
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 34 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204918020 นางสาวฐิตารีย์  จิรสินชินชนิศ
2 611204918091 นายธีรภัทร  ดวงมารดา
3 611204918106 นางสาวพิมลภัทร  ร่มโพธ์ิชี
4 611204918216 นางสาวศศิวิมล   ธุวะค า
5 611204918283 นางสาววาสนา  ศุภภัทรากร
6 611204918306 นายวิชญ์พล  นิติรัฐสุวรรณ
7 611204918372 นางสาวจาฏุพัจน์  ปรากฏหาญ
8 611204918401 นางสาวธันยภฤศม์  จ่าพุลี
9 611204918683 นางสาวเสาวลักษณ์  หลักเพชร
10 611204919020 นางสาวณัฎฐณิชา  นาสมรูป

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 34 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี

11 611204919444 นางสาวกุลณัฐ  พูลผกา
12 611204919564 นางสาวอัญญภา  วังอนานนท์
13 611204919862 นางสาวนภสร  สุภาผล
14 611204920329 นายชัยภัทร  ศรีสุขเอม
15 611204920923 นางสาวสุวพัชร  ด าสนิท
16 611204921327 นางสาวจีระนันท์  วงษ์อ่อน
17 611204921587 นางสาวศุภิสรา  บุราณปู่
18 611204921589 นางสาวพลอยนภรัตน์  ศิริกรโภคกุล
19 611204921621 นางสาวรินรดา  บุญมี
20 611204922265 นางสาวสุกฤตา  กัลล์ประวิทย์

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

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 34 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี

21 611204922485 นายธนภูมิ  เหลืองอ่อน
22 611204922502 นายภวิศ  ฟูมณีโชติ
23 611204922870 นายสิรวิชญ์  จัตุรโพธ์ิ
24 611204922929 นางสาวธนาภรณ์  ทรัพย์ส าราญ
25 611204923007 นางสาวญาดา  อินยา
26 611204923508 นางสาวไพวิกา  ขัติยศ
27 611204924168 นางสาวปพิชญา  แววบุตร
28 611204924769 นางสาวพันธิตรา  โรจน์กฤตวิทยา
29 611204924776 นายนนทวัฒน์  ตุ้ยดี
30 611204925102 นางสาวบุษยา  สวนะทรงธรรม

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

การด าเนินการ วันท่ี

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 
เมษายน 2561

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 34 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี

31 611204925256 นางสาวรินรดา  โภคมะณี
32 611204925287 นางสาวจิตราภรณ์  อ่อนสะเดา
33 611204925664 นางสาวอริยาณี  ฟ้าทองศรีสุขดี
34 611204923882 นางสาวจุฑามาศ  จันทรศิริ

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

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 7 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204919217 นางสาวชลาสิน  พรหมทรัพย์
2 611204919830 นายปรเมษฐ์  สุธาพจน์
3 611204920969 นายศุภกิตต์  เสาแก้ว
4 611204921032 นายอิสรา  ฮวดสุวรรณ์
5 611204921058 นางสาวสุภัค  เชาวนปรีชา
6 611204922644 นางสาวปีย์รดา  อินทรโชติ
7 611204925294 นางสาวภริตพร  เช้ือสระคู

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204919422 นายนิรัติศัย  คงศักด์ิ
2 611204920491 นางสาวมาริษา  ทิพวรรณ
3 611204925548 นางสาวณัฏฐณิชา  สุทธิพงศ์

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์- วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 5 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204918643 นางสาวสุพัตรา  ไกรนรา
2 611204919887 นางสาวบุญญศิริ  สมณะ
3 611204920731 นางสาวธนพร  สารสุวรรณ
4 611204922709 นางสาวศุภสุดา  พันธ์ดี
5 611204925196 นางสาวบุณยาพร  ลีวานิชย์

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 4 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204919251 นางสาวจีรวรรณ  แจ่มพิศ
2 611204921289 นางสาวกาญจนา  ค าพิมพ์
3 611204921351 นายชานนท์  จีระ
4 611204921957 นางสาวมุทิตา  จ๋ิวเกษม

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

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 
เเละกรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ภายในจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 20 
พฤษภาคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์ เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 27 - วันจันทร์ท่ี 30 

เมษายน 2561
2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.


