกฤตา  เครือใจวัง
10 611207733387 นางสาววริษา  พูสิทธ์ิ
11 611207733388 นายสหัสวรรษ  สุขเอ่ียม
12 611207733389 นางสาวไรอัล  เลย์ เทนเนเดโร
13 611207733390 นางสาวสุธาวัลย์  พฤทธ์ิไกรวัฒน์
14 611207733391 นายกฤษฎา  สุวรรณรัตน์
15 611207733392 นางสาวชนากานต์  สุขมงคลวงศ์
16 611207733393 นางสาวอภิชยา  หลาบสุวรรณ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและเคร่ืองมือ
วัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 15 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611207732878 นางสาวอิษยา  มุ้ยใจบุญ
2 611207732881 นายภูมินทร์  กล่ินพูล
3 611207732887 นายพงศธร  เพชรมาก
4 611207732888 นายชานน  พูลเวช
5 611207732893 นายธีรเสฏฐ์  เทียมทัน
6 611207732895 นายจิรพัฒน์  ตาฬวัฒน์
7 611207732896 นายพุฒิพงศ์  แห่หล้า
8 611207732905 นางสาววันวิสาข์  ป่ินตบแต่ง
9 611207732909 นายภูเมธ  สุนทรสุข
10 611207732911 นางสาวณภัสณันท์  สุขสม
11 611207732921 นางสาวฐิติภัสร์  กมลศักด์ิก าจร
12 611207732923 นายศุภกรณ์  สรรพฤษสิน
13 611207732927 นายณัฐวุฒิ  วิสิทธิภักดีกุล
14 611207732942 นางสาวชุลีกร  พรหมโชติ
15 611207732944 นางสาวณัฐพร  พยุงผล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและเคร่ืองมือ
วัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 20 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611207732947 นายภูมิไผท  เครือฟ่ัน
2 611207732948 นายธนนันท์  ชยาวิวัฒน์กุล
3 611207732950 นายกฤตนัย  โพธ์ิสาธิ
4 611207732951 นายศุภกฤต  ประเสริฐรุ่ง
5 611207732952 นายน้ าเพชร  เรืองปฏิกรณ์
6 611207732953 นายธีรภัทร  นิลฤทธ์ิ
7 611207732954 นางสาวมนัสนันท์  โตเทศ
8 611207732955 นางสาวกริชฏาภรณ์  พลยางนอก
9 611207732956 นางสาวธนัญญา  จูฑะมงคล
10 611207732957 นายสหัสวรรษ  เดชากร
11 611207732958 นายณัฐพหล  ค าจันทร์วงษ์
12 611207732959 นางสาวธัญวรัตม์  กูเดร์ดาเก็ง
13 611207732960 นายปริตร  สิริฐิติกานต์
14 611207732961 นายสารัช  คีรี
15 611207732962 นางสาวฉัตรชนก  ค าชมภู
16 611207732963 นางสาวฐิตินันท์  บุญตา
17 611207732964 นายสารัช  จงจิตร
18 611207732965 นายพีรวิชญ์  ศรีมาตร
19 611207732966 นายลีนวัฒน์  หล่ังน้ าสังข์
20 611207732967 นายวิทวัส  ตระการจันทร์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 

http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/SwLBxB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี

วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและ
เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 18 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611207732969 นายปริตร  สิริฐิติกานต์
2 611207732970 นายภูรี  อ่ิมหุ่น
3 611207732971 นายพลรักษ์  วงษ์ลอย
4 611207732972 นายอดิเทพ  ศรีหาอวน
5 611207732973 นายศุภกรณ์  เอ่ียมทรัพย์
6 611207732974 นางสาวอิสซาตี  สะยาคะ
7 611207732975 นางสาววราชยา  วีรวุฒิสิริ
8 611207732976 นายพีร์รัฐ  ปัญญาดีวสุกุล
9 611207732977 นางสาวจรรยภรณ์  ทวีพันธ์
10 611207732978 นายพสิษฐ์  กิจจารุวัฒนากูล
11 611207732979 นายณัชพล  นันทประทีป
12 611207732980 นายปรัชญา  วงศ์วีรพัฒนากุล
13 611207732983 นายกรณ์ฉัฐวุฒิ  อู่รังสิมาวงศ์
14 611207732984 นายกฤษฎา  สุวรรณรัตน์
15 611207732985 นางสาวกริชฏาภรณ์  พลยางนอก
16 611207732986 นายธัญประเสริฐ  ประเสริฐเเก้ว
17 611207732987 นายสิริทิวา  ปางวุฒิวณิชย์
18 611207732988 นางสาวkanthakarn  talordtaisong

