
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521778 นายปิติภัทร  ปริตโตทก
2 611305521784 นายภาณุ  แย้มม่ันคง
3 611305521790 นายเดชชาติ  บุตดามา
4 611305521841 นางสาวสุรีย์วรรณ  เพชรสงค์
5 611305521965 นายถิรวิทย์  วิทยถาวรวงศ์
6 611305522410 นางสาวศิริพร  เฟ่ืองกรณ์
7 611305522871 นายแม็ค  เนาว์ยุ่นส์
8 611305523269 นายฐิตธิษณ์   แสงโชติหิรัญ
9 611305525507 นายจิรัฏฐ์  สุขเนียม
10 611305526359 นางสาวรมิดา  นันทารมย์เจริญ

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

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521905 นายเจษฎา  ไชยเขต

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

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ท่ี

 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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521723 นายธีรวุฒิ  บุญช่วย
2 611305521726 นางสาวศุภากร   ธรรมสง่ากุล
3 611305521727 นายศารทูล  รักวงศ์
4 611305521744 นายณัฐสิทธ์ิ  ทรัพย์เพ่ิม
5 611305521745 นายพศิน  เนตรศุข า
6 611305521755 นายภาณุพงศ์  ค าสว่าง
7 611305521768 นายอันดามัน  ใจสมุทร
8 611305521786 นางสาวนางสาว อัญชิษฐา  วงค์ค า
9 611305521825 นายรฐนนท์  เฉยบรรดิษฐ์
10 611305521865 นายปวีณ   ฉิมคล้าย

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

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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

11 611305522085 นายพัชชพัฒน์  กัลยา
12 611305522212 นายกณิศ  ตันติวงศ์โกสีย์
13 611305522220 นายอดุลวัฒน์  ชูพันธ์
14 611305522234 นายเสฎฐวุฒิ  ไพศาล
15 611305522289 นายเบิร์ด  โพธ์ิด ารงค์เกียรติ
16 611305522407 นายภูวไนย  แสวงชอบ
17 611305522409 นางสาวศิริธร  สกุลมาลัยทอง
18 611305522603 นางสาวนันท์ทากานต์  เวียงสีมา
19 611305523597 นางสาวอรปภา  เกสรกาญจน์
20 611305525646 นายตะวัน  ล่ิมลัญจกร

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

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/



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527726 นายณภัทร  พลช านิ
2 611305527746 นายมนัสนนท์  ชีพอุบัติ
3 611305527747 นายปรเมศ  หิรัญเวช
4 611305527749 นายสุรพงษ์  รักถ่ินเกิด
5 611305527763 นายณัฐนนท์  รัตนเกียรติถาวร
6 611305527788 นายภัทรพล  วุฒิชัยธนากร

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

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527548 นางสาวนรากร  เอมปรากฎ
2 611305527572 นางสาวอัญมณี  เทพรักษ์
3 611305527607 นายปรัตถกร  ขจรบุญ
4 611305527663 นางสาวสิริมา  จันทร์เกล้ียง
5 611305527682 นางสาวณัฐธีรา  พิทักษ์ประชา
6 611305527791 นายโชติภณ  หาญอาษา
7 611305527802 นางสาวงามจิต  สุวรรณทา

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

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528065 นางสาวกิตติวรา  วรพัฒน์

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

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 
Thailand

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528287 นายธีรรัตน์  นวลวิลัย

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

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other 
Countries

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305525557 นายนิติภูมิ  หนูชัยแก้ว

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

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527571 นายธนธัช  เปรมศรี
2 611305527586 นางสาวณัฐธิดา  มณีนุษย์
3 611305527587 นางสาวขนิษฐา  เดวิเลาะ
4 611305527604 นายรัชพล  ภูสุศิลปธร
5 611305527631 นายชณาภัทร   แก้วพินิจ
6 611305527701 นางสาวพรทิภา  เกิดมนตรี
7 611305527723 นายธนวัฒน์   ศิลา
8 611305527754 นายปัญจพล  มณีจันทร์
9 611305528161 นางสาวซี  เสริมมติวงศ์

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

วิศวกรรมโยธา - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527741 นางสาวสุธิมา  จิตติรัตน์วัฒนา
2 611305527924 นายธีรพัฒน์  งามวงศ์ดี

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

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527547 นายธนพล  เจริญชัยดี
2 611305527551 นายณัชพล  ชินโน
3 611305527569 นายภัคพล  ภาสุรกาญจน์
4 611305527633 นายเตวิช  วงศ์ปรีชาโชค
5 611305527641 นายถิรภัทร  วัฒนสมบัติ
6 611305527922 นายวศิน  จงเจริญกิจ
7 611305528307 นายธนกฤต  ป่ินนิกร
8 611305528327 นายชัยนันต์  เนียมศรี

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other 
Countries

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527691 นางสาวรดา  เจียมจิณณวัตร

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527681 นายกันตนพ  ปรัชญสุนทร

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

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527550 นางสาวธิติพร  บุญสุข
2 611305528310 นายกันต์ธร  วิสุทธิสวัสด์ิ

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

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528328 นางสาวฬิญา  สีมาชัยบวร

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

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527573 นายปฏิญญา  เกตุโกบุตร
2 611305527588 นายพชรพล  ฉัตรบูรณยนต์
3 611305527589 นางสาวแพรวพโยม  ทองเดช
4 611305527648 นายธนัทเทพ  ช่วยหนู
5 611305527684 นายเฉลิมขวัญ  ใหม่พูล
6 611305527692 นายพรพล  โคมทองชูสกุล
7 611305527697 นายนวพล  ลลิตกมลนันทน์
8 611305527902 นางสาวเขมิกา  รามโยธิน
9 611305528290 นางสาวณัฐนรี  สิริปัญญาวงศ์

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

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527626 นายตรัย  สวัสด์ิผล
2 611305527632 นายกฤติกร  สันกริชดุษฎี
3 611305527635 นายนนทวัชร์  นากุล
4 611305527664 นายวิษณุ  พิทักษ์เขต
5 611305527666 นายนุติ  ท้ายนาวา
6 611305527823 นางสาวอุษณีย์   มังวงษ์

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

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527698 นางสาวนภัค  ภาคการ
2 611305527703 นายอริย์ธัช  สุวรรณสิงห์

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

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.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
วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528482 นางสาวNitya  Singh

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

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.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. 
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โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528326 นายรัฐภูมิ  โสวิภา
2 611305528401 นายพศวัต  เจริญเสถียร

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

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 
วศ.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. 
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