
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 13 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521728 นายสิทธินนท์  ม่ันใจ
2 611305521732 นางสาวนภัสกร  จิตวิริยะย่ิงยง
3 611305521739 นายศรัณย์  ใจค าแหง
4 611305521747 นายอภิชัย  ไตรรัตน์ถาวรกิจ
5 611305521766 นางสาวภัทริน  ฮวดวิจิตร์
6 611305521795 นางสาวธัญนันท์  เลิศธีรพัฒน์
7 611305521850 นายศรัณย์  นินศิรา
8 611305521943 นางสาวพิมพกานต์  วิบูลย์ภักดี
9 611305522559 นางสาวติยภัส  อุตตะมัง
10 611305523489 นางสาวพราวรัมภา  เน่ืองจากนาค
11 611305525811 นางสาวสุนิสา  ขออาพัด
12 611305527128 นางสาวสรชา  ธรรมอาภาพร
13 611305527601 นางสาวธันย์ชนก  สอ้ิงทอง

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611305523401 นางสาวนางสาวชลธิชา  มาโครต

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305521758 นางสาวนาฏธิดา  ศรีวิริยเลิศกุล
2 611305527725 นายธนาธิป  กาลึกสม
3 611305527748 นางสาวเวฬิกา  อุฬารตินนท์
4 611305527751 นายธนภูมิ  ชมพูนุช
5 611305527841 นายชยพล  สีเดือน
6 611305527941 นางสาวอรจิรา  สีทา

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527204 นายพรปวีณ์  สังสีโห
2 611305527403 นางสาวประภัสสร  ป่ีแก้ว

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611305527263 นางสาวปวิมล  เขตอ านวย

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527481 นางสาวสิริวิมล  แซ่ล้ี
2 611305527502 นายภูมิสิทธ์ิ  ล้ิมฬหะพันธ์
3 611305527503 นายศุภกร  ปรางริน
4 611305527781 นายทัตเทพ  ทุ่งทะเล

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527665 นายพุฒิพงศ์  บุญชัย

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611305527699 นายวราพงศ์  แสนโภชน์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527685 นางสาวภัทรสุดา  จันแสงศรี
2 611305527744 นายณัฐกฤษ  เนินคีรี
3 611305528201 นางสาวอัญธิกานต์  กิตติสัมพันธ์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528021 นางสาววรรษวรรณ  อิงน่ิม

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305527762 นายจารุเดช  ศรีบูรณ์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 5 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611305528002 นางสาวชุติสรา  ใจปา
2 611305527825 นายกฤษดา  จิตต์สุภาพรรณ
3 611305527627 นายปรัชญา  ปินะถา
4 611305527963 นายชาคริต  แสงโพลง
5 611305527983 นายนรารินทร์  ผาสุพงษ์

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)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี: https://goo.gl/47iZXP
วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา https://goo.gl/iLEvAq
ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริง) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (จะมาส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งไปรษณีย์ก็ได้) ท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร : https://goo.gl/W1cnkW
3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2561
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการ

เข้าศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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


