
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 13 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703755 นายแทนพงศ์ คงเจริญ

2 631304703861 นายเอกวัชร์ ไพศาลสุทธิเดช

3 631304704238 นายปัณณทัต สิงห์งาม 

4 631304709973 นายดิศพงษ์ วิจิตรปิยะกุล

5 631304709994 นายวิชญ์พล อ่ิมอาเทศ

6 631304710010 นางสาวญาณิศา ใจปทุม

7 631304710044 นายอดินันท์ สิทธิกรวรกุล

8 631304710045 นางสาวพันธกานต์ สิทธิมัย

9 631304710046 นายนรินทร์ ดาประดิษฐ

10 631304710049 นายนัทธกานต์ เลิศประเสริฐสุข

11 631304710063 นางสาวณัฐกานต์ รัตนประภา

12 631304710222 นายศิวกร บุญยะทัศน์

13 631304710741 นายณภัทร ปรีชาวุฒิวงศ์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703395 นางสาวลักษมีกานต์ วงษ์เวียน

2 631304703535 นางสาวกิตติญา แซ่เตียว

3 631304703848 นางสาวพัทธวรรณ บุบผาคร

4 631304703929 นางสาวพรนับพัน กล่ินมณฑา

5 631304704225 นายพัฒชกร รุททองจันทร์

6 631304709466 นางสาวชลธิชา พิมสุข

7 631304709469 นายกิตติศักด์ิ วงษ์แก้ว

8 631304709483 นางสาวจิตตาภา โพนสุวรรณ์

9 631304709484 นายกตัญญู ป่ินทัศน์

10 631304709521 นายวทัญญู อชะเมตรา

11 631304710141 นายวีรวิชญ์ ซุ้ยวงศ์ษา

12 631304710301 นายรวัชญ์ วงศ์พล

13 631304710491 นายธนบูรณ์ นพรัตนชัยนันท์

14 631304710601 นายจิรายุส สินก าเนิด

15 631304710602 นายเมธาวัฒน์ รัตนมุสิทธ์ิ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304709446 นายกุลพงศ์ อัมวัน

2 631304709527 นางสาววัชราภรณ์ ปานอินทร์

3 631304710488 นางสาวกนกวรรณ เปกาลี

4 631304710884 นางสาวทักษพร ทิพย์สิงห์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

student.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี

 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304704017 นางสาวสุนีรัตน์ อินทร์พิทักษ์

2 631304705289 นางสาววรินทร บุญมาปัด

3 631304705428 นายปรภัทร จิรโพธิกุล

4 631304705445 นายพสุธร ธีระชัยมหิทธ์ิ

5 631304705458 นางสาวบุญสิตา พรหมแดน

6 631304705462 นายวสิษฐ์พล จิรทรัพย์เจริญ

7 631304709423 นางสาวสุจารี สิทธิอ าพรพรรณ

8 631304709424 นางสาวญาณิษา บัวแก้ว

9 631304709426 นายตรีทเศศ คมคาย

10 631304709427 นายชวณัฐ ชาติปรีชากุล

11 631304709470 นายติณณภพ ลี

12 631304709562 นางสาวศิริประภา ทองค า

13 631304709563 นางสาวอิสรียาพร แซ่เต๋ง

14 631304710549 นางสาวบุษบากร ทวีฤทธ์ิ

15 631304710554 นางสาวลักษณา กลัดเจริญ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

udent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 30 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

16 631304710565 นางสาวพรรษชล พรานันท์

17 631304710569 นางสาวดวงภร จันทร์แสงฟ้า

18 631304710572 นางสาวมัยตรัย สังข์วงศ์

19 631304710577 นางสาวจิณัฐตา เป่ียมพงษ์สานต์

20 631304710587 นางสาววรรณรดา บุญมา

21 631304710588 นางสาวศริยา  หอพิสุทธิสาร

22 631304710592 นางสาวพิมพ์อร บรรเทาทุกข์

23 631304710610 นายกฤตภัค น้าเจริญ

24 631304710611 นางสาวสิตานันท์ ข าไชโย

25 631304710615 นางสาวจณิสตา วัฒนาพิสุทธ์ิ

26 631304710619 นางสาวดารารัตน์  พรมดี

27 631304710688 นางสาวชลธิชา สุ่มพุก

28 631304710693 นายคณิศร สุวรรณไตรย์

29 631304710751 นางสาวญดา บัวทัน

30 631304710785 นางสาวชินาธิป สุวรรณตรี

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

udent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม

และเคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304704301 นางสาวปิยะฉัตร รุ่งเกียรติวงศ์

