
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์และ

บรรจุภัณฑ์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304304416 นางสาวรามาวดี ศรีวารินทร์
2 641304304487 นายนพดล แซ่เล้า
3 641304304491 นางสาวธนภรณ์ บุญหู้
4 641304305114 นายปรุฬห์ สนิทเช้ือ
5 641304305331 นางสาวสุทธิดา สุขค ามี
6 641304305578 นางสาวพิรดา เจริญรัตน์
7 641304305849 นางสาวภาณิสา ประสานวงศ์
8 641304306960 นายณรงค์ชัย คันเต็ง
9 641304307226 นางสาวธวัลรัตน์ เกตุเเก้ว
10 641304307235 นางสาวชุติมา บุญอภิรักษา
11 641304307629 นายชนกันต์ กอนจอหอ
12 641304311023 นางสาวชลิดา เพ่ิมชาติ
13 641304311044 นายชินพัฒน์ น้อยวัด
14 641304311049 นายภรัณ ขาวสุวรรณ
15 641304311068 นางสาวสโรชา บุญรักษ์
16 641304311243 นางสาวชุติมา กุ่ยสาคร

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ - 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 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 51 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306088 นายศิวกร อมรสถิตย์
2 641304306091 นางสาวชัญญานุช อยู่ย่ิง
3 641304306093 นายพัฒน์ธนพล อินทฉิมฐาณโชค
4 641304306095 นายณัฐภูมิ สิงห์งาม
5 641304306099 นางสาวจิรวรรณ อินทร์แก้ว
6 641304306113 นางสาวปทิณยา ชมะโชติ
7 641304306122 นางสาวลินดา เน้ือมี
8 641304306125 นายภัทรภูมิ วิชาหา
9 641304306126 นางสาวปิยะธิดา มิลินทากาศ
10 641304306130 นางสาวชนิกานต์ สุขสวัสด์ิวัฒนา
11 641304306142 นางสาวศศิกานต์ แซ่จิว
12 641304306149 นางสาวอาราภา ยอดย่ิงวรพันธ์ุ
13 641304306151 นางสาวมณฑิรา สนธิกุล
14 641304306152 นางสาวพิมพ์ชนก เซ่ียงภู่
15 641304306154 นางสาวนันท์นลิน อิงไชยตระกูล

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - 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 เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 51 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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

16 641304306166 นางสาวนิภาพร ไชยนา
17 641304306167 นางสาวชัญญา บุญรอด
18 641304306170 นายธนภัทร ภาคย์เกตุคง
19 641304306176 นายภูรินทร์ บุญทร
20 641304306183 นายพีรพัฒน์ จูสนธ์ิ
21 641304306221 นางสาวปิยนุช พ้ืนบาท
22 641304306224 นางสาวภัชธียา โพล้งเศรษฐี
23 641304306252 นางสาวจารุเนตร เขียวเขิน
24 641304306259 นางสาวกัญญาดา พินยไวย
25 641304306274 นายกัณฑ์อเนก ชาติวรพงศา
26 641304306281 นางสาวโชษิตา สกุลศรี
27 641304306294 นายปุรชัย เอการัมย์
28 641304306342 นางสาวเอวิตรา เอ็นยอด
29 641304306358 นางสาวกนกลักษณ์ คะเลรัมย์
30 641304306360 นางสาวธัญวรัตน์ เพชรแสงโรจน์

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

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

กำรด ำเนินกำร วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 51 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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

31 641304306373 นางสาวปาลิณี แซ่กัง
32 641304306381 นางสาวศศิกานต์ โชติประเสริฐ
33 641304306384 นางสาวธนพร สุขกิจประเสริฐ
34 641304306386 นางสาวอาทิตยา ทรายน้อย
35 641304306403 นายจิรายุ เป๋อรุณ
36 641304306405 นางสาวนิษฐิดา บุญอารีย์ศิริชัย
37 641304306406 นางสาวธณัฐชา สอนง่ายดี
38 641304306416 นางสาวอารียา ธีรการุณวงศ์
39 641304306432 นางสาวอารียา แก้วผลึก
40 641304306447 นายวชิรวิทย์ สาคร
41 641304306462 นางสาวพิชญาภา กาญจนรัตน์
42 641304306492 นางสาวจันทราภรณ์ ราชบัณฑิต
43 641304306541 นางสาวฐิตวันต์ น้อยมณี
44 641304306561 นางสาวอรอุมา วงศใหญ่
45 641304306575 นายธวัชชัย คงพลัง

