
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521559 นางสาววรัญญา   เรืองศรีสังข์
2 611305527670 นางสาวจิตราวดี  ค ากองแพง

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สถิติ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521623 นางสาวชัญญา  โชคสิทธิกุล
2 611305521701 นางสาวรุ่งอรุณ  เกียรติจุฑามณี
3 611305521788 นางสาวชนนิกานต์  ทองเปลว
4 611305523954 นางสาวธิดารัตน์  น้อยเศษ
5 611305527574 นายพีรดนย์  ทรัพย์พงษ์
6 611305527610 นางสาวนุสบา  นภาวัฒนากูล
7 611305527623 นางสาวศตกมล  สงแพง
8 611305527686 นางสาวอนัญพร  ศรีพุฒ
9 611305527722 นายพงศธร  สิงห์เจริญ
10 611305527985 นางสาวภาวิณี  ธรรมกิจ
11 611305528143 นายปิยวัฒน์  ด้วงสีทอง

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เคมี - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527704 นางสาวญาณิศา  ด้วงค าจันทร์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เคมี - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์

ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527585 นายภูมินันท์  กาญจนพบู
2 611305527687 นางสาวศิรินุช  กรวยสวัสด์ิ
3 611305528383 นายเจษฎากร  ฝ้ันถา

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ฟิสิกส์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611302621196 นายศิรวิศย์  ขจรสมบัติ

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์

ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527183 นางสาวณัฐมล  เช้ือโตหลวง
2 611305527301 นายณภัทร  ผินกลับ
3 611305527342 นางสาวแขไข  ใจซ่ือ
4 611305527382 นางสาวศรัญญา  หมุยจินดา
5 611305528103 นางสาววาสนา  ทาแปง

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527184 นางสาวโชติกา  นิธิวุฒิธร
2 611305527186 นางสาวลักษิกา  จันทร์สอน
3 611305527381 นางสาวณัฐธยาณ์  วนาธนนันท์
4 611305527483 นายกฤติน  เรืองพัฒนาวิวัฒน์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527821 นางสาวสรวงฤทัย  ฐิติพัฒนานนท์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์


