
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407229 นายฐิติกร เหมือนโค้ว

2 621302407230 นายวิชญ์ องคนิกูล

3 621302407237 นายถิรธวัช จันเสรีกร

4 621302407261 นายปิยวัฒน์ อนุกูลสวัสด์ิ

5 621302407264 นายบารมี โฉมศรี

6 621302407342 นายชโลธร อยู่ยืน

7 621302407402 นายศุภกร มหาวงศ์เมฆิน

8 621302407422 นายเจษฎา โสพุดอ่อน

9 621302407823 นายพรภวิษย์ ปรีชาติวงศ์

10 621302408045 นายธนวัฒน์ ปะติเท

11 621302408123 นายเจตพล วิจิตรวณิชกุล

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407243 นางสาวมัญชุพร ลาภประเสริฐกุล

2 621302407244 นางสาววรรณวีร์ ชาญไชยจารุดล

3 621302407265 นางสาวพัฒน์นรี จรรยาวงศ์รัตน์

4 621302407282 นายธีรเมธ อากรนิธ์ิ

5 621302407286 นางสาวปวริศา พิทักษ์เศวตไชย

6 621302407343 นางสาววรรณวนัช มณีสุวรรณ

7 621302407441 นายภัทรพล เทียมทัด

8 621302407522 นางสาวสายธาร จุลไชย

9 621302407541 นางสาวรัตนาภรณ์ สุขแก้ว

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407225 นายอรรณพ ศรีเรือง

2 621302407236 นางสาวจีรนุช กลับสว่าง

3 621302407248 นายปรเมษฐ์ ต้ังอยู่ภูวดล

4 621302407289 นายศุภวิชญ์ ฤกษ์สมิต

5 621302407304 นายวศิน แก้วใสทอง

6 621302407866 นางสาวเบญญาภา ประจง

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407232 นายบุณยกร ปรีชาศุทธ์ิ

2 621302407263 นางสาววิศรุตา พจนสัจจะ

3 621302407269 นายสรวิศ โล้พิสาร

4 621302407287 นายวริศ ธัญญเจริญ

5 621302407288 นางสาวนวพรรษ ไทยสีหราช

6 621302407721 นางสาวชุติมา ปานกุล

7 621302408441 นายปฏิพล กระทายขวัญ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407807 นายวาชรัตน์ ทองสัมฤทธ์ิ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407235 นางสาวอนัญพร ประเสริฐสิทธ์ิ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407231 นางสาวศุจินธร หล่อฤทัย

2 621302407425 นายณัฐนนท์ อัศวชัยณรงค์

3 621302407502 นายกฤตณัฐ วิริยะสุมน

4 621302407683 นายเอกบดี มอญใต้

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407381 นายจิระวัฒน์ วงษ์ใหญ่

2 621302407421 นางสาวปีย์วรา ฉวีพจน์ก าจร

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407233 นายภานุกร ศักด์ิศุภนรา

2 621302407238 นายสหวัฒน์ ธนัชศิริธีรเดช

3 621302407262 นางสาวนันท์หทัย ป้ันศิริ

4 621302407301 นายยศพล วงศ์หิรัญสมบัติ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407222 นางสาวสิทธาวรรณ ปรีชานุกูล

2 621302407242 นางสาวภัทราพร บุญมี

3 621302407246 นางสาวศินินาฎ บัวงาม

4 621302407247 นายภูวรินทร์ จริยาเลิศศักด์ิ

5 621302407890 นางสาวขวัญกมล ปิยะนิจด ารงค์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407221 นายอดุลย์ ไพยการ

2 621302407227 นายธีรภัทร เฉลิมศรีภิญโญรัช

3 621302407228 นายณฐภัทร ชินวสุสิน

4 621302407234 นายชลสิทธิ จีรังสุวรรณ

5 621302407682 นายศุภกิตต์ิ  คล้ายสุบรรณ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือ

และวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302408002 นางสาวมนต์นภา คะแก้ว

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและเคร่ืองมือ
วัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407281 นางสาวชวิศา ธนุสุทธิยาภรณ์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407245 นางสาวชุติพรรณ ทองสุข

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบ

ควบคุมและเคร่ืองมือ
วัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302408322 นายฌานวัฒน์ ฆารวิพัฒน์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407223 นายณัฐวุฒิ ณ ล าพูน

2 621302407224 นายธนดล มัทรา

3 621302407403 นางสาวโชติญา เพริดพร้ิง

4 621302407741 นายสิรภพ อปานนท์

5 621302407943 นายภวัต ฟองกษีร

6 621302408041 นางสาววจี จู นันทอารี

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407285 นางสาวพิชญ์จุฑา ปรีชากชกร

2 621302407362 นายกฤชธา ชัชวาลกิตต์ิ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407886 นายณรงค์รอณ บุญเต้ีย

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621302407241 นายภูวัน เติมสุขนิรันดร

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : https://goo.gl/2bUxeH

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : https://goo.gl/iLEvAq

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : https://goo.gl/re5emV
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณเดือนมิถุนายน 2562
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

ปริญญาตรี


