
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200507149 นายจิตตวีร์  คุ้มครอง
2 611200508033 นางสาวรินทร์ลภัส  เรืองทิพย์ด ารง

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/

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 31 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500243 นายธรรมณรงค์  จงรัก
2 611200500384 นางสาวชลดา  มีแป้น
3 611200501145 นายชาญชัย  วารี
4 611200501376 นางสาวณปภัช  สุนทรโภคิน
5 611200501377 นางสาวกนกพร  ค าสนอง
6 611200501902 นางสาวภูษณิศา  วิชาหา
7 611200502035 นางสาวกรวรรณ  ตันเจริญ
8 611200502046 นายฤทธิชัย  นวลฉวี
9 611200502977 นางสาวกุลิสรา  พลัดเช้ือนิล
10 611200503630 นางสาวนัทธมน  อิสระณะวัฒน์
11 611200504014 นางสาวมัทวัน  จรูญศักด์ิ
12 611200504493 นางสาววันวิสา  มณีพรรณ
13 611200504521 นางสาวพาสินี  ปราดเปร่ืองเวทย์
14 611200504569 นางสาว อรอนงค์   วรเนตร
15 611200504631 นางสาวน่านน้ า  ศรีวิสุทธ์ิเมธา

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/

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 31 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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

16 611200504805 นางสาวนัสมีย์  แสงมาน
17 611200504972 นางสาวชลธิชา  ศรีมงคล
18 611200505437 นางสาวสมฤทัย  สมหวังพาณิชย์
19 611200505438 นางสาวณัฐริกาญจ์  จักษุวิจิตรกร
20 611200505691 นายนันทพงศ์  ศรีสุข
21 611200506102 นางสาวนรินทร์พร  ฟักเทศ
22 611200506945 นายทศพล  สิงห์สุข
23 611200506953 นายธีรภัทร์  แถลงธรรม
24 611200506984 นางสาวภัทรสุดา  จงเจริญศรีศิริ
25 611200507248 นางสาวภิญญดา    ไชยดี
26 611200507461 นายศิวายุ   เป๋อรุณ
27 611200507652 นางสาวพิรญาณ์  หวังสินทวีกุล
28 611200508150 นางสาวกันสุดา  พรมรูป
29 611200508250 นายธนกร  ไพเราะ
30 611200508337 นายอรรถพล  ค าพร
31 611200508691 นายฉลองรัชต์  ภู่ห้อย

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

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 31 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : http://regis.kmutt.ac.th/
ประมาณเดือนมิถุนายน 2561



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500248 นางสาวรัตนาภรณ์  วัฒนา
2 611200505122 นางสาว ฐิติกัญญ์  เลิศวิเศษแก้ว
3 611200506551 นางสาวพฤกษชาติ  วิเศษอักษร
4 611200507320 นางสาวพิมพ์พิสา   แก้วบริสุทธ์ิ
5 611200507653 นายสุจินดา  บุราโส

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/

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - วัน

อังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 20 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611200500505 นางสาวสุนิตา  บุญแผง
2 611200500722 นายศุภกร  แซ่ต้ัง
3 611200502544 นางสาวนริศรา  มูลพรม
4 611200502602 นางสาวฐิติรัตน์  ขันทองดี
5 611200502682 นางสาวฉัตรธิดา  แผนกิจเจริญ
6 611200503114 นางสาวอรอนงค์  กองกาไว
7 611200504678 นางสาวบุษบา  ทาทอง
8 611200505007 นางสาวปพิชญา  วิไธสง
9 611200505790 นายธนาพงศ์  นิธินนท์
10 611200506089 นายสหรัฐ  ยนชาเชิง
11 611200506092 นายพรหมวิวัฒน์  จันทพันธ์
12 611200506196 นายนนทนัตถ์   ใจกิจสุวรรณ
13 611200506603 นางสาววลัยพันธ์  ไชยจิรกุล

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/

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



14 611200507099 นายธุวิชิต   การุณ
15 611200507622 นางสาวณัฐพร  อาสว่าง
16 611200507642 นายจิณพัฒน์  หลงสวาสด์ิ
17 611200507664 นายภาสกร  พงษ์เทพิน
18 611200508056 นายวิทวัส  ชุติสิริยานนท์
19 611200508565 นางสาวบุษยมาส  เดชเพชร
20 611200508638 นางสาวนพภัสสร  สินธุวานนท์

