
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500929 นางสาววิรยา  มัสอูดี
2 611200501133 นางสาวธันย์ชนก  สิงขโรทัย
3 611200501146 นางสาวพิมพ์ชนก  บุญเกิด
4 611200501404 นางสาวนาวิกา   เลิศพัฒน์พงศ์กุล
5 611200501451 นายธนโชติ  วงศ์ศีลจรรยา
6 611200501593 นายธุวานนท์  ธัญญะวนิช
7 611200501963 นางสาวชญาภรณ์  โป๊ะประนม
8 611200503633 นางสาวดนยา  หวังวงศ์วัฒนา
9 611200503850 นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
10 611200504485 นางสาวณิชฌาภัทร  จันทร์ศิริเกียรติ
11 611200504530 นายภาธร  ขวัญทะเล
12 611200505194 นางสาวฐิตินันท์  รักษาชาติ
13 611200505207 นางสาวสุวดี  ญาณะเผือก
14 611200505248 นายปราโมทย์  อวยพร
15 611200505256 นายชยุต  เจริญศิริพันธ์

หมายเหตุ : ผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ตามเอกสารแนบ
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

16 611200505534 นายนราวิชญ์  อุดมสุข
17 611200505602 นายพิชญพงศ์  อิสสระยางกูล
18 611200505917 นายวีรวัฒน์  เพียรพนัสสัก
19 611200506266 นายจิรพัทธ์  เกลาเกล้ียง
20 611200506482 นายธนกฤต  สุขเกษม
21 611200506550 นายธนวัฒน์  อริยพฤกษ์
22 611200508293 นายธนัชชา  นิลสูงเนิน
23 611200507258 นายวัชรพงษ์  พูลสวัสด์ิ
24 611200507291 นายศักดิพัชร์  อ่อนท้วม
25 611200507422 นายทศภูมิ  เกียรติด ารงพร
26 611200507678 นายวิชญ์ภวัฐ   เทิดกตัญญูพงศ์
27 611200507974 นายชิษณุพงศ์  หม่ืนจิตร
28 611200506746 นายอนวัช  เป้าทอง

หมายเหตุ : ผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ตามเอกสารแนบ
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/

วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

ผ่านในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200502891 นางสาวกฤติยา  อ่อนบุญเอ้ือ
2 611200507268 นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
3 611200507364 นางสาวณัฐิดา  ธรรมศร

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)
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือก
และสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ตามเอกสารแนบ
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2561 
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ


