
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 16 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205319153 นายณันทวัช  สุโขยชัย
2 611205319439 นางสาวกอหญ้า  อยู่ยืน
3 611205321191 นางสาวสุจิรา  ปานเกตุ
4 611205321443 นางสาวยลลดา  เจริญก่อบุญ
5 611205321870 นายณัฐชรันต์  ทุ่งพรหมศรี
6 611205322705 นางสาวศศธร  เสถียรมาศ
7 611205322711 นายศรัณย์  ชมสุวรรณ
8 611205322715 นายปัญจพล  รุ้งบัวแก้ว
9 611205324279 นายภาณุพงศ์  วงศ์สายสุวรรณ์
10 611205324428 นายอรรถพล  เงินจันทร์

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 16 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

11 611205325178 นายปิยะนนท์  แสนตรง
12 611205325262 นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
13 611205325383 นางสาวปวริศา  สมตน
14 611205326301 นายทยากร  ชวาลวงศ์
15 611205326308 นายนทีธร  พัสดุ
16 611205326955 นางสาวภัคจิรา  จันทร์มา

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

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วัน

อาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 12 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205318043 นายสันติสุข  จิตวัฒนา
2 611205318402 นายสุกฤษฎ์ิ  เกล้ียงเกลา
3 611205318685 นายรัฐภูมิ  สิงห์โตทอง
4 611205319516 นางสาวจุฑาณัฐ  ฆารเจริญ
5 611205319753 นายคณาธิป   สังขศรีอิน
6 611205319989 นางสาวตุลนันท์   พงศ์พุฒิ
7 611205321036 นางสาวพีรดา  จิตรเหล่าอาพร
8 611205321569 นางสาวรวินันท์  วงษ์บัวงาม
9 611205321741 นายปณชัย  แซ่อ้ึง
10 611205323402 นายนายวัชรพล  สงวนทรัพย์

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

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 12 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

11 611205323784 นางสาวมณิชญา  ปาณานนท์
12 611205325813 นางสาวมณฑา  ขันติวิริยะ

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

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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์

และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205325150 นางสาวชฎาพร  พิกุล
2 611205326528 นายปฏิภาณ  สีทาบุตร

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205322468 นายกรวินทร์  รุ้งมณีทรัพย์

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล - 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205322014 นางสาวมริสา  อวยพร
2 611205324987 นางสาวจิรัชญา  แก้วกล่ า

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 7 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205318133 นางสาวเมธาพร  ทองหล่อ
2 611205319237 นางสาวธัญญามาศ  ผดุงสุข
3 611205320814 นางสาววิภาวี  โคตรประทุม
4 611205321270 นางสาวจริยา  บุญส่ง
5 611205323013 นางสาวศศิมา  คัมภีระพันธ์
6 611205323023 นางสาวปัทมาพร  ใจหาญ
7 611205326733 นายกฤติธี  มหิพันธ์ุ

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205321642 นายพีรศุภ  เมฆบัณฑูรย์

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 4 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205318086 นายภานุพงศ์  เทพรักษ์
2 611205322733 นางสาวปองพัน  ส าราญร่ืน
3 611205324923 นายชโยดม  ทรงศิริ
4 611205326219 นางสาวพัสวี  พัดน้อย

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205324900 นายณัฐพล  พุทธจรรยาวงศ์

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละกรุงเทพฯ)
 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

การด าเนินการ วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ท่ี

 20 พฤษภาคม 2561
(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า

ศึกษา)

ภายในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205319840 นางสาวณัฐณิชา  ชุมพล
2 611205326244 นางสาวชลธิชา  เจตนเสน

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 2561

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)

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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205319520 นายนวณัฏฐ์  คล้ายนก
2 611205320793 นางสาวพนิดา  ทรงสกุล
3 611205326562 นางสาวภัคจิรา  ค าภา

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
1 611205322504 นายก้องเกียรติ  ศรีตก
2 611205323888 นางสาวลลนา  หนองทราย
3 611205326813 นางสาวสุวรรณา  กล่ าพลาย

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 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละ
กรุงเทพฯ) 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/


