
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305825132 นางสาวชญานิศ  พรวิศณุกูล
2 611305825181 นายสหรัฐ  สามคุ้มทิม
3 611305825567 นายสพล  รุจิวัฒนานนท์
4 611305825858 นางสาวสุวภัทร  ทองมา
5 611305826839 นายปุณยวีร์  ต้ังวงค์
6 611305827163 นางสาวอัญชลิตา  สุวรรณรงค์
7 611305827461 นางสาวสุภัคชญา  อินทะ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ : รายละเอียดเร่ืองทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งอีกคร้ังวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิท าสัญญารับทุนฯ

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

วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล์ 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.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305825149 นายรุ่งวิกรัย  พยัคฆานุวัตร์
2 611305825154 นายณัชพล  ปัทมวิสุทธ์ิ
3 611305825284 นายสหัสวรรษ  ศรีจันทร์
4 611305825405 นายรชต  จูคล้ายหล่อ
5 611305825474 นางสาวณภัทร  เลิศจรัส
6 611305825903 นางสาวธันย์ชนก  ประสูตร์แสงจันทร์
7 611305826151 นายดิษกร  ธนกรมนพร
8 611305827101 นางสาวสโรชา  วงศ์ศิริ
9 611305827141 นายธนกฤต  ข าสุวรรณ์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ : รายละเอียดเร่ืองทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งอีกคร้ังวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิท าสัญญารับทุนฯ

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล์ 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.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305825140 นางสาว อารียา  ช่ืนอารมย์
2 611305825159 นางสาวชนนิกานต์  ศรีพิลาศ
3 611305825176 นายณัฐวิทย์  เดชณรงค์พิชิต
4 611305825479 นายปรเมษฐ์  จิตละม่อม
5 611305825823 นางสาวพิมพ์มาดา  ขจิตด าเกิง
6 611305826176 นายจักรพันธ์  อาบสันเทียะ
7 611305827042 นางสาวสุธาสินี  สุประดิษฐ์
8 611305827441 นางสาวณิชชารีย์  กิจตระกูลรัตน์
9 611305827488 นางสาวเจนนิสา  อุ่นน้ าใจ
10 611305827490 นายณัฐดนัย   จุขุนทด

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ : รายละเอียดเร่ืองทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์จะแจ้งอีกคร้ังวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิท าสัญญารับทุนฯ

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

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

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล์ 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.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 - วันอาทิตย์ท่ี 6 
พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี 2561
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์


