
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 35 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200500628 นางสาวลภัสรดา  แสงเส้น
2 611200501109 นางสาวปัทมา  ฤทธิรักษ์
3 611200501121 นางสาวอริสรา  พันแจ้ง
4 611200501403 นายกฤติย  ศรีสมัย
5 611200501417 นางสาวอลิสา  พิพัฒน์จันทนาคร
6 611200501447 นายอัครวินท์  โป้ซ้ิว
7 611200501629 นางสาวธันยมัย  ศรธนะรัตน์
8 611200502171 นางสาวณัชชา  ศิรประภาพงศ์
9 611200502227 นางสาวภัทรานิษฐ์  ดีเกษม
10 611200502274 นางสาวกณิสา  กีรติภูบดี
11 611200502950 นางสาว ดนยา   ตันปัทมดิลก
12 611200503363 นายกีรติ  แตงนุ้ย
13 611200504322 นางสาวเขมจิรา  ไพฑูรย์
14 611200504741 นางสาวนภัสสร  สุวรรณวาทิน
15 611200504802 นางสาวจิราภา  ตระกูลศรีมงคล
16 611200505226 นางสาววชิราภรณ์  คงธนสุนทร
17 611200505290 นางสาวพนัชกร  สุวรรณเรืือง
18 611200505470 นายธนพัฒน์  ภักชัย
19 611200505550 นางสาวพัทธนันท์  หวังสมบูรณ์ศิริ
20 611200505560 นางสาวสุพิชญา  ตีรเลิศพานิช

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)

การด าเนินการ วันท่ี

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน
ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี

1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 35 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี

มีเดียอาตส์ - ศล.บ. 4 ปี

21 611200505775 นางสาวชญานิษฐ์  จันทร์ขอม
22 611200506227 นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
23 611200506750 นางสาวกัลยาพร  สร้างพรรณทอง
24 611200506757 นางสาวปิยาพัชร  หวังดี
25 611200506965 นางสาวณัฐชา  เศวตอมรชัย
26 611200506990 นายสรวิชญ์  อัศวศิลปกุล
27 611200507426 นางสาวพรวดี  ฐิตะไพศาลผล
28 611200507765 นางสาววรพรรณ  ลีเรืองกิจ
29 611200507771 นางสาวกรกนก  อินทรเทศ
30 611200507817 นางสาวภกรกัญจน์  ศรีวิริยานนท์
31 611200507943 นางสาวณัฐฐาฎา  อมรภัทรกิจ
32 611200508125 นางสาวธัญวรัตน์  สิงห์ขร
33 611200508239 นายภีมวัจน์  ยลพัธน์
34 611200508522 นางสาวภัทรวดี  ตุ้มชู
35 611200508538 นางสาวอรนันต์  จันศร

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 เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 6 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200500262 นางสาวณัฐสุดา  กันทะ
2 611200505675 นายเมธี  ธเนศนิติรัตน์
3 611200506810 นางสาวณัฐนรี  กุสารัมย์
4 611200507169 นางสาวนันท์นลิน  อิงไชยตระกูล
5 611200508095 นายชินพัฒน์  พิริยะบรรหาร
6 611200508674 นายไออุ่น  นิราช

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)

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 10 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200501093 นายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2 611200501571 นายกิตติพันธ์  อมรรัตน์ธ ารงค์
3 611200501744 นางสาวกมลทิพย์  คูเป่ียมรักษ์
4 611200501829 นายพรเทพ  ธาดานิพนธ์
5 611200502175 นายคงคา  นิลโหมด
6 611200502659 นายเด่นพงศ์  เด่นจารุกูล
7 611200505211 นายกชธนภูมิ  กฤษกรกุลปรียา
8 611200505929 นายคุณานนต์  สุขสโมสร
9 611200506744 นายธนดล  บุญจ านงค์
10 611200508342 นายภาณุมาศ  คงมานนท์

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)

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์- วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200504021 นายศุภกฤต  พานิชกุล
2 611200507281 นายภาณุพงศ์  นนทสิทธิชัย

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)

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหาร

หลักสูตรมีเดียอาตส์และ
เทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 16 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200501226 นางสาวอาณาพร  จิตต์ทรัพย์
2 611200501506 นางสาวเก้ือจิต  เพ็งลี
3 611200501518 นางสาวรุ่งทิพย์  ผ่องพุธ
4 611200501634 นายนรพนธ์  เอ่ียมโพธ์ิภักดี
5 611200502221 นางสาวโสธรา  พ่ึงสมบุญ
6 611200502649 นายจักรภพ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์
7 611200502750 นายสิทธินนท์  ม่ันใจ
8 611200502971 นางสาวธันย์ชนก  อินทรมณเฑียร
9 611200503100 นางสาวสุภาพร  เอติละ
10 611200503135 นางสาวฐิติยา  เกรืกเรืองปัญญา
11 611200504234 นางสาววิภาวี  ฟองแก้ว
12 611200504533 นางสาวรมิตา   ศรีสุขโข
13 611200505409 นางสาวอารีญา  ชัยเลิศ
14 611200506941 นางสาวนิศาชล  ศรีวรรณญา
15 611200507405 นางสาวอริสา  อินทระสังขา
16 611200508208 นางสาวธัญณัฐ  ทะรังศรี

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)

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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 าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560


