
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program: IBP) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(รอบ Pre-Active) เพื่อโครงการ Active Recruitment  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based 
Program: IBP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รอบ Pre-Active) เพ่ือโครงการ Active Recruitment  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
Digital Design: DD (Animation and Visual Effect) 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาวกมลนัทธ์ ปัญจเวสารัช 
2 นายฆฤณ พินิจสุนทรสาร 
3 นางสาวชนัญพัทธ์ โฆษิตพันธวงศ์ 
4 นางสาวชมพูนิกข์ ยิ่งจ าเริญศาสตร์ 

5 นายชินวัตร ชีวพิสุทธ์ิ 
6 นางสาวชุติภา ดวงมณี 
7 นายณัฐภัทร วังน้อย 
8 นางสาวณิชกานต์ เบญจรงค์จินดา 
9 นายดลยวัต บุญมา 
10 นายธนวัฒน์ ปราดเปร่ืองเวทย์ 
11 นายนนท์ปวิธ เครือเวทย์ 
12 นางสาวนภสร พัฒน์ชนะ 
13 นายนรัญจ์ อภิสกุลชาติ 

14 นายปพน ช่อผกาพันธ์ 
15 นางสาวปภาดา เกิดโชค 
16 นายปรมัตถ์ ศรีวิโรจน์ 
17 นายปวริศ ตันธนะ 
18 นายปัณณ์ เลี้ยงศรี 
19 นางสาวปาริฉัตต์ ตั้งศรีเกียรติกุล 
20 นายพรภวิษย์ วิภาตะกลัศ 



ล าดับที ่ ชื่อ นามสกุล 
21 นางสาวพัชรพร ลือเกียรติกุล 
22 นางสาวภัทรลภา ตรามีคุณ 
23 นางสาวมธุรดา จารุเฉลิมรัตน์ 
24 นายวรเจตน์ วิไลวงษ์ 
25 นางสาววรินทร์ จีรวัฒนเกษตร์ 
26 นายวีรพล พิสัยสวัสดิ์ 
27 นางสาวสริตา จันทร์โอธาร 
28 นางสาวสิตานัน บุศยพลากร 
29 นางสาวสุพัฒตรา เงินพิสุทธ์ิศิลป์ 

30 นายพิชญุตม์ รัตนราช 

***31 นางสาวลลิตา   วิปุลานุสาสน์  

***32 นางสาววัสวรรณ ตฤณวุฒิพงษ์ 

 
นักศึกษาที่มี *** หน้าชื่อต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มิฉะนั้นรายชื่อดังกล่าวจะ

ถูกตัดสิทธ์ิการผ่านคัดเลือกรอบ Pre-Active 

  



Digital Design: DD (Game Design and Production) 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

1.  นายณัทภูมิ บุญมี 

2.  นายธนภัทร บุณยะผลึก 

3.  นายธีร์ รุ่งศรีทอง 

4.  นายพนธกร สุธัญญา 

5.  นายพีรธัช ภักดิ์กวิน 

6.  นายพีรวิชญ์ สินอมรเวช 

7.  นางสาวพุทธธิดา ศุภมิตร์ 

8.  นางสาวมาริษา ลิมปธนโชติ 

9.  นายรัชพล เพชรสุทธ์ิ 

10.  นายวัศพล เอ้ืออนันต์ 

11.  นายเจมส์ บุณยกิดา 

12.  นายธีธัช รักษา 

13.  นางสาวนภัส รายพิมาย 

14.  นายชลธนันท์ คงคางาม 

 

  



แนบท้ายประกาศ 
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบท่ี 2) 

การด าเนินการ วันที่ 
1. หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program: IBP) แจ้งข้อมูลผู้ที่
ผ่านการคัดเลือก ไปยังส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

2. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครส าหรับนักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือก ทาง SMS และอีเมล์ 

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download ใบ
ช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ 
Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น) 

ระหว่างวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ - 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
(ระยะเวลาช าระเงิน 11 วัน) 
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ) 

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะผู้ช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) 
ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

5. ส านักงานคัดเลือกฯ ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ 
TCAS 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS รอบท่ี 2 
(นักเรียนที่ประสงค์จะเลือกเรียนในสาขา Digital Design ต้องสละสิทธ์ิ
สาขาวิชาที่สอบผ่านในระบบ TCAS รอบที่ 1  ) 
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th 

วันพุธที่ 22 เมษายน - วันพฤหัสบดี
ที่ 23 เมษายน 2563 
(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน) 
(ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการ
ใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาจะขอสิทธ์ิเข้าศึกษา
ในภายหลังไม่ได้) 

7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 2 
ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th 

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

8. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ อาจารย์น้ าหวาน ( 089-2021900) 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ที่ : http://admission.kmutt.ac.th 

 

 

 

 

https://student.mytcas.com/th

