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ขั้นตอนการปฏิบัติของผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 
เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังรายชื่อในเอกสารแนบท้าย  ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
เพ่ือแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

1. ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่  4 – 5 พฤษภาคม 2565 หากไม่
ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ อนึ่งผู้ประสงค์ใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียน
ขอเข้าใช้ระบบก่อนล่วงหน้าจึงจะสามารถยืนยันสิทธิ์ได้  

2. เมื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใหดู้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ 
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ในวันที่  10 พฤษภาคม 2565  เพ่ือดู
รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเร่ืองการรายงานตัวผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษาและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) 

3. รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565  ผ่านช่องทางที่สถาบันฯ กำหนด ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเ์ข้าศึกษา) 
 

 
สำนักทะเบียนและประมวลผล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

 

https://student.mytcas.com/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 64955 น.ส. ปภาดา รุกขรังษี

2 64998 นาย ภัทร์สรรพ์พร นครานุรักษ์

3 65154 นาย ชัยพิพัฒน์ พงษ์ประภาช่ืน

4 65281 นาย วชิรวิชญ์ นกเล็ก

5 65345 นาย วสุพล พลสวัสด์ิ

6 65351 นาย ธัชพงศ์ ไพศาลธนภรณ์

7 65359 นาย พีระวัฒน์ พันธ์ยนต์

8 65481 น.ส. ศรุตา โทรัตน์

9 65499 นาย รพีพงษ์ วิมลเมือง

10 65561 นาย ภูมิระพี ภูมิประเสริฐรุ่ง

11 65608 น.ส. ศิโรรัตน์ นามบุญ

12 65638 น.ส. ณัฐณิชา เฟ่ืองฟู

13 65646 นาย วรินทร ปิตินานนท์

14 65879 น.ส. ขวัญเนตร ถ่ีถ้วน

15 65922 น.ส. สิริมงคล ทองขวัญใจ

16 65958 นาย ศุภกร สถิตย์สุข

17 65988 นาย ภควัฒณ์ พันธุ์ภักดีวงษ์

18 66022 นาย สุภัศชัย โพธิชัย

19 66028 นาย ธนกฤต สิงห์สังข์

20 66142 น.ส. กมลนิตย์ ธรรมชาติ

21 66154 นาย ศิวกร สมจิตร์

22 66216 นาย พริษฐ์ ชมภูบุตร

23 66245 นาย วัศพล พรพันธ์ุไพบูลย์

24 66275 นาย กิตติพัฒน์ เอ่ียมลือนาม

25 66383 นาย วิภูมิ เสริมศิลป์

26 66421 นาย วงศ์วิวัธน์ เนียมอ่อน

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธ์ิ Clearing House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 2 โควตำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ทุกโครงกำร)

หน้า 1 จาก 4



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธ์ิ Clearing House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

27 66546 นาย นพกร บุญมี

28 66669 นาย นภาเจต ย้ิมอยู่

29 66827 นาย จิรกิตต์ มราชชาลี

30 67027 นาย ธนดล กองสุข

31 67039 นาย ณภัทร มากสมบูรณ์

32 67122 น.ส. รุจณิชา เทียนงาม

33 67296 น.ส. ฑิตยา หลังทอง

34 67592 นาย กิตต์ิชินทักษ์ หรรษานนท์โชติ

35 67655 นาย ธนวัฒน์ สอนสระน้อย

36 67732 นาย ศิริวิทย์ ชุมไชยโย

37 67733 น.ส. จินดามณี จิรสรวงเกษม

38 67780 นาย สหัสวรรษ วงศ์บุญธเนศ

39 67939 นาย จารุวิทย์ จงเช่ือกลาง

40 68084 นาย จิรัฐา เกียรติม่ันคง

41 68134 นาย ภาณุวิชญ์ คล้ายอุบล

42 68210 นาย หฤษฎฐ์ ไอด์

43 68406 น.ส. มนัญชยา ดอกบัว

44 68482 นาย เจษฎา แต่งสุวรรณ์

45 68486 นาย ไผทมาศ มาดไทย

46 68694 นาย จารุกิตต์ิ ศรีพาเพลิน

47 69210 น.ส. ปลายฟ้า พุ่มเจริญ

48 69379 นาย กุลพัทธ เขมธร

49 69408 นาย สมิทธิพงศ์ จูปรางค์

50 69435 น.ส. กุลธิดา รัตนวิจิตร

51 69440 นาย ยศพล เอ่ียมอ่อน

52 69827 นาย พรเสก ช่ืนมี

หน้า 2 จาก 4

รอบท่ี 2 โควตำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ทุกโครงกำร)



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธ์ิ Clearing House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

