
 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 

หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program: IBP) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โครงการ Active Recruitment  ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ Active 1) 
Announcement of Successful Candidates 

Individual Based Program: IBP,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2020 

Active Recruitment (Active 1)  
 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะบุคคล ( Individual 

Based Program: IBP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Active Recruitment  ประจ าปี
การศึกษา 2563 (รอบ Active 1) 

List of Successful Candidates who have passed the 2020 Active 1 Interview Round for Digital 
Design and Digital Technology Program at Individual Based Program or IBP, King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi.  

 
Digital Design: DD (Animation and Visual Effect) 

ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 
1. นางสาว ขนิษฐา ใจตรง 
2. นางสาว เขมจิรา บุญญานุวัตร 
3. นาย ชญานนท์ ฉัตรนรัตนกุล 
4. นาย นฤบดินทร์ ดาวเรือง 
5. นาย นันทวัฒน์ หวัง 
6. นาย บุรพล สงวนพรรค 
7. นางสาว ภัณฑิลา ประสงค์ 
8. นาย ภูสิทธิ ์ ตั้งตรงจิตร 
9. นางสาว รมณ สุเนตนันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Digital Design: DD (Game Design and Production) 
    ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 

1.  MR. NGUYEN  KHAC VINH  KHANC 

2.  นาย กรณ์ ธีระเดชพงศ์ 
3.  นาย กวินภพ เอกเอ่ียม 
4.  นาย คมิก สุวรรณรัตน์ 
5.  นาย ทรงพล ปรีชาหาญ 

6.  นาย พลวัฒน์ ปาพรหม 
7.  นาย พุฒิเมธ ตรีธนจิตต์ 

 
หมายเหตุ :  

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไขหรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ 086-334-8862 (ทางหลักสูตรจะส่งข้อมูลและก าหนดการต่าง ๆ 
ทางอีเมล์และ Line Official (@dddt ) 

2. สามารถติดตามประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการได้ที่ www.eds.kmutt.ac.th 
 

1. Successful Candidates must recheck their information above, if there are any changes to it 
please let our staff know at 086-334-8862. The Program will send official information and 
schedules through email and Line Official Account (@dddt). 

2. Other announcement and information will, also, be posted online at www.eds.kmutt.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eds.kmutt.ac.th/
http://www.eds.kmutt.ac.th/


แนบท้ายประกาศ 
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบท่ี 2) 

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

ภายในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครส าหรับนักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือก ทาง SMS และอีเมล์ 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

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

ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 
(ระยะเวลาช าระเงิน 15 วัน) 
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์) 

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

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

5. ส านักงานคัดเลือกฯ ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ 
TCAS 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

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

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

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

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

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

 

https://student.mytcas.com/th


 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 

หลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program: IBP) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โครงการ Active Recruitment  ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ Active 1) 
Announcement of Successful Candidates 

Individual Based Program: IBP,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2020  

Active Recruitment (Active 1) 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะบุคคล ( Individual 
Based Program: IBP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Active Recruitment  ประจ าปี
การศึกษา 2563 (รอบ Active 1)  

List of Successful Candidates who have passed the 2020 Active 1 Interview Round for Digital 
Design and Digital Technology Program at Individual Based Program or IBP, King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi 
 
Digital Technology: DT  

   ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
1.  นาย ทินภัทร โพพิศ 
2.  นาย ปุณยวัจน์ พรอ านวยทรัพย์ 

   **3. นาย หรรษกร บุญเลิศวณิชย์ 
 
หมายเหตุ :  

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ให้ถูกต้อง หากมีการแก้ไขหรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ 086-334-8862 (ทางหลักสูตรจะส่งข้อมูลและก าหนดการต่าง ๆ 
ทางอีเมล์และ Line Official @dddt ) 

2. สามารถติดตามประกาศรายละเอียดและก าหนดการต่างๆอย่างเป็นทางการได้ที่ www.eds.kmutt.ac.th  
3. นักศึกษาที่มี *** หน้าชื่อ ต้องน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563  มิฉะนั้นรายชื่อดังกล่าวจะ

ถูกตัดสิทธิ์การผ่านคัดเลือกรอบ Active1 
1. Successful Candidates must recheck their information above, if there are any changes to it 

please let our staff know at 086 - 334 - 8862 .  The Program will send official information and 
schedules through email and Line Official Account (@dddt).  

2. Other announcement and information will, also, be posted online at www.eds.kmutt.ac.th 

 
 
 



แนบท้ายประกาศ 
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบท่ี 2) 

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

ภายในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครส าหรับนักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือก ทาง SMS และอีเมล์ 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

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

ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 
(ระยะเวลาช าระเงิน 15 วัน) 
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์) 

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

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

5. ส านักงานคัดเลือกฯ ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ 
TCAS 

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

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

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

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

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

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

 

 

https://student.mytcas.com/th
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