
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 27 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611301110301 นายกรธวัช  สอดส่อง
2 611301110302 นายธีรภัทร  จิรวัฒนผล
3 611301110305 นายพงศกร  ตะเคียน
4 611301110306 นางสาวกฤษณา  ตันยากุล
5 611301110321 นายพศิน  วงศ์ศรีพิสันต์
6 611301110322 นายธีรดนย์  จรูญชนม์
7 611301110323 นายอธิษฐ์  กิตต์ิธนารุจน์
8 611301110324 นายณัฐดนัย  โลหะกิจสงคราม
9 611301110326 นายวัชรากร  เทศนาเรียง
10 611301110327 นายอินทัช  สัจจะเทพ
11 611301110328 นายสัณหวัช  ศรีมีทรัพย์
12 611301110329 นางสาวมนัสพร  ชัยสวัสดิถานนท์
13 611301110330 นายณัฐศิษย์  ปัญจพรผล
14 611301110331 นางสาวพรรณปภร  เจ้ิน
15 611301110332 นางสาวทิพย์สุคนธ์  สาโหมด

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)

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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

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

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน
การเข้าศึกษา)

 ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 
ธันวาคม 2560

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

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31
 ธันวาคม 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 27 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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

16 611301110333 นายณัฐพล  ไชยศิริวัฒนะกุล
17 611301110341 นางสาวอรญา  แสงเพ็ง
18 611301110342 นายกฤษฎา  อาทิตย์กวิน
19 611301110343 นายศุภชัย  ธรรมถาวร
20 611301110361 นายกองทัพ  มณฑิราช
21 611301110362 นางสาวชุษฎา  วัฒนะเสถียรกุล
22 611301110381 นางสาวชญานุตน์  อุทัยพรชัย
23 611301110401 นายเอกชัย  พรหมเสนะ
24 611301110461 นายชยณัฐ  แสงสว่าง
25 611301110462 นายปูรณ์  ปิยะพัฒนกุล
26 611301110463 นายอภิวัฒน์  เอ้ือบัณฑิต
27 611301110564 นายจักรพันธ์  ทองเพชร

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)

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน 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


