
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305696 นายกฤตพรต พูนเพ่ิมสิริกุล
2 641304305703 นางสาวธนภรณ์ บุญสอน
3 641304305711 นายปัญญ์ นิติโยธิน
4 641304305721 นายศรัณย์ สิริต้ังไพบูลย์
5 641304305745 นายวิชญ์พล พ่ึงเพียร
6 641304305876 นายศวัสกร ก าหนดศรี
7 641304306479 นายอธิวัฒน์ นวมกระจ่าง
8 641304310647 นายพลพล แสนกล้า

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 13 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305688 นายปองภพ ช่ืนนันทชัย
2 641304305690 นายสัจภูมิ ไกรเลิศรัตน์
3 641304305705 นายอภิสิทธ์ิ กิตติเรืองอร่าม
4 641304305707 นายวิศิษฎ์ มโนมัยวิศิษฎ์
5 641304305710 นายอิงครัต จันทร์หยวก
6 641304305723 นายสุชาครีย์ เพชรหนู
7 641304305728 นางสาวพรชนก จรัสไกรสร
8 641304305738 นายศิวกร ยวงเเก้ว
9 641304305755 นายจิรายุ สุขบุตร
10 641304305805 นายทิฐินันท์ เทียนอ่อน
11 641304305810 นายกิตติพิชญ์ เสริฐสอน
12 641304305826 นายณภัทร เขมะไชยเวช
13 641304305959 นางสาวพลอยภัค ยูโซะ

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305819 นายภวัต รักชอบสันติ
2 641304305937 นางสาวพรชนก วิมุกตานนท์
3 641304306577 นางสาวไปรยา นุชพิทักษ์

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305687 นางสาวศุภิสรา ด่านวรนันท์
2 641304305698 นางสาวภคภรณ์ สุวนราวัฒน์
3 641304305720 นางสาวธันยพร พงษ์พฤกษ์

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305692 นางสาวปัทมพร จันทรโสภา
2 641304305734 นางสาวรินลดา เนรมิตรัตนประชา

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก- ศล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305699 นางสาวลษิดา วาสทอง
2 641304305706 นางสาวพัชรดา เพ็ชรหงษ์
3 641304305727 นางสาวพรพุทธ เช้ือเล็ก
4 641304305761 นางสาววิภาพักตร์ น้อยใสย์
5 641304305930 นางสาวภานุมาศ สิมสวน

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน- ศล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305686 นายปภัส ฤทธิธนวัชรา
2 641304305691 นางสาวพิมชนก พจน์จรัสภูวดล
3 641304305740 นายณัฐพงศ์ รุ่งทวีวรนิตย์
4 641304305786 นางสาวอารีรัตน์ บุษบก
5 641304305823 นายพีรวัส เนตรระกาศ
6 641304306465 นายวรรณภพ ยีอุมัด
7 641304307241 นายแทนไท ไกรวัตนุสสรณ์

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา โครงการร่วมบริหารหลักสูตร

มีเดียอาตส์และเทคโนโลยี
มีเดียสาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641304305889 นางสาวสุธิดา โพธ์ิภาษิต

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 

มีนาคม 2564
(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ

ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก ำหนดกำร ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีเดียอาตส์-กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว- ศล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment  ปีการศึกษา 2564
ปริญญาตรี


