โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาที่รับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ เฉพาะผู้ที่ใส่ รหัสยืนยันเลือก มจธ.
ภาคการศึกษา 1/2561
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ) 2561
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชา
ครุศาสตร์โยธา
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี
วุฒิสมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 6 คน
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 611305420850 นายกิตติพงษ์ ชูเสน
2 611305421007 นายพงศ์ประพันธ์ จันทมูล
3 611305421210 นางสาวพรีกุลณ์ บุตรดี
4 611305421364 นายธนากร แก้วอุดร
5 611305421851 นายสหัสวรรษ สวรรณพรม
6 611305427602 นางสาวอัญชิสา หมั่นหาโชค

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิ์ดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการ
วันที่
1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศ Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่
20 พฤษภาคม 2561
แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบชาระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการชาระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาที่
ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ที่เว็บไซต์ สานักงานทะเบียนฯ :
โปรดติดตามกิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
http://regis.kmutt.ac.th/

โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาที่รับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ เฉพาะผู้ที่ใส่ รหัสยืนยันเลือก มจธ.
ภาคการศึกษา 1/2561
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ) 2561
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากาลัง - ค.อ.บ. 5 ปี
วุฒิสมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 2 คน
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 611305421579 นายวราเทพ นุชดา
2 611305427201 นายอภิษฎา คาลือ

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิ์ดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการ
วันที่
1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศ Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่
20 พฤษภาคม 2561
แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบชาระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการชาระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาที่
ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ที่เว็บไซต์ สานักงานทะเบียนฯ :
โปรดติดตามกิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
http://regis.kmutt.ac.th/

โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาที่รับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ เฉพาะผู้ที่ใส่ รหัสยืนยันเลือก มจธ.
ภาคการศึกษา 1/2561
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ) 2561
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชา
ครุศาสตร์อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี
วุฒิสมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 4 คน
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 611305421005 นางสาวรัตนภรณ์ นาคมั่น
2 611305421769 นายอธิชตนัย ศรีไม้รัตน์
3 611305426128 นายตะวัน แซ่หยาง
4 611305426145 นายอธิชา ทรงสวัสดิ์วงศ์

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิ์ดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการ
วันที่
1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศ Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่
20 พฤษภาคม 2561
แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบชาระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการชาระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาที่
ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ที่เว็บไซต์ สานักงานทะเบียนฯ :
โปรดติดตามกิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
http://regis.kmutt.ac.th/

โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาที่รับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ เฉพาะผู้ที่ใส่ รหัสยืนยันเลือก มจธ.
ภาคการศึกษา 1/2561
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ) 2561
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล)
วุฒิสมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 1 คน
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 611305420784 นายณฐภัทร พรมลี

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิ์ดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการ
วันที่
1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศ Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่
20 พฤษภาคม 2561
แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบชาระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการชาระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาที่
ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ที่เว็บไซต์ สานักงานทะเบียนฯ :
โปรดติดตามกิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
http://regis.kmutt.ac.th/

โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาที่รับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิ ทธิ์ เฉพาะผู้ที่ใส่ รหัสยืนยันเลือก มจธ.
ภาคการศึกษา 1/2561
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ ) 2561
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)
วุฒิสมัคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 2 คน
ลาดับ เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 611305427728 นายศราวุฒิ พันธ์มุง
2 611305427881 นางสาวอภิชญา จิรบัญชาชัย

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิ์ดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการ
วันที่
1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศ Download ใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่
20 พฤษภาคม 2561
แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบชาระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการชาระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาที่
ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
สานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ที่อยู่สาหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ชาระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ที่เว็บไซต์ สานักงานทะเบียนฯ :
โปรดติดตามกิจกรรมสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
http://regis.kmutt.ac.th/