2 631304708424 นางสาวญาณิศา เพ็งอ่ิม

3 631304709545 นายชัยอนันต์ ใจอารี

4 631304709564 นายธีรเทพ หอมขจร

5 631304709781 นายศรัทธนิตย์ เขตกลาง

6 631304709822 นายธนกฤต จาดทอง

7 631304710641 นายลัทธพล ปิยะสุข

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 32 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703429 นายสิทธินนท์ โชติวิไลวรรณ

2 631304710422 นายพิทยา คงธนสถิตย์

3 631304710424 นางสาวกัญญาภัค สดโพธ์ิ

4 631304710427 นางสาวจันทร์ศิริ ค าผุย

5 631304710428 นางสาวสุดารัตน์ ร่มสุข

6 631304710429 นางสาวกัณฑิลา เขียวเขิน

7 631304710444 นายสุทธิพงษ์ ปัญญาดี

8 631304710448 นายทยุต พลีรัตน์

9 631304710460 นางสาวศุภาพัทธ์ มากมี

10 631304710466 นางสาวณิกชภัทร ธนภิรมณ์

11 631304710467 นายกฤษฏิิฺ เฮ่ประโคน

12 631304710468 นายเขมภัส ปรัชญาด ารงพล

13 631304710474 นายศรัลวริลณ์ ว่องอุดมธนกุล

14 631304710477 นายนันท์มนัส ต้ังประเสริฐ

15 631304710480 นายปฏิญญา จงสุภางค์พันธ์ุ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 

11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21
 กุมภาพันธ์ 2563

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

tudent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 32 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

16 631304710487 นายณัฐกานต์  แก้วไพร า

17 631304710490 นายสรธร แก้วโชติช่วงกูล

18 631304710503 นายนริศ ถนอมทรัพย์

19 631304710521 นายพัสกร คล้ายแก้ว

20 631304710525 นายศุภวิชญ์ สนิทผล

21 631304710553 นายธีรพงศ์ ภาพสุรินทร์

22 631304710618 นายธนดล ทองฤทธ์ิ

23 631304710628 นายอรรถเศรษฐ์ นิยมศรี

24 631304710648 นายพิชญ กองกาญจน์

25 631304710649 นายพิชัย เตชะนิรุทธ์

26 631304710662 นายสราวุฒิ นุชนารถ

27 631304710666 นายศุภมงคล  คิดรุ่งเรือง

28 631304710685 นายบูรพา กุลนิล

29 631304710702 นางสาวพิมพ์พิชญา สังข์ทอง

30 631304710722 นายศักด์ิชัย เปาอินทร์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 

11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21
 กุมภาพันธ์ 2563

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

tudent.php



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 32 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

31 631304710784 นางสาวณัฐมน สังข์ทอง

32 631304710802 นายสุกฤษฎ์ิ ส่งเสริม

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

tudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 

11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21
 กุมภาพันธ์ 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703958 นางสาวเยาวลักษณ์ อรุณรุ่งอารีย์

2 631304709525 นางสาวศิริญาภรณ์ เศษน้อย

3 631304709546 นายภากร อินทร์อ่อน

4 631304709561 นางสาวฐาปนี น้อยเนตร

5 631304709582 นางสาวตุลยดา เต็มเจริญสุข

6 631304709585 นางสาวภัสสร จันทร์วิเมลือง

7 631304709622 นางสาวนิรุบล มะลิต้น

8 631304709681 นายนันทพัทธ์ วิริยศิลป์

9 631304709990 นางสาวนรีกานต์  มะลิ

10 631304710262 นางสาวรัชณี วัฒนกิจกุศล

11 631304710547 นางสาวนฤมล เชาชาญ

12 631304710568 นางสาวชนากานต์ คงทน

13 631304710586 นางสาวสุพิชฌาย์ นุ่นประสิทธ์ิ

14 631304710591 นางสาวปานดวงใจ อยู่ดี

15 631304710608 นางสาวธัญรดา กะล าพัก

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

dent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 

กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

16 631304710609 นางสาวปาริชาติ สุพรรณโรจน์

17 631304710613 นายพุฒิภูมิ พูลทอง

18 631304710665 นางสาวสิริวิภา ศิริรัตน์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

dent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 

กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703513 นางสาวเจษยา โพธ์ิแก้ว

