
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621304708707 นายธนัช ชินบุตรานนท์

2 621304708726 นายธนากร ค ามนตรี

3 621304708730 นายถิรพล เรือนทอง

4 621304708747 นางสาวอรนลิน อรุณ

5 621304708748 นายสุภณ สมตุ้ย

6 621304708784 นายพีรวิชญ์ นววิภาพันธ์

7 621304708785 นายกฤษฏ์ ช้ันพรภักดี

8 621304708802 นายชินพรรษ ภูบัวเพชร

9 621304708805 นายจิตต์พิศุทธ์ิ ธนะจินดา

10 621304708821 นายจิรา ซาลวาลา

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2562

ปริญญาตรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2562

ปริญญาตรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

11 621304708902 นายพชรพล ทวีปัญญายศ

12 621304708949 นายฐนภัทร แข่งขัน

13 621304708962 นายธรรมศิลป์ พัฒนาศิริ

14 621304708967 นายโชคดี ศรีเรือง

15 621304709163 นายธัชภูมิ เจษฎาภูริ

16 621304709217 นายวิภวา คล้ายสุวรรณ์

17 621304709368 นางสาวสุพรรษา เทียนทอง

18 621304709505 นายพีรนัฐ มีชัย

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน

จันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน

กำรเข้ำศึกษำ)

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 621304709182 นายเป่ียมสุข น้อยพงษ์

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2562

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2562

ปริญญาตรี

ต้ังแต่วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2562

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

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี

 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร

เข้ำศึกษำ)