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/

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500250 นางสาวภัชราพร  พุ่มพวง
2 611200500621 นางสาวนฤมล  พรหมจารี
3 611200501036 นายศุภณัฐ  ดิสกุล
4 611200502072 นายภูมิณภัทร  ทัพธานี
5 611200503816 นายคุปติกร  สุขชุม
6 611200504794 นายภูมิรพี    ป้อมปราการ
7 611200505417 นายอภิสิทธ์ิ  ศรีสุวรรณ์
8 611200505419 นายทนงศักด์ิ  ค าวงษา
9 611200505420 นายมนัส  ชาดีกรณ์
10 611200506523 นางสาวพัชรินทร์  เพิงขุนทด
11 611200507544 นายธัญธร  อุดมรัตน์

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/

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200505663 นายพันธพัฒน์  Tangarayatham

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/

วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 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
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500901 นางสาววราพร  ดวนจันทึก
2 611200502803 นางสาวกาญจนาภรณ์  บุญยัง
3 611200505686 นางสาวลักษณพร  จ าปาทอง
4 611200506100 นางสาววลิสา  อินทร์อักษร
5 611200507076 นายชัชวาลย์  บัวทองหลาง
6 611200507078 นางสาวศศิธร  ทองประเสริฐ
7 611200508374 นางสาวศุภรัตน์  จุลมิตร

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/

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200502877 นายอรถนนท์  สุทธิบุญ
2 611200506752 นายครรชิต  อรรคบุตร

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/

วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 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
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200501783 นางสาวศศิวรรณ  คล้อยเอ่ียม
2 611200506146 นางสาวคีตภัส  สมทรง
3 611200507825 นางสาวบุษญา  ศรีสวัสด์ิ
4 611200508036 นางสาวขนิษฐา  กรอบรูป
5 611200508044 นางสาวธนิสาร์  วิวัฒน์มานิตกุล
6 611200508049 นางสาวพิชญา  สมร

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/

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200506661 นายจิรศักด์ิ  แขมโค้ง

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/

วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 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
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200501388 นางสาวสุนิษา  จิตรสุวรรณ์
2 611200503285 นางสาวกัลยรัตน์  บุญลับ
3 611200503599 นางสาวชมพูนุช  สาตร์พันธ์ุ
4 611200504921 นางสาวเยาวเรศ  ซ้อนเขียว
5 611200505069 นางสาวเกณิกา  ทัศน์เอ่ียม
6 611200507754 นางสาวญาณิศา  กุลโรจน์วีรากร
7 611200508332 นางสาวศุภิสรา   สาธุการ
8 611200508567 นางสาวณัฐกานต์  เรืองฤทธ์ิ

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/

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500584 นางสาวโมจิรา  เกิดศักด์ิสิทธ์ิ
2 611200503223 นายธนายุต  เพอปะหมาน
3 611200506172 นายตุลธร  วังวลสินธ์ุ
4 611200506808 นางสาวสุภาริณี  ขุนณรงค์
5 611200507153 นางสาวฐิติยา  จันทร์ปรุง
6 611200508476 นายพีรทัต   ประสพเหมาะ

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/

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200503675 นายณัฏฐา  พันธะสาร
2 611200504058 นายเอกวัชร์  น้อยจีน
3 611200504974 นางสาวดุษฎี  รักแจ้ง
4 611200505433 นายรณภูมิ  ทัพพันธ์ุ
5 611200506226 นายฉัตรธพล  ทะนิต๊ะ
6 611200508119 นายรณชัย  อัยรา

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/

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 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
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200503190 นางสาววัลชิรา  กล่ันมา
2 611200505768 นางสาวมนพัทธ์  บุตะภักด์ิ
3 611200505849 นางสาวยลดา  สบายทรัพย์
4 611200506500 นางสาวนิธิพร  โคตุเคน
5 611200508048 นางสาวกุลณัฐ  จันทร์ทิมา
6 611200508510 นายภาสกร  คงมานนท์

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/

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 7 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500485 นายพงศกร  อุดมกิจโกศล
2 611200502299 นายเทวาพิทักษ์  ศิริเล้ียง
3 611200505283 นายกรวิชญ์  ล่ิมกุล
4 611200507001 นางสาวจิรัฐิติกาล  ปานแจ่ม
5 611200508050 นายสิรวิชญ์  ด่านพัฒนะสวัสด์ิ
6 611200508295 นายอธิชาติ  จิตต์เลขา
7 611200508299 นายปภัสร์  สิทธิวงศ์วัฒนา

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/

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 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
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200500949 นายอาทิตย์  ปะถะมะ
2 611200500968 นายกรวิทย์  ประเสริฐสังข์
3 611200507989 นายเกรียงศักด์ิ  เซง

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/

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



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

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200502904 นายอดิศักด์ิ  กาสรศิริ
2 611200506506 นายพรเทพ  พรชัยธเนศกุล

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/

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)

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
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200501529 นางสาววิยดา  กุระจินดา
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/

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200504216 นางสาวนาตาล  สุรสราญวงศ์
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/

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 - 

วันอังคารท่ี 2 มกราคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

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


