
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903371 นางสาวภัทรกัลญ์ จิตติพลังศรี
2 641204903479 นางสาวปริญรัตน์ จิตรสะอาด
3 641204903604 นางสาวณัฐนิช ฤทธิวงศ์
4 641204904660 นายชนกานต์ วันชะเอม
5 641204904784 นายมิลธดา มีรส
6 641204907809 นายธีรัช จิณแพทย์
7 641204908016 นางสาวศรินรัตน์ ไชยจรัสฤทธ์ิ
8 641204908343 นางสาวมณีกานต์ ธนูทอง
9 641204908806 นางสาวชญานิษฐ์ ค าใจวุฒิ
10 641204909451 นายณัฐพล ศิริฤกษ์

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 27 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903591 นางสาวพลอยชมพู อู๋
2 641204904307 นายปภพ ด าช่ืน
3 641204904385 นางสาวนฤมล ประสงค์ใด
4 641204904542 นายศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์
5 641204905058 นายธนัญชัย ปริยวาทกุล
6 641204905564 นางสาวเพชรมาศ คงแจ้ง
7 641204905591 นายธีรภัทร์ จันทร์คล้าย
8 641204905754 นายเกษร ทองอ่อน
9 641204905771 นางสาวนภัสวรินทร์ จ่ันเพ็ชร์
10 641204905890 นายสิรภพ ศุภจ าปิยา
11 641204906297 นายธนบดี สุจริตบรรณ
12 641204907283 นายวรชยุต ผิวนวล
13 641204907328 นายอภิรักษ์ อยู่โต
14 641204907507 นายธีรภัทร์ ทองดี
15 641204907556 นายธนกร ธรรมศิรารักษ์
16 641204907691 นางสาวปารมี กาญจนวรกุล

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 27 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี

17 641204907815 นายพิพรรธ เทพโพธา
18 641204907993 นางสาวแสงเดือน ช่ังประดิษฐ
19 641204908076 นางสาวมลธิชา ทมุณี
20 641204908158 นางสาวยศวดี สระทองจุติ
21 641204908220 นายสิงหา ทับปัญญา
22 641204908376 นายชยาทิตย์ ป้ันศิริ
23 641204908529 นายวรเมธ สุขมี
24 641204909417 นายธนกฤต ศรีปาน
25 641204909601 นางสาวพิชญาภา รัตนสุนทร
26 641204910121 นางสาวสุธิดา ติงสันเทียะ
27 641204910169 นางสาวเจณิสา ย่งฮะ

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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 23 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903289 นายภูมิ ชูเชิด
2 641204903502 นายเดชาวัต ม่ันเขียว
3 641204904499 นายวัชโลธร หวลวิไล
4 641204904793 นายสาฑิกร พิมพ์เเก้ว
5 641204904861 นายสรวุฒิ กล่อมอ าภา
6 641204905767 นางสาววราภรณ์ พงษ์หนองพอก
7 641204906246 นางสาวณภัทร ปัญญาภรณ์
8 641204906448 นางสาวภาสพิชญ์ พ่ึงเพียรชัย
9 641204907739 นายปนวัฒน์ ภิญญศักด์ิ
10 641204907943 นางสาวเขมพิกา โพธ์ิสูง
11 641204908386 นางสาวนฤมล อ่างแก้ว
12 641204908390 นางสาวภัทราพร ล่ิมเจริญ
13 641204908479 นายสรกฤช วงศ์รัตนะ
14 641204908484 นายอติศักด์ิ อธิวงศ์
15 641204908572 นายทนุธรรม แจ่มเหมือน
16 641204908645 นางสาววริศรา วังวงษ์

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 23 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี

17 641204908969 นางสาวรุ้งฟ้า จันทร์ช่ืน
18 641204909105 นายมาร์วิน วณิชชานนท์
19 641204909240 นายบดินทร์ชัย แจ่มแจ้ง
20 641204909400 นายรพีพงษ์ ภาสพงษ์ไพศาล
21 641204909464 นายจักราวุธ วงษ์สง่า
22 641204909561 นายจิรภัทร มหาวงศ์
23 641204909750 นางสาวนันทรัตน์ วงศ์สว่าง