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 51 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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

46 641304306796 นางสาวนิศารัตน์ แซ่ฟู
47 641304306891 นางสาวธัญสินี กิจพิทักษ์
48 641304307069 นางสาวอารียา อรรคสุข
49 641304307142 นายกฤษฎา ปิตาวงษ์
50 641304307187 นายณัชพล เพ็ชรขัน
51 641304307302 นางสาวเปมิกา จันทวาปี

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

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

กำรด ำเนินกำร วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306123 นายธนัฐษ์ภัทร ทวีวัฒนากุล
2 641304306242 นายธราดล บุญมี
3 641304306261 นายจิรสิน ศรีละมุล

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 23 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304307065 นางสาวฐานุตรา ม่วงมา
2 641304307083 นายกฤษฏ์ิ เหรัญชรกุล
3 641304307088 นายเจษฎากร พิริยะศิริพันธ์
4 641304307102 นางสาวบุรัสกร บุตรฉ่ า
5 641304307105 นายพัชร แก้วนิสสัย
6 641304307121 นางสาวพรรณรวินทร์ คงพล
7 641304307125 นางสาวณัฐฐาพร อัจฉริยะสมบัติ
8 641304307135 นางสาวชัญชนันท์ สิรพิอัครชัย
9 641304307143 นางสาวกันติกานต์ เนียรวิชัย
10 641304307146 นางสาวชนิกานต์ ชูประสิทธ์ิ
11 641304307156 นายธนเดช พงษ์วัน
12 641304307157 นางสาวสุนิตรา สลางสิงห์
13 641304307163 นายวรรณวนัช อักษรพานิช
14 641304307165 นางสาวฐานิตา ส้มเกล้ียง
15 641304307184 นายธนโชติ ขันค า

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 23 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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

16 641304307193 นางสาวจิรัชยา อุตอามาตย์
17 641304307213 นางสาวชญาศา ทวีคูณ
18 641304307231 นางสาวพิชญ์สินี วชิรธนากร
19 641304307256 นายนนท์ธวัฒน์ แก้วมีศรี
20 641304307264 นางสาวสุภัสสรา ม่ันสาคร
21 641304307276 นางสาวณัฐกานต์ ทองเปรม
22 641304307395 นายธนดล ธิติธาตรีนนท์
23 641304307489 นายนูรุดดีน เถาวัลย์

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

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

กำรด ำเนินกำร วันท่ี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 2 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304307166 นางสาวเมธินี เทียนวิไลสถิต
2 641304307397 นายพชรพล ดอนพรม

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306087 นางสาวกฤติยา น้อยนาก
2 641304306094 นางสาวภูริษา แสงบรรลือฤทธ์ิ
3 641304306155 นายภีรวิช บุญอุไร
4 641304306573 นางสาวกุลธร ชัยบุรัมย์

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306100 นายภาคภูมิ จินดามล
2 641304306257 นายลุกหมาน บาเหะ
3 641304306563 นายณัฐพล ประสมพันธุ์

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305103 นางสาวสุรางคนา กรณีย์
2 641304305133 นางสาววรณิกา นาชัยฤทธ์ิ
3 641304305140 นางสาวศรัญญา สุขปล่ัง
4 641304305231 นายธิติสรณ์ เรือนใหม่
5 641304305431 นางสาวฬียากร ชัยก าเเหง
6 641304305473 นายศรัณย์ กล่ินขจร
7 641304305951 นายเบนยามิน กลกลาง
8 641304306013 นางสาววันวิษา ใจไว
9 641304306673 นายพงศธร สิทธิเดช
10 641304307206 นายนรบดินทร์ อยู่ดี
11 641304307270 นายวงศกร ไกรคุ้มมะดัน
12 641304310625 นายสุภกฤษฏ์ิ ดิษเจริญ
13 641304310643 นางสาวอัญชิสา วงศ์กันตา
14 641304310644 นางสาวศวรรษญา อินทร์สงค์
15 641304310808 นายศิกวิชญ์ สีสดเขียว
16 641304311004 นางสาวสุวีรยา หนูทอง
17 641304311105 นางสาวสุพิชชา ขันตี