2 631304703522 นางสาวกานต์หทัย กูเป้ีย

3 631304703530 นางสาวพิชญ์สินี ตรีคณารักษ์

4 631304703555 นายธัญชนก บุราณรมย์

5 631304703570 นายชนานนท์ บุญเกิด

6 631304703578 นางสาววิริญช์ญา คชฤกษ์

7 631304703696 นายอาณกร กุสุโมทย์

8 631304703698 นายจีรพล ไชยโพระพานิช

9 631304703703 นายเสกสรรค์ ค าหงษา

10 631304703831 นายสุกันชัย โตร่ืน

11 631304704866 นางสาวปพิชญา   ค ามหา

12 631304708422 นายสิทธิเดช สุนันทโชติหิรัญ

13 631304710006 นางสาวรัตนาภรณ์ โฆษะกิตติคุณ

14 631304710423 นายวิทวัส ทันจันทร์

15 631304710433 นายเขมณัฐ โพธ์ิประสิทธ์ิ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

udent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

16 631304710443 นายนาธาน วรรณสิงห์

17 631304710447 นายณัฐชนน กิตติพนังกุล

18 631304710524 นายสุเมธ ธารณะ

19 631304710881 นายกฤตเมธ ปิยะประภาพันธ์

20 631304710901 นายเขมทัต วงศ์หาญ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

udent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703415 นางสาวศริญญา จิตคล่องทรัพย์

2 631304703433 นางสาวธัญมน แซ่ต้ัง

3 631304708402 นางสาวณัฐชา บุญญนันท์กิจ

4 631304709992 นายอธิษฐ์ ศิวาพรเสถียร

5 631304710025 นางสาวปุณยวีร์ ธีรโชติเรืองวุฒิ

6 631304710027 นายภัคพล จินตานนท์

7 631304710041 นายวชิรวิชญ์ ศรีพรหมโสภิต

8 631304710043 นายสิทธิศักด์ิ แสงกระสินธ์ุ

9 631304710048 นายกันตพัฒน์ เหลืองนฤทัย

10 631304710081 นายพุทธิพงศ์ ศรีคร้าม

11 631304710161 นางสาววรวัญ ชินวัฒนกาญจน์

12 631304710203 นางสาวสร้อยชฎาภา สร้อยทอง

13 631304710421 นายธีรพงศ์  กายกูล

14 631304710449 นายพฤฒิพงศ์ ศรีธานี

15 631304710579 นายธนภูมิ บุทเสน

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

16 631304710617 นายธนวัฒน์ ปิยไพร

17 631304710690 นายกษิดิศ ตันตระพงศธร

18 631304710695 นายพฤทธ์ิ สักขะพงษ์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

dent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703377 นางสาวกศิกานต์ วิเศษคามิน

2 631304703419 นายฐานทัพ แจ่มวิถีเลิศ

3 631304703629 นายณัฐวุฒิ เพียนอก

4 631304704243 นายอภิรักษ์ เสนารักษ์

5 631304704700 Ms.JiaJia Bai

6 631304710452 นายเหล็กกล้า ตันติพงศ์

7 631304710471 นายธีรนนท์ รุจิยากร

8 631304710475 นายอธิวุฒิ เมฆพงษ์สาโรจน์

9 631304710541 นายภูริเดช วุฒิหทัยธ ารง

10 631304710543 นายชยุต สุรัชตชัยพงศ์

11 631304710571 นายญาณวุฒิ ภาษาชีวะ

12 631304710584 นางสาวอาทิตยา สุดใจ

13 631304710605 นางสาวชาคริยา รุ่งรัตนกุล

14 631304710943 นางสาวนีรชา สีหะวงษ์

15 631304710947 นายชัยธวัช มโนพัศธนาภา

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703506 นายอิทธิวัฒน์ ตันประวัติ

2 631304703508 นายศิริมงคล อริยะเลิศชัย

3 631304703548 นายพชรภูมิ เหมือนเพ็ชร์

4 631304703682 นายสุวิจักขณ์ การสุข

5 631304710478 นายสิรภพ สุขเทพ

6 631304708381 นางสาวณัชชา แก้วโสภานิมิต

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304710922 นายปัณณวิชญ์ จิตต์การุณย์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

student.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี

 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 26 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703461 นางสาวลัดดาวัลย์ ต้วมสูงเนิน

