
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304310515 นางสาวธันย์ชนก พรชัยศรี

2 641304310517 นายชัยพจน์ ก้องจันทร์สว่าง

3 641304310533 นายภคพล ทาอุบล

4 641304310534 นายกษิด์ิเดช พลายเผือก

5 641304310535 นายอดิศร บุญชู

6 641304310537 นายพงษ์ไพโรจน์ ศุภพล

7 641304310539 นายภูมิสิษฐ์ เจริญนกอักษร

8 641304310540 นายภูรินท์ พีรโชติกพันธ์ุ

9 641304310541 นายณัฐภัทร งามพรชัย

10 641304310543 นายสรวิศ เถาว์ชู

11 641304310545 นายวรินทร์ธร จ าปาศรี

12 641304310546 นายชลันธร นิยม

13 641304310547 นางสาววารินยุพา อักขะระ

14 641304310548 นางสาวนันทวัน เปล่งรัศมี

15 641304310552 นายอานนท์ เช่ียวชาญไพรศรี

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น

เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ .

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์

 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 

https://admission.kmutt.ac.th
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 39 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

16 641304310556 นายณัฐพงษ์ แสนเขียววงศ์

17 641304310561 นายชัชพิมุข กล่ินขวัญ

18 641304310580 นายดวงเจริญ สิวะสุธรรม

19 641304310623 นางสาวพีรภาว์ มีแก้ว

20 641304310631 นายภูผา ป้อมเงิน

21 641304310642 นางสาวธัญทิพย์ อู่เงิน

22 641304310654 นายพลวิชญ์ ดวงสุข

23 641304310663 นายปุณณวิชญ์ การสามารถ

24 641304310668 นายภัทรกร คุณเจริญ

25 641304310673 นายปณิธี วิโรจน์วงษ์ชัย

26 641304310686 นายธนาดล แสงสว่าง

27 641304310701 นายพัชรพล แปลนาค

28 641304310750 นางสาวอัญชิสา สุขสมใจภักด์ิ

29 641304310769 นายเอกอรุช ปุราธนานนท์

30 641304310783 นายศิริภูมิ กุศลส่ง

31 641304310807 นายณัฐเมศร์ วงศ์ธนิตเลิศ

32 641304310822 นางสาวภัทราภรณ์ หงษ์ร่อน

33 641304310841 นางสาวจุฑามาศ พุ่มพฤกษ์

34 641304311022 นายปวริศ พงษ์รัตน์

35 641304311043 นายสหรัฐ คนึงเหตุ

36 641304311063 นางสาวฐิติกาญจน์ ขันตี

37 641304311069 นายเขมฐิติ หวังทรัพย์ทวี

38 641304311102 นายพีระพล ศรีวิชชุพงษ์

39 641304311162 นายนราวิชญ์ โพธิวัฒนะ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น

เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ .

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์

 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 

https://admission.kmutt.ac.th
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304310518 นายภูริ มุ่งวิริยะ

2 641304310519 นายรัชชานนท์ บุหรง

3 641304310554 นายกันติทัต วราวุฒิ

4 641304310567 นายธิติวุฒิ หาญพัชรภาณุกร

5 641304310574 นายพงศภัค ลับก่ิม

6 641304310653 นายกวีภพ นพคุณ

7 641304310667 นายอชิระ ช่ังชัย

8 641304310669 นางสาวกัญญภัส เมฆวิจิตรแสง

9 641304310676 นายภาษินันท์ วิทยวินิต

10 641304310685 นายภานุสรณ์ ฤกษ์สุขรุ่งเรือง

11 641304310689 นายสิทธิโชค อ่วมศิริ

12 641304310966 นางสาวกนิษฐา กระตุดเงิน

13 641304311046 นายฐิติ แซ่ล้ี

14 641304311048 นางสาวเบญญาลักษณ์ หาญพิทักษ์สุข

15 641304311084 นายภูผา แก้วบัวพันธ์

16 641304311146 นายณัฐภัทร ธีรานันตชัย

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น

เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์

 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 

https://admission.kmutt.ac.th
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ)รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304310542 นายอานนท์ แสงเงิน

2 641304310550 นางสาวนภสร ธีรวงศ์สวัสด์ิ

3 641304310551 นางสาวธมลวรรณ สังขรัตน์

4 641304310563 นางสาววณิดา เพชรยวน

5 641304310565 นายภาคภูมิ ฉันทพจน์

6 641304310566 นางสาวพริมา บวกกลาง

7 641304310568 นางสาวปนัดดา จิรังคพาณิชย์

8 641304310640 นายปวริศ ภูมิพันธ์

9 641304310702 นางสาวเมธาวี สาธิตอภิวันท์

10 641304310713 นายศรัณย์ แก้วกลัด

11 641304310733 นายณัฐพล สระสมบูรณ์

12 641304310761 นางสาวณัฐพร พุฒิโสภิณ

13 641304310767 นางสาวธวัลรัตน์ ประคองขวัญชัย

14 641304310824 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ สุดาปัน

15 641304310905 นายหัสวรรษ วังศรี

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น

เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์

 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 

https://admission.kmutt.ac.th
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ)รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
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