
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205103263 นายปัณณวัฒน์ ดุรงค์ฤทธิชัย

2 641205103283 นางสาวพิชญฎา สงฆ์รักษ์

3 641205105864 นางสาวพรพิม โกวิทพิทยาพงศ์

4 641205107024 นายธนทัต สินเจริญ

5 641205107961 นางสาวศรศิริ โคตะคาม

6 641205108813 นางสาวนันท์นภัส บุญทรัพย์

7 641205109127 นายธรรมสรณ์ ประเสริฐศรี

8 641205109152 นางสาวSarinyapak Namwong

9 641205109203 นายจักรติการ พวงทับทิม

10 641205109831 นายอภิภู ชูเจริญประกิจ

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

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

วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 
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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 

Thailand

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205103293 นายชินกฤต รุจิรัตนาลัย

2 641205103600 นายณัฏฐ์ รัตนกุล

3 641205107308 นายพณศร ศรีสยาม

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

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205108391 นายศึกษิต วชิรก าธร

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

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205103534 นางสาวธัญชนก หฤหรรษวาสิน

2 641205106913 นางสาววรินธร สุทธิประภา

3 641205109979 นางสาวชานีญา ศิริกุลจันทร์

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

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205104602 นางสาวธัญญากานต์ บุตรจันทร์

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

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205105622 นายจิตติพัฒน์ รัตนาพรประดิษฐ์

2 641205108242 นายธนธัช จันทพันธ์

3 641205108377 นายภูษิต พรพชรโภคา

4 641205109426 นายศุภวิชญ์ เย่ียมแสนสุข

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

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 
Thailand

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205106630 นายสิริวุฒิ สวงนวงศ์

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

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 

2564

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.
ภำคกำรศึกษำ 1/2564

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205103652 นายรัชชานนท์ เจริญศิริ

2 641205104317 นายสิรวิชญ์ ธานีรัตน์ คะแด็ก

3 641205105730 นางสาวจรรจิกา เสือกงลาด

4 641205107220 นางสาวอธิชา สมฤทธ์ิ

5 641205107854 นายอนุวัฒน์ อรุณจิต

6 641205108058 นางสาวจิณรัฐฐา สุทธวิรีสรรค์

7 641205108068 นายดิษนันท์ สะอาดเเก้ว

8 641205109117 นายจักรพงศ์ โชตน์ศรีวรสาร

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

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641205104465 นายสุทธิภัทร อภิรักษ์สืบสกุล

2 641205108344 นางสาวนิชาภา ลลิดาพันธ์ชัย

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

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 1) 2564

ปริญญาตรี