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 10 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305104 นายณัฐวัฒน์ ศักรินทรศักด์ิ
2 641304305107 นายภราดร มนัสสนิท
3 641304305122 นางสาวกานต์นิสา ก่ิงกาง
4 641304305726 นายชนกชลน์ สุวรรณเรือง
5 641304307145 นายยศนันทน์ ฤทธิสาร
6 641304307150 นายกิตติกร วิลัยพงษ์
7 641304310627 นายพรพินิต รุ่งเรือง
8 641304310629 นายสรวิศ ชีวีวิวัฒน์วงศ์
9 641304310731 นายพัชรพล เมืองแก้ว
10 641304311025 นางสาวอชิรญา เลิศปัญญา

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305459 นางสาวกัญญารัตน์ สุขพัทธี
2 641304305534 นายคมกฤษณ์ ชินนอก
3 641304305563 นายณัฐวุฒิ แก้วค าแสน
4 641304311201 นายคณิศร ร่มพฤกษา

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 5 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305609 นายภูวิศ สุวรรณมาก
2 641304307022 นางสาวอัญมณี สุวรรณสังข์
3 641304307138 นายจิรภัทร โฉมแดง
4 641304310645 นายอนีส สายสลาม
5 641304310804 นายอรรคพล วรรณา

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305106 นายชิตชนันทน์ ปิยะวงษ์
2 641304305115 นายธรรมรักษณ์ เจนสมุทร
3 641304305527 นางสาวนวินดา บิลหะยีสุไรมาน
4 641304305892 นายกิตติภพ คงศรียะพันธ์
5 641304310634 นายปฏิภาณ อาจปักษา
6 641304310659 นายยุทธภูมิ ชมะโชติ
7 641304311092 นายไพบูลย์ พิลาชัย
8 641304311095 นายกฤตภาส ยงค์สุรี

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

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 6 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305131 นายปรมินทร์ บุญส่ง
2 641304305162 นายภูดินันท์ ปรางค์ทอง
3 641304305235 นางสาวชลลดา แก่นค า
4 641304305249 นายวีรภัทร อุ่นเจริญ
5 641304305328 นายธนันท์นภัส วาณิชย์เจริญ
6 641304305345 นางสาวเมธาพร ชูเศียร

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 16 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305403 นางสาวกัญญาวีร์ บัวบาน
2 641304305422 นางสาวอรพรรณ เล่ือนแก้ว
3 641304305426 นางสาวอรดา ชีพด ารงธรรม
4 641304305427 นายวิชสิน นาคะเสถียร
5 641304305453 นายวิศรุต เจริญสุข
6 641304306086 นางสาวพิมพ์วัชรา พุฒิมา
7 641304306097 นายธรรมนูญรัฐ บุญผุย
8 641304306118 นางสาวพิมพ์พิศา วรรณสุศรี
9 641304306222 นางสาวธัญญาเรศ จงพาดกลาง
10 641304306486 นายธีระพัฒน์ รัตนเมธาวงศ์
11 641304306551 นายนรภัทร ฤดีใจ
12 641304306555 นางสาวศุภมาส แสนคุ้ม
13 641304306663 นายพลวัฒน์ พงศ์ตานี
14 641304306675 นางสาวอาริยา ยมรัตน์
15 641304306880 นายชัชวาลย์ สระทองหน
16 641304307370 นางสาวชุติมณฑน์ ถาโคตร

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 2 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306148 นางสาวเกตุสุดา ปราบณรงค์
2 641304310785 นางสาวอลิษา ชูวงศ์

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306083 นายเจษฏากร เด๋ียววนิช
2 641304306165 นายกิตติศักด์ิ ผิวพรรณ
3 641304306231 นายธนากร กรมพะไมย
4 641304306328 นายจิรภัทร มะโนธรรม
5 641304306329 นายอนภัทย์ ยงยุทธวิชัย
6 641304306331 นายวิษณุศรรค์ พันธ์โพธ์ิ
7 641304306335 นายเจษฎา ศรีวันทา
8 641304306346 นายปัญญวัฒน์ โถวเจริญ
9 641304306367 นายปกรณ์ ลานภัคนนท์
10 641304306566 นายพงศภัค ชาววัง
11 641304306628 นายธนาธิป ไพบูลย์เรืองสุข
12 641304306706 นายนนทกร นาคอ่อน
13 641304306936 นางสาวสริตา วงศ์คฤหตระการ
14 641304306969 นายณัฐวัฒน์ สุภาวิทย์
15 641304307369 นายพงศ์ภีระ พุทธพรชินพงศ์

