
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 5 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204918017 นายธนาวุฒิ  พลรัตน์
2 611204918783 นางสาวธมลวรรณ  สิการ
3 611204920750 นางสาว ชนกนาถ  หมอกยา
4 611204922552 นายทรงกลด  ดวงแก้ว
5 611204925561 นายณัฐสิทธ์ิ  ชมภูนุช

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ
เข้าศึกษา)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 10 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204918016 นางสาวฐิติมา  ชูศรีหะรัญ
2 611204918165 นายนันทกร  กวยทอง
3 611204918863 นางสาวญาณิศา  กุลปราการ
4 611204919459 นางสาวบรรณพร  พุทธคาวี
5 611204920924 นางสาวพรจิรา  งามละมัย
6 611204920930 นางสาวณัฐวดี  เมืองจันทร์
7 611204923286 นางสาวญาธิดา  ทองศรี
8 611204923372 นางสาวพศิกา   กิจกอบชัย
9 611204923735 นางสาวธนญาพร  ก าลังดี
10 611204924758 นายจารุวิทย์  มีใหญ่

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204921828 นายอานันชัย  ขวัญใจ
2 611204925015 นางสาวสุวัชษมา  อุดมเกษตรรัตน์
3 611204925146 นางสาวธนาพร  อยู่เย็น

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* ยกเว้น
เขต 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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ
เข้าศึกษา)

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 4 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204922290 นางสาววรัญญา  จันนันทะ
2 611204924304 นายธนภัทร  รักษาแก้ว
3 611204925219 นายภูริช  ถิระวัฒนพิเชฐ
4 611204925513 นางสาวอภิญญา  สายเช้ือ

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204919218 นางสาวณัฐพร  พ้ืนผา
2 611204922736 นางสาวเกตุกมล  พันธ์พิศ
3 611204924519 นางสาวบุญมณี  อินวกูล

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204921401 นางสาวสุวรรณา  ผิวอ่อน

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)

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 6 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204919031 นางสาวกัณธิชา  วิญญาณ
2 611204920117 นายปุณณัตถ์  บุญอินทร์
3 611204922949 นางสาวสโรชา  ประกอบเพียร
4 611204924266 นางสาวอรพิน  จามน้อยพรม
5 611204925012 นางสาวปทิตตา  พุฒฤทธ์ิ
6 611204925087 นางสาววิชญาพร  อินสวน

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 8 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204921018 นายวิวิศน์  ศรีอุดกัน
2 611204921649 นายศุภเศรษฐ์  ปราบหงษ์
3 611204922042 นางสาวธนพร  บุญวุฒิวิวัฒน์
4 611204924497 นายมงคล  วงษ์ใจ
5 611204924506 นางสาวธันยพร  ธรรมวิวรณ์
6 611204924958 นายปริวัตร  ผาเจริญ
7 611204925133 นางสาวอัญชศา  ใจสมัค
8 611204925596 นางสาวตวงรัตน์  เพ็ชร์ศิริ

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204920696 นางสาวกรรณิกา  ทองใส
2 611204924111 นายกิตติเชษฐ์  ถมมา

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 5 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204920097 นางสาวสุภัทตรา  เบ้ืองบน
2 611204920099 นายวัยวัฒน์  วรรณโกษิตย์
3 611204923185 นางสาวอุ่นเรือน  ยางงาม
4 611204923732 นางสาวจุรีมาศ  แสงค า
5 611204923904 นายจิรวัฒน์  จรูญแสง

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204918698 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองงามข า

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)

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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 5 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611204919643 นางสาวนางสาวญาณิศา  เจริญศิริ
2 611204921808 นางสาวเจตสุดา  ผ่องพรมราช
3 611204922444 นางสาวธันยพร  บัวสิงห์
4 611204922520 นางสาวชนิตา  หมอกเจริญ
5 611204922879 นายรัฐพงศ์  โทนะพันธ์

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)

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 เพ่ือใช้ในการยืนยัน
เลือกเรียน มจธ.