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3
 มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207730341 นางสาวสรัลพร  ธนกรดิษฐ์
2 611207730342 นางสาวฟ้าใหม่  วงศ์หอม
3 611207730343 นางสาววิทิตา  เสือนิล
4 611207730344 นายอมรเทพ  ค ามณีย์
5 611207730345 นายณัฐพล  ธัญญากุลวงศ์
6 611207730346 นายภูวิทัต  รังสิกุล
7 611207730347 นางสาว่jirawan  thippichai
8 611207730348 นายนูรคอยรี  เจะเตะ
9 611207730350 นางสาววาธิณี  บรรลุสันติ
10 611207730351 นางสาวเสาวลักษณ์  ปุ่มเพชร
11 611207730352 นางสาวเมขลา  ชนะสงคราม
12 611207730353 นายSapavit  Chan
13 611207730354 นายประพัฒน์  พลอยนุช
14 611207730355 นางสาวศิขรินทร์  เหย่ียวยา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207730358 นายอติวัฒน์  อ่อนละเอียด
2 611207730362 นางสาวสรัลพร  ธนกรดิษฐ์
3 611207730365 นางสาวธัญชนก  กุญแจทอง
4 611207730369 นายมัชฌิมา  เฉลิมเเสน
5 611207730370 นายอภิสิทธ์ิ  ศรีสุดใจ
6 611207730371 นายรจนกร  โคตรวงษา
7 611207730374 นายชนกนันท์  พุ่มผลึก
8 611207730378 นายสิทธิพัฒน์  วัชรโกมลพันธ์
9 611207730379 นายณัฐพล  ธัญญากุลวงศ์
10 611207730382 นายพศวีร์  กิตติพงศ์ธร

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207730424 นายมนวัต  ชุ่มเย็น
2 611207730428 นายกนธี  สินวรพิพัฒน์
3 611207730429 นายกฤตเมธ  แสนปรางค์
4 611207730430 นายสุเชษฐา  เดชเพชร
5 611207730432 นางสาววิชชุดา  ชมภูวิเศษ
6 611207730433 นางสาวหยาดทิพย์  วงษ์ชัยชนะ
7 611207730434 นายทวีทรัพย์  สิริพัชรกุล
8 611207730435 นายศรัณย์  ชีวรัชชานนท์
9 611207730437 นายอติวัฒน์  อ่อนละเอียด
10 611207730438 นายกึกก้อง  กอแก้ว
11 611207730442 นายอติกันต์  พูลกิจ
12 611207730443 นายพีณพัฒน์  ร่ืนกล่ิน
13 611207730444 นางสาวลักษิกา  โล่พันธ์ุศิริกุล
14 611207730446 นายมัชฌิมา  เฉลิมเเสน
15 611207730449 นายณัฐพล  ธัญญากุลวงศ์
16 611207730451 นายจิรชยา  แสงทอง
17 611207730452 นางสาวณิชมน  สุนทรธรรมกิจ
18 611207730454 นายกรณัฏฐ์  ถาวรเจริญวัฒน์
19 611207730456 นายสรจักร  ชาวบ้านใน
20 611207730459 นางสาวโสรยา  เมืองมา

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
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โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207730384 นายพิสิทธ์ิ  วงษ์สกุล
2 611207730385 นายสหัสวรรษ  นิรวิทธานนท์
3 611207730386 นายสุภชัย  เพ็ชธัมรงค์
4 611207730390 นางสาวสิริณา  ยุรไชย
5 611207730391 นายกรวิชญ์  บัวค าปัน
6 611207730392 นายวศิน  ทักษิณวราจาร
7 611207730394 นายประกาศิต  ชัยเพ็ชร์
8 611207730395 นายกีรติ  ด ารงศักด์ิ
9 611207730397 นางสาวชนนิกานต์  เอ้ือธนิกกุล
10 611207730398 นายวิชิต  ประสมพงษ์
11 611207730402 นายพงศ์นรินทร์  ประดับสิริพรหม
12 611207730403 นายทวีทรัพย์  สิริพัชรกุล
13 611207730405 นางสาวธัญพร  จีรบรรเจิดชัย
14 611207730406 นายกฤตนพ  สินิทธ์กุล
15 611207730408 นายชยุตพล  อัศนธรรม
16 611207730410 นางสาวศศิกานต์  อังคณากร
17 611207730411 นายชัยวัฒน์  ชนิตว์สนันท์
18 611207730412 นายสุรดิษ  คมคาย
19 611207730413 นายภูมิพศิน  แก้วดี
20 611207730422 นายปารเมศร์  ด ารงวิทย์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

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

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)
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