2 631304703467 นางสาววชิราภรณ์ วันค า

3 631304703526 นางสาวอนัญญา ม่ิงเมืองไทย

4 631304704012 นายสิทธิชัย คงสุนทรเจริญ

5 631304705177 นางสาวมณฑิตา ล้อประเสริฐกุล

6 631304705199 นายชยากร พัฒนากุล

7 631304705218 นางสาวกัลย์วรรัตน์ รุนไพรัตน์

8 631304705242 นางสาวธนาภรณ์ ขุนภักดี

9 631304705276 นางสาวธันย์ชนก ทรัพย์มนชัย

10 631304705283 นางสาวชฎาพร ใจห้าว

11 631304705290 นายพงศธร วัชรวาณิชย์วงศ์

12 631304705304 นายมณฑลทอง ปานรังศรี

13 631304705307 นายฮัมดาน ปูเต๊ะ

14 631304705331 นายสหรัฐ เศรษฐาธิวัฒน์

15 631304705390 นายเนติพล สิทธิโชติเลิศภักดี

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

dent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 26 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

16 631304705470 นายนิธิกร เลิศศิลป์

17 631304705933 นายธนากร วรรัตน์ชัยกุล

18 631304708386 นายนราวิชญ์ ฉันท์ประภากุล

19 631304708441 นางสาวศศินันท์ สุริยวรพัฒน์

20 631304708461 นางสาวอารีรักษ์ ลักษวุธ

21 631304708883 นายเตโชดม สุทธิประภา

22 631304710287 นายเจตนิพัทธ์ แบบจัตุรัส

23 631304710434 นางสาวปวริศา สาระจ านง

24 631304710441 นางสาวไปรยา เลิศส าราญ

25 631304710627 นายธนากร ศิริกรีกุล

26 631304710923 นายธีธัช ศรีบุญเจริญ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

dent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304705178 นางสาวรัชฎาภรณ์ โกทัน

2 631304705282 นางสาวไอรินทร์ เฉิดเสถียรศักด์ิ

3 631304710647 นางสาวกีรติ ประภาสวัสด์ิ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

student.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี

 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703436 นายรัชชานนท์ เป่งทอง

2 631304703494 นางสาวชญานิน วรศรี

3 631304703579 นางสาวหทัยกร วรัตตานนท์

4 631304703641 นายนพนัย บุญมา

5 631304703692 นางสาวญาดา เจริญมิตร

6 631304708383 นายชลธิศ ธีรคุณวิศิษฎ์

7 631304708421 นางสาวศิริรัตน์ สภาภักด์ิ

8 631304710267 นายชนายุส สุทธินันทิน

9 631304710269 นายศุภวิชญ์ ระเบียบดี

10 631304710283 นางสาวณัฐวรา แสวงไวศยสุข

11 631304710286 นางสาวธนิดา แจ่มทวีกุล

12 631304710288 นายสุวพัชร ยันตะศรี

13 631304710307 นายปติพา พันธ์เพ็ง

14 631304710309 นายเกริกพล คนบ ารุง

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

udent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

15 631304710323 นางสาวณัฐจิรา บุญส่ง

16 631304710324 นายฐิฌากรณ์ สังข์ทอง

17 631304710329 นายประกาศิต วิเศษศิริ

18 631304710330 นายฐาปกรณ์ สุพร

19 631304710345 นางสาวดาราพร ยินดีโช

20 631304710346 นายศิริศักด์ิ เอาทารย์สกุล

21 631304710403 นายอนาวิล ฤทธ์ิชัยสงค์

22 631304710406 นางสาวชนกนันท์ หุ่นภักดีวิจิตร

23 631304710455 นางสาวญาณิศา คงชนะกุล

24 631304710461 นางสาวณัฐริกา โต๊ะทอง

25 631304710522 นายกังวาน กิตติบดีสกุล

26 631304710546 นายนิธิเมธ  ใจกลางบูรณะ

27 631304710607 นายนรธีร์ ริยะวงษ์

28 631304710749 นายอิฐรัชต์ บวรวิภาดากุล

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

udent.php



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

29 631304710984 นายชิณวัตร สนนุกิจ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2563