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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 15 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903923 นางสาวดวงฤทัย ระกิติ
2 641204904177 นางสาวปิยะธิดา ก้อนเงิน
3 641204904541 นางสาวมนัณชญา หม่ืนภักดี
4 641204905138 นายชัยวัฒน์ โคตรพรม
5 641204905845 นางสาววรัญญา เน่ืองจากฉิม
6 641204906948 นายพีรพัฒน์ สุทธิอ านวยกูล
7 641204907423 นายเมธา สารีผล
8 641204907949 นางสาวภัทรภร กัณฑาทู้
9 641204908024 นายโกเศส เสนาแปลง
10 641204909131 นางสาวชญานิศ สิทธิพันธ์
11 641204909330 นายธีรพล เสร็จกิจ
12 641204909667 นางสาวศุภนิดา ทรัพย์เสริม
13 641204909741 นายพรธนา ติใหม่
14 641204909882 นายนายพีรพงศ์ จอมจุมพลภา
15 641204910015 นายวรากร จันทร์พร้อย

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903362 นางสาวบุญณิสา ป่ินโพธ์ิ
2 641204903586 นางสาวจิดาภา ขวัญเมือง
3 641204903725 นางสาวสัณห์สิตา เเก้วก่อง
4 641204904058 นางสาวนันพัตร ม่วงประเสริฐ
5 641204904309 นายกันต์ วังธนพัฒน์
6 641204904767 นางสาวกัลยา ตันติวัชรีกุล
7 641204904816 นางสาววชิราภรณ์ วงศ์ตาผา
8 641204904926 นางสาววาสนา จันทร์แก้ว
9 641204906396 นางสาวสาริน่า เฮาเทอคีต
10 641204906694 นางสาวภัทรวดี เป้าเล้ง
11 641204908264 นางสาวป่ินปินัทธ์ สิงห์ประเสริฐ
12 641204908625 นายณพลวีร์ กิจปัญญาภัทร์
13 641204908728 นางสาวอัญญารัตน์ จันทศร
14 641204909758 นายธนกฤต จันทะวัน
15 641204909798 นางสาววราภรณ์ ท านาย
16 641204910102 นายศรัณญ์ ใจหาญ
17 641204910139 นางสาวอิสยาห์ ทองเหมาะ

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903462 นายพลวิชญ์ ขวนขวายทรัพย์
2 641204904692 นายอธิปัตย์ ทองค า
3 641204908073 นายฐิติพล โอริส
4 641204908123 นางสาวตัสนีม แวอุเซ็ง
5 641204908607 นางสาวรูสลีน่า สะหะโด
6 641204910077 นายวรภพ เชวงรังสิยานนท์

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204904726 นางสาวณิชาภัทร เปศรี
2 641204905708 นางสาวชาลิสา เจริญสวัสด์ิ
3 641204905847 นายสิรภพ อาจหาญ
4 641204906501 นางสาววิชญาพร ทรัพย์เกิด
5 641204907501 นายเจษฎา ไชยณรงค์
6 641204907715 นายจิรภัทร เหล็กมา
7 641204909233 นายเดชบดินทร์ นฤภัย
8 641204909585 นายจิรโชติ ธรรมศิริ
9 641204910283 นายภูรินทร์ เริงสังข์

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641204905439 นางสาวญาตาวี ชูคง

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903429 นางสาวเอ้ือการย์ ค าสุข
2 641204904179 นางสาวพัชชธร หนูปลอด
3 641204904180 นางสาวทักษพร นามวงศ์
4 641204905054 นางสาววรัญญา หม้อนนทา
5 641204907467 นางสาวภวรัญชน์ เตชะธนบูรณ์
6 641204907734 นางสาวขวัญจิรา บุตรโคต
7 641204908055 นายปุณณวิชย์ บุญธรรม
8 641204909338 นางสาวณษรา กาญจนเจตนี
9 641204910112 นางสาวอรสา ส ารวมจิตต์

