
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์

และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 651312522543 นางสาวพรหมสิริ เจริญทรัพย์

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://kmutt.me/bachelor-tuition

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน/ช่องทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 11 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://kmutt.me/CFForm

ดาวนโหลดสัญญายืนยันการเขาศึกษา: https://kmutt.me/ConfirmationKMUTT

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายน 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (คร้ังท่ี 2)

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์

และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 651312522510 นางสาวไอรดา สีค าแท้

2 651312522511 นายกรณ์พงษ์ มะลิวัลย์

3 651312522590 นายกิตติชัย กิตติเด่นรุ่งเรือง

4 651312522591 นายมินธดา แวววงค์

5 651312522608 นางสาวอธิติญา สินเพ็ง

6 651312522609 นายภาสพล จิรผาติ

7 651312522643 นางสาวนาราภัทร ปุกค า

8 651312522644 นายอัศวิน แสงมาน

9 651312522666 นางสาวรัตติกาล ผู้ดี

10 651312522730 นายณพัฒน์สิทธ์ิ กวีศิลป์

11 651312522782 นายสุวิจักขณ์ กล่ินหร่ัน

12 651312522787 นายมูฮัมหมัดลุตฟี ลู่เด็นบุตร

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://kmutt.me/bachelor-tuition

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน/ช่องทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 11 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://kmutt.me/CFForm

ดาวนโหลดสัญญายืนยันการเขาศึกษา: https://kmutt.me/ConfirmationKMUTT

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์- วท.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายน 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (คร้ังท่ี 2)

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์

และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 651312522501 นางสาวชนัญชิดา บุญเส็ง

2 651312522504 นางสาวพิมชนก วงษาบุตร

3 651312522509 นางสาวชัญญานุช เดชาธนาพงศ์

4 651312522513 นางสาวพิริยาภรณ์ เกษร

5 651312522536 นายธนพัฒน์ นามวงศ์

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://kmutt.me/bachelor-tuition

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน/ช่องทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 11 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://kmutt.me/CFForm

ดาวนโหลดสัญญายืนยันการเขาศึกษา: https://kmutt.me/ConfirmationKMUTT

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายน 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (คร้ังท่ี 2)

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์

และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 651312522507 นางสาวสุชัญญา สนามทอง

2 651312522521 นายวิชญปรัชญ์ จันทร์อินทร์

3 651312522528 นางสาวณีรนุช สุโพภาค

4 651312522529 นางสาวชนันสิริ สุขจันทร์

5 651312522535 นายเจษฎา เลาหศักด์ิประสิทธ์ิ

6 651312522585 นางสาวณัฐชยา สิริพลากรกิจ

7 651312522586 นายจิรเมธ ศรีมงคล

8 651312522734 นายปุณณวิชญ์ สิทธิวงษา

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://kmutt.me/bachelor-tuition

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน/ช่องทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 11 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://kmutt.me/CFForm

ดาวนโหลดสัญญายืนยันการเขาศึกษา: https://kmutt.me/ConfirmationKMUTT

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายน 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (คร้ังท่ี 2)
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โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์

และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 651312522526 นายภรัณยู ชายสิงขรณ์

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำด ำเนินกำร ดังน้ี

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 4 (คร้ังท่ี 2)

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   https://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://kmutt.me/bachelor-tuition

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน/ช่องทำงกำรช ำระเงิน : https://kmutt.me/payment

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 11 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://kmutt.me/CFForm

ดาวนโหลดสัญญายืนยันการเขาศึกษา: https://kmutt.me/ConfirmationKMUTT

วันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน - วันจันทร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2565

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายน 2565

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
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