
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735383 นายธนวัฒน์  อุดชาชน
2 611207735389 นายจารึก  ทิพยกุลไพโรจน์
3 611207735400 นายรุจิภาส  ฐานะกาญจน์
4 611207735562 นายภวัต  เลิศภิรมย์ลักษณ์
5 611207735570 นางสาวอติกานต์  ทองบุตร

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
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)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 25 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735673 นายภูมิ  ย้ิมเย้ือน
2 611207735674 นายกรกวิน  แซ่ต้ัง
3 611207735675 นายชนกนันท์  พานหาญ
4 611207735676 นายเตชิษฏ์  ตรังตรีชาติ
5 611207735685 นางสาวทอฝัน  ภูชาน
6 611207735687 นางสาวฉันทิสา  เสนาะล้ า
7 611207735689 นางสาวภรภัทร  สร้อยสน
8 611207735697 นายธนาวินท์  บุญถนอม
9 611207735703 นางสาวฐิตารีย์  เขมนันทกุล
10 611207735712 นางสาวนลินพร  กล่ินระรวย
11 611207735717 นางสาวอโรชา  ลวณะสกล
12 611207735727 นายพชรพล  อาบสุวรรณ์
13 611207735729 นายณภัทร  แจ่มจันทร์
14 611207735730 นางสาวกีรติกา  โสมนรินทร์
15 611207735732 นางสาวศิณินท์  ชัยเดชอนันต์กุล
16 611207735733 นางสาวนิดา  รุทธพิชัยรักษ์
17 611207735735 นายธนดล  ธีรธาดาพงศ์
18 611207735740 นายอานนท์  สุขศิริ
19 611207735753 นางสาวพลอยพัชรินทร์  พูลสวัสด์ิกิติกูล

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี
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)

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 25 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 611207735753 นางสาวพลอยพัชรินทร์  พูลสวัสด์ิกิติกูล
20 611207735754 นายวิชาญ  เรืองขจร
21 611207735757 นายพิชญุตย์  จันทราภากร
22 611207735758 นายนายเผ่าเทพ  จารุสิริสวัสด์ิ
23 611207735759 นางสาวลภัสรดา  ศรีเสถียรวงศ์
24 611207735760 นายนพณัฐ  บุญเรือง
25 611207735764 นางสาวจิณณพัต  เอกบูรณะวัฒน์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

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)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735806 นายสรวิศ  ฮอพิมาย
2 611207735807 นายศุภวิชญ์  สิริวัฒน์
3 611207735808 นายธนภัทร  ก้ีประเสริฐทรัพย์
4 611207735810 นายพงศ์พันธุ์  มากโภคา
5 611207735811 นายณัฐพล  หงษ์นเรศ
6 611207735813 นายชลธาร  ขวัญขจรโรจน์
7 611207735815 นางสาวภิรญา  ศิลป์วิเศษสรรค์
8 611207735816 นางสาวณัฐนันท์  ปิตินันทิวัฒน์
9 611207735817 นางสาวปัณฑารีย์  ติระรัตนสมโภช
10 611207735818 นายกรวรินทร์  เกรียงศักดาชัย
11 611207735819 นายศิระเชษฐ์  บุญมี
12 611207735820 นายอัครชัย  เขียวบ้านยาง
13 611207735822 นายสิรภัทร  แม้นสมุทรใจ
14 611207735824 นางสาวพรณภัส  มงคลกุล
15 611207735825 นางสาวณัชญาพร  มุกดาหาร
16 611207735828 นายรวิช  อินทรพัฒนาวาณิช
17 611207735830 นายนพณัฐ  บุญเรือง
18 611207735831 นางสาวนฤมล  คล้ายนิล
19 611207735834 นางสาวณัฏฐณิชา  อุบลสอาด
20 611207735835 นางสาวปาณิศา  เร่งก าเหนิด
21 611207735836 นางสาวณิชานันท์  ธนจิตรวิไลย
22 611207735837 นางสาวกมลภรณ์  ข าศิริกุล
23 611207735839 นายสัญญา  กาญจนกุลานุรักษ์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี
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/15py2v

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี

24 611207735841 นายพลชนก  นราบุณยาพร
25 611207735842 นางสาวนนทยา  แสงรุ่ง
26 611207735843 นายจักราช  นิลละออ
27 611207735844 นางสาวภัทรวดี  วังศรีคุณ
28 611207735845 นายพงศ์ศิริ  พัฒนพร้อมสุข
29 611207735846 นางสาวชนิศวรา  สิทธิราษฎร์
30 611207735847 นางสาวอณามิกา  มงคลคุณาธร

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3 
มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบคัดเลือก)

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

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/15py2v

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การด าเนินการ


