
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 34 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800287 นายพงศ์พิเชษฐ ตันธนวิกรัย

2 621200800401 นางสาวดลวรรณ เพชรรัตน์

3 621200800433 นางสาวปัณฑิตา คัณฑิสุวรรณ

4 621200800439 นางสาวฐิรัฐติกร ศรีหวาด

5 621200800513 นายวรท ถิรคุณธร

6 621200800540 นายคามิน โต๊ะประดู่

7 621200800638 นางสาวพชรพร ค าสนอง

8 621200800764 นางสาววณิศรา ค าราชา

9 621200800811 นางสาวเบญจกุล สุทธิสุคนธ์

10 621200800923 นางสาวภัทรานิษฐ์ คงแสนค า

11 621200800924 นายตรัยธวัช จิตต์ชะนะ

12 621200801064 นายกฤต จรุงชัยฤทธิกุล

13 621200801199 นายธนพัฒน์ ดารารัตน์

14 621200801812 นายภูวนัตถ์ จันทร์มี

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 34 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

15 621200801832 นายปุณณภพ ชลอ

16 621200802385 นางสาวนัตติมา มหะพันธ์

17 621200802782 นางสาวนพศร เตชะรุ่งเรืองวิทย์

18 621200802832 นายปฏิภาณ ม่ันคง

19 621200802906 นางสาววริศรา เครือจินลิ

20 621200803649 นายธนะพัฒน์ สุวรรณอาสน์

21 621200803833 นายพศวัต ทานาม

22 621200803945 นางสาวอนุตตรีย์ ทิพม่อม

23 621200804179 นางสาวพรเพ็ญ เอกไพบูลย์กุล

24 621200804472 นายกัมพล ไทยปรีชา

25 621200805068 นายภัคศวรรษ รักไทย

26 621200805318 นายศิรพัฒน์ ไตรเสนีย์

27 621200805662 นางสาวนภสร เลิศจตุพร

28 621200805742 นางสาวณัฐธนันกรณ์ บุญสวัสด์ิ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 34 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี

29 621200806287 นางสาวกิตติยาภรณ์ ตะกรุดเท่ียง

30 621200806313 นายณรงค์ยศ สุนทรารักษ์

31 621200806385 นางสาวแพรพันวา เทศประสิทธ์ิ

32 621200806522 นายจักรพงศ์ ประดิษฐ์ธนโชติ

33 621200806538 นายธนโชค ม่ันพิศุทธ์ิ

34 621200806713 นางสาวฐานิตา  ส้มเกล้ียง

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800711 นายณัฐดนัย กิจเพ่ิมเจริญ

2 621200800737 นายธีรภัทร มงคลชัยชนะ

3 621200801486 นายวิศรุต กิตติเจริญพรงาม

4 621200803705 นายเสฏฐนันท์ พิพัฒน์ภากร

5 621200803916 นายปรินทร พุกสุริย์วงษ์

6 621200806111 นายอเลค กูท

7 621200806249 นายกชพงศ์ เดชบุญญาภิชาติ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621200800324 นางสาวชุติมันต์ สุขส าราญ

2 621200801772 นางสาวชนิภรณ์ ศิริสุข

3 621200802980 นางสาวชัญญานุช เกิดศิริ

4 621200803009 นางสาวศุภรดา บัวสระ

5 621200803560 นางสาวทิพานัน มาสขาว

6 621200804058 นายอติพล ปรีชาพัฒนานนท์

7 621200804452 นายกฤช กาญจนนีมานนท์

8 621200804454 นางสาวรุจินา ญาติทอง

9 621200805695 นายปรินทร์ จันทร์ทองสุข

10 621200805855 นายพงศกร พิบูลพงศ์พันธ์

11 621200806283 นายธีรเดช ศิริอาคเนย์

12 621200806659 นางสาวญาณินท์ พงษ์พจนธรรม

13 621200806679 นางสาวกัญจสิริ ผดุงกุล

14 621200806722 นางสาวสุพัตรา ปัญญารัมย์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพุธท่ี 30 มกราคม - วัน
พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้
สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำใน

ภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2562

ปริญญาตรี