53 69954 น.ส. นับดาว ระร่ืนจิตต์

54 70130 นาย ก้องภพ สินสังข์

55 70596 นาย ธรรมสรณ์ ประเสริฐศรี

56 70620 นาย ฐานพันธ์ ค้้าจุน

57 70742 นาย กิตติพล สิริอมรกิต์ิ

58 71283 นาย ยงยุทธ ชาณุภาต

59 71325 นาย วรพล หวนสุริยา

60 71843 น.ส. กุลนันท์ สุนันท์

61 72007 นาย ปิยะวิทย์ พลศรี

62 72074 น.ส. กรกช พูลประดิษฐ์

63 72437 น.ส. ทิพย์สุกาญจน์ อาษานอก

64 72565 น.ส. เกศวสุรมย์ ศรีพฤกษชาติ

65 72887 นาย ภูรินท์ ดวงมาลย์

66 72968 นาย พรเทพ ทับทอง

67 73554 นาย ณัฐวัตร จันโท

68 73678 น.ส. ชัชรินทร์ วัฒนาศิริสมบัติ

69 73746 นาย นครินทร์ ทิพย์รัตน์

70 74293 นาย จิรัฏฐ์ มงคลธนวงศ์

71 74365 นาย ธีระรัตน์ สุดสงวน

72 74378 น.ส. ปวริศา เอกอุดม

73 74381 น.ส. ญาตาวี ฤกษประสูต

74 74530 นาย ปิยธานี ศรีทอง

75 74651 น.ส. ณัชฐานันท์ โชคชัยธัมม์กุล

76 74672 น.ส. ปพิชญา โรมพันธ์

77 74830 นาย ศิรพัชร รัตนพาไชย

78 74836 นาย ภูวิศ ต้ังถาวรสิริกุล

หน้า 3 จาก 4

รอบท่ี 2 โควตำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ทุกโครงกำร)



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธ์ิ Clearing House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

79 74897 นาย วงศกร พะวงษ์

80 74920 น.ส. มาริสา ยูงศิริกาญจน์

81 74924 นาย สหชินเดช เกตุดี

82 74947 นาย ศิวกร ชีพสมุทร

83 75001 นาย จิรภัทร สุขนิวัตรศิริ

84 75076 น.ส. กชพรรณ มีกล่ินหอม

85 75089 นาย ธีรภัทร์ สังข์สี

86 75094 นาย อภิสิทธ์ิ ปิดตาทะนัง

87 75208 นาย พีรเดช เสือแก้วน้อย

88 75211 นาย นายณัฐนนท์ วงศ์หนองเเวง

89 75221 นาย เตชิต ฉายไสว

90 75238 นาย กิตติพิชญ์ มุกดาสนิท

91 75301 นาย ปัณณวิชญ์ ปานช้าง

92 75334 นาย อิสระ โชติช่วง

93 75335 นาย พสิษฐ์ มาลารัตน์

94 75404 น.ส. วรดา สาระคนธ์

95 75409 น.ส. ณัฐนันท์ งามสมุทร

96 75417 น.ส. ปริยภัทร ปล่ังดี

97 75430 นาย ธาม วสันต์เสรีกุล

98 75432 นาย ชยากร น้อยจินดา

99 75470 นาย อิทธิพัทธ์ แซ่เตียว

หน้า 4 จาก 4

รอบท่ี 2 โควตำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ทุกโครงกำร)



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 65052 น.ส. ณภัทร วันดี

2 65324 น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก

3 65825 นาย ณัฐวัฒน์ วีรเดชทวีวรรณ

4 65970 น.ส. ณัทภร โลหะกฤษณะ

5 66084 น.ส. จีรยา กิจเจริญ

6 66558 น.ส. ณัฐวดี ผิวดี

7 66912 นาย ชนัญญู ล้ิมเจริญ

8 67148 นาย ชยธร ชูอ่อน

9 67344 น.ส. พิมพ์ดาว ขยันการ

10 67753 น.ส. คีตภัทร ศรีปินตา

11 68006 นาย ชคัตบดี ชัยถาวรกิจ

12 68481 น.ส. พัทธ์ธีรา หลีชาติ

13 68721 น.ส. ภลินี วาปี

14 69225 นาย รามิล ธรรมจินดา

15 69666 นาย เกริกธรรม อ่อนลมูล

16 69716 นาย ปฏิมา ม่วงสวย

17 69939 น.ส. รดา วรรณภิญโญชีพ

18 70080 น.ส. กนกวรรณ เอ้ือสิริรุ่งเรือง

19 70719 นาย ณฐนนท์ หาญทวีภัทร

20 72207 นาย ณัฐรัช ถนัดค้า

21 72209 นาย กมลวิช ทองศรี

22 72786 นาย เพ็ชรสยาม จงสกุล

23 73041 น.ส. สริณญ์พร ทองพันช่ัง

24 74018 น.ส. ภัสสร จิวะเริงสวัสด์ิ

25 74020 น.ส. บุณยาพร บุญทับ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธ์ิ Clearing House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 2 โควตำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจ (ทุกโครงกำร)

หน้า 1 จาก 2



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและมีสิทธ์ิ Clearing House  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

รอบท่ี 2 โควตำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจ (ทุกโครงกำร)

26 74267 นาย กิตติธัช เฉิน

27 74305 นาย ธีรุตม์ เอ้ียวสกุลรัตน์

28 74537 นาย จิรพงศ์ วิภาบุษบากร

29 74604 น.ส. ชาลิสา โพธ์ิเสือ

30 74732 น.ส. พชรนันท์ คล้ายบัณดิษฐ์

31 74748 น.ส. น้้าหน่ึง สุขโข

32 74782 น.ส. ธนาภา หินลายเลิศ

33 74784 น.ส. กนิษฐา วงศ์โสภา

34 74826 น.ส. ณฐพร วิทยา

35 75035 นาย ชญานนท์ แสงสุข

36 75150 น.ส. ธัญธร ต้ังศรีประชิต

37 75175 นาย กิตติพัศ สิริเจิมจิตร

38 75235 นาย ชัยธัช ฉัตรานุกูล

39 75296 นาย กิตติ พงษ์พัฒนาพานิช

40 75351 นาย ธิติวุฒิ มะลิวัลย์

41 75378 น.ส. ศศิกาญ โชติชวาลกุล

42 75399 น.ส. วันวิสาข์ เหลืองนฤมิตชัย

43 75463 น.ส. กวิณณาฎ์ พูนวิไลเลิศ

44 75464 น.ส. จารีวรรณ บัวสันเทียะ

45 75468 น.ส. อรญา ใช้ปัญญา

หน้า 2 จาก 2
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