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

udent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11

 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304710304 นางสาวณัฐชยา อมรจรรยาพันธ์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

tudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 

11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21
 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุม

และเคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304709505 นายธนาคม จิรก้องกิจ

2 631304709547 นางสาวจิระภัสสร พรพิมลอังกูร

3 631304709581 นายนนทพัทธ์ จ าเนียรสวัสด์ิ

4 631304710667 นางสาวธนีกร มหาแก้ว

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703431 นางสาวภณิดา วงศ์วิทยากูล

2 631304710007 นางสาวปาณิสรา แก้วนิตย์

3 631304710268 นายทยาวีร์ สุเจตน์จิตต์

4 631304710575 นางสาวอัจญลาลีลย์ ช านาญนา

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703893 นางสาวณัฏฐ์รมน คณะสุวรรณ์

2 631304708382 นายอิทธิพล แซ่ต้ัง

3 631304710008 นายธนดล ด่านวิหาร

4 631304710023 นายพีรวิชญ์ วงศ์จักรค า

5 631304710086 นายชมตะวัน นันทนาสฤษด์ิ

6 631304710184 นายพลนาถ ส าราญนิติกุล

7 631304710224 นายกฤษณพร ปทีปกมล

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703583 นางสาวนันธิดา อินลี

2 631304710436 นายณัช จรูญวัชรพันธ์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

ewstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี
 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304710024 นายสืบสกุล ภูมี

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

ewstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี
 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304710028 นายเนติ ธรรมจิตต์

2 631304710204 นายพายุพัฒน์ พินิจ

3 631304710925 นางสาวณิชชิศา ไชยคีณี

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

ewstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี
 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304709985 นางสาวอภิชยา โพธ์ิทอง

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

student.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี

 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304709507 นางสาวธนพร ธนาพรสมบัติ

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304710122 นายกฤช วังสะวิบูลย์

2 631304710582 นางสาวเบญจภรณ์ ชาญปะเสริฐกุล

3 631304710614 นางสาวรัชดาพร บุญรังษี

4 631304710689 นายคชานนท์ ไชยชะนะ

5 631304710845 นายเบญจ์ นาคใหม่

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304710682 นายอัครวัฒน์ นพโพธิพงศ์

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)
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 
(ส านักงานช่ัวคราว) (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้)
ท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร : http://bit.ly/2GPfMtt
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

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

newstudent.php

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน

อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบ
ตำมก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบ

ถัดไป)

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
ศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304711033 นายวุฒิวัฒน์ อานันท์ชยังกูร

2 631304711092 นายธนาธิป กกสันเทียะ

หมำยเหตุ : เฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือสัญญำรับทุนฯ หำกด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทำงคณะฯ จะติดต่อเพ่ือท ำสัญญำฯ อีกคร้ัง 
สอบถำมเพ่ิมเติม คุณปทิตตำ ชมสมใจ โทร. 02-4709014 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.) 

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิท ำสัญญำรับทุนเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304711078 นายกษมา สังวราภรณ์

2 631304711088 นายวีรัชย์ ช้างพันธ์

หมำยเหตุ : เฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือสัญญำรับทุนฯ หำกด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทำงคณะฯ จะติดต่อเพ่ือท ำสัญญำฯ อีกคร้ัง 
สอบถำมเพ่ิมเติม คุณปทิตตำ ชมสมใจ โทร. 02-4709014 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.) 

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ .บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิท ำสัญญำรับทุนเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304703605 นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรเจริญวัฒน์

2 631304703835 นายทัตพงศ์ เท่ียวมาพบสุข

3 631304704432 นางสาวนิรชา สายเสมา

4 631304708727 นายสุวิจักขณ์ มีทอง

5 631304711028 นางสาวปาลิตา กอวิเศษชัย

6 631304711032 นายวีรภัทร เนตรพรหม

7 631304711037 นายจิตรกร สุวรรณรังษี

8 631304711051 นายศวัส ดอกไม้เทศ

หมำยเหตุ : เฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือสัญญำรับทุนฯ หำกด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทำงคณะฯ จะติดต่อเพ่ือท ำสัญญำฯ อีกคร้ัง 
สอบถำมเพ่ิมเติม คุณปทิตตำ ชมสมใจ โทร. 02-4709014 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.) 

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ .บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิท ำสัญญำรับทุนเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี