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 8 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306333 นายธนพล เผือกบุญเกิด
2 641304306344 นายจักรายุทธ เวียงค า
3 641304306677 นายณัฐปภพ กุลอาบ
4 641304307013 นายชัยวุฒิ แขวงมาศ
5 641304307224 นายณัฐวัตร กล่ันน้ าทิพย์
6 641304307227 นายณัฐพงศ์ จันทวารีย์
7 641304307246 นายปิยะพงศ์ สุวรรณเกษร
8 641304307366 นายระพีพัฒน์ ศรีลิว

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เคร่ืองกล)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305109 นายณรงค์ การดี
2 641304305110 นายวิทวัส ช่ืนเกษร
3 641304305111 นายวัชรพล พรมวงษา
4 641304305118 นายวิศรุฒม์ วรรณฤดี
5 641304305127 นายปริญญา กล่ินอยู่
6 641304305171 นายนิธิ สุริยวงค์
7 641304305347 นางสาวเพชรรัตน์ พวงเพชร
8 641304305354 นายอติวิชญ์ จันทร์เสม
9 641304307384 นายภารดา ยอดสุรินทร์
10 641304310624 นายปัณณวัฒน์  ศรีศุภร 
11 641304311047 นายมงคลชัย เจริญย่ิง

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306092 นางสาวธนสร ถีระพงษ์
2 641304306127 นางสาวอรชพร ทนสิงห์
3 641304306144 นายจิรภัสส์ สุขในศิลป์
4 641304306181 นางสาวภาวิดา โบสุวรรณนานา
5 641304306199 นางสาวธนพร เพ็งหนู
6 641304306368 นางสาวภัทรวดี เอิบสุข
7 641304306659 นางสาวปณยา แจ่มบูชา
8 641304307046 นายอภินัฐ วิเศษทอง
9 641304307167 นางสาววรวลัญช์ ชูเกียรติ

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304305423 นายธนัท บุญรักษ์
2 641304306117 นายสรจักษ์ ภูวสวัสด์ิ
3 641304306128 นายสุทธินัย บุญมา

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 21 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306098 นางสาวนงค์นภา น้อยทา
2 641304306105 นางสาวน้ าฝน ควรแถลง
3 641304306107 นางสาวดลฤดี ชุ่มฤดี
4 641304306109 นายศุภชัย สันต์วรนารถ
5 641304306111 นายวัชรชัย กันทา
6 641304306120 นายณัฐนนท์ แสนสามารถ
7 641304306124 นายชวกร สกุลเป่ียมเฉลา
8 641304306132 นางสาวสุประวีณ์ เหลืองสอาด
9 641304306143 นายฉันทิชัย บุญเรืองรอด
10 641304306147 นายพีรดนย์ ทองค า
11 641304306158 นางสาวนริศรา แข่งขัน
12 641304306160 นายธันวา ตาสี
13 641304306182 นายทิชานนท์ ด้วงทวี
14 641304306213 นายธนธรณ์ เมลืองศิลป์
15 641304306230 นางสาวปภาวรินท์ ธาตุทองค า
16 641304306236 นายธนกฤต จ าปาทิพย์

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

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

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

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 
เมษายน 2564

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 21 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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

17 641304306371 นางสาวนิรัญญา เเสนนนท์
18 641304306435 นายกฤชพัชร บุณย์ศุภา
19 641304306557 นายนาวินตาร์ การสมรส
20 641304306928 นางสาววรรัญญา พุ่มแจ่ม
21 641304310572 นางสาวกัญญาพัชร ทองต้อย

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
% ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 2 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641304306169 นายธนวัฒน์ ศิวิไล
2 641304306376 นายกิตติธัช ลิขิตทางธรรม

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

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


