
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 8 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611301109665 นางสาวพรนภา  ทองสุข
2 611301109666 นางสาวมันตา  ทรัพย์ภิญโญย่ิง
3 611301109667 นางสาวชนิสรา  สังข์มณี
4 611301109683 นายพชร  ล่ิมทองน้อย
5 611301109707 นางสาวปูริดา  พงศ์สุนทรสถิต
6 611301109722 นางสาวพรกนก  จันทระพงษ์
7 611301109731 นางสาวณภัทร  นุเจ้ิน
8 611301109764 นายธณัฐชัย   โต๊ะอาดัม

หมายเหตุ : ผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิด าเนินการ ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ตามเอกสารแนบ
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611301109708 นางสาวสุปวีณ์  ปิยะวงษ์
2 611301109727 นางสาววรรณนภา   วิไลวงศ์ ณ อยุธยา

หมายเหตุ : ผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิด าเนินการ ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ตามเอกสารแนบ
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611301110382 นายชวินทร์  ชัชวาลย์

หมายเหตุ : ผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิด าเนินการ ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ตามเอกสารแนบ
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


