
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641200100761 นางสาวก่ิงกมล อยู่ยอด
2 641200101083 นายปกรณ์ แสงโก๊ะ
3 641200101099 นายภูมิพัฒน์ ทองดีนิธิพัฒน์
4 641200101100 นายภัทรภณ  ภาสนวัฒน์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100022 นายพรเพชร กรเกตุมหาชัย

2 641200100421 นายนภัสกร วงษ์หิรัญ

3 641200100505 นางสาวสโรชา คชเสถียร

4 641200100661 นายกฤติน  สุทธิจิตร์

5 641200100723 นายอัครวัฒน์ อุดมลักษณานนท์

6 641200100985 นายชัชพล ปัญญาอินทร์

7 641200101077 นายธนภณ สวัสด์ิถาวร

8 641200101092 นางสาวมุทิตา อ่ิมอุไร

9 641200101142 นางสาวแก้วกัลยา รามอินทร์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 

Thailand

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100481 นายธัชพล สุขรมย์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100025 นายธนทัต แซ่โค้ว

2 641200100241 นายเกริกฤทธ์ิ ศิริพจนาวรรณ

3 641200100461 นายอาณัติ ง้าวสุวรรณ

4 641200100542 นายวรรธนะ แซ่ล้ี

5 641200100663 นางสาวกมลภัทร ทรัพย์มนชัย

6 641200101006 นางสาวโยษิตา รักษาสัตย์

7 641200101030 นางสาววันวิสาข์ ศักด์ิชัยยันต์

8 641200101104 นายคุณานนท์ สวัสด์ิมูล

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100501 นางสาวชาฎา รพีธนธร

2 641200100744 นายปภาวิน อุตครุฑ

3 641200100781 นางสาวภาวิตา พิทักษ์

4 641200100782 นายกิตติทัศน์ ส่งศักด์ิเสรี

5 641200100903 นางสาวสิรภัทร เทพวงษ์

6 641200100981 นางสาวณิชา อนุศักด์ิสิริ

7 641200100991 นายธนภัทร เฉิดมนูเสถียร

8 641200101005 นายณัฏฐ์เขม นิยมะสินธุ

9 641200101026 นายอภิวิชญ์ จิระรัตนเมธากร

10 641200101048 นายอัคค์ณัฐ คงประสิทธ์ิ

11 641200101090 นายวรดร สัมพันธ์ไพศาล

12 641200101097 นายJinatrit Pratumsiri

13 641200101101 นายธนธานี โพธ์ินาค

14 641200101103 นายสิริวรกุล จิโรปการ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100063 นางสาวสมิตา แก้วอินทนิล

2 641200100084 นายณภัทร โลหะ

3 641200100321 นายคาลอม เจมส์ โคลลี

4 641200100401 นางสาวศุภิสรา  สายลมรักษา

5 641200100783 นางสาวอภิสรา กิตติภูมิวงศ์

6 641200100881 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวิทย์วิวัฒน์

7 641200101021 นายธนภัทร มิสุนา

8 641200101144 นางสาวณัฏฐณิชา แต้มพงษ์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100045 นายโชติพัฒน์ พรมเสน

2 641200100504 นางสาวกัณฏิชา ชุมชวลิต

3 641200101043 นายทรงธรรม ธารากุลประทีป

4 641200101106 นางสาวปริณดา มหิทธิกร

5 641200101141 นางสาวชญานิษฐ์ อินทุดม

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : http://bit.ly/2NxPG5j

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

2. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
https://regis.kmutt.ac.th/web/

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี