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204908773 นางสาวพรรณธร บุญมี

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 28 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641204903596 นางสาวพิชามญช์ุ ผุดผ่อง
2 641204903612 นางสาวธัญญชล จันทร์เรือง
3 641204904403 นางสาวศิริวรรณ วานิชเจริญนาน
4 641204905526 นายภูพญา เนตรธุวกุล
5 641204905582 นายปุณณวิช ทายา
6 641204905623 นายธนเดช ณ ตะก่ัวทุ่ง
7 641204905967 นางสาวเสาวลักษณ์ ซ่ือจริง
8 641204905995 นายปรเมษฐ์ จันทร์นุ้ย
9 641204906204 นายภูมินทร์ จันทานวน
10 641204906288 นางสาววรัชยา ประทุมกุล
11 641204906524 นางสาวชนาภัทร ชุมน้อย
12 641204906579 นายอลีฟ แวหะยี
13 641204906692 นางสาวปริชญา โสดา
14 641204906849 นางสาวณัฐณิชา หิงส์ค า
15 641204907274 นายธนพล จ านงค์

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 28 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี

16 641204907832 นายธเนตร คงถาวร
17 641204907916 นางสาวปุณยาพร เพ็งเพชร
18 641204908056 นายอัชฌาสัย เอมชู
19 641204908088 นายชัชวิชญ์ ทิพย์ฝ้ัน
20 641204908705 นายยุทธศักด์ิ จิระภัทรศิลป
21 641204908863 นายกรธวัช ดวงประทีป
22 641204909133 นายจิราพัชร์ ธนยศกรพิศุทธ์
23 641204909690 นายพุฒิพงศ์ เบญจชัยวัฒน์
24 641204909726 นางสาวจิรา วารีรักษ์
25 641204909867 นายกฤษดา เจ้ิง
26 641204910014 นายฐิติพงศ์ รอดหวัง
27 641204910052 นางสาวพิยดา ปัญญาใส
28 641204910210 นางสาวปณกานต์ ค าภาเกะ

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 คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204906354 นายธชารัสิก์ เปียนาค
2 641204908231 นางสาวหิรัญญา แจ่มใส
3 641204908373 นางสาวธารเพชร โทบุรี
4 641204908735 นางสาวปานชนก ลีลา
5 641204908840 นายสรัล พิริยะพงศ์ศักด์ิ
6 641204908919 นางสาวกันติชา ธรรมฤทธ์ิ
7 641204909299 นางสาวศศิวิมล ไชยเรือน
8 641204909480 นายภัทรพล เทาศรีดี

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ
1 641204904187 นางสาวกันตา จินกสิกิจ
2 641204909489 นายธนาธิป มีศรี

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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903271 นายจักรภัทร จ้ีเพ็ชร
2 641204908226 นางสาวธันยพร ภู่สิทธิกุล
3 641204908663 นางสาวลภัสสิริญ ปราบเขตต์
4 641204908695 นางสาวธันยาวรินทร์ ปุจฉาธรรมกุล
5 641204909938 นายวีรภัทร เมืองศิริ
6 641204909965 นายณัฐวัตร โภชนพันธ์

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 12 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903339 นายชัชพล บุญยัง
2 641204903378 นายกฤษ มณีรัตน์
3 641204903384 นางสาวชไมพร วงษ์วิลัย
4 641204904127 นายณัฏฐปัณณ์ สฤษดิกุล
5 641204904446 นายภูวเดช สุขสังวร
6 641204906441 นายณัฐกานต์ สัญญานุวัฒน์
7 641204907064 นายธีรภัทร แก้วศรี
8 641204907347 นายธนภัทร หร่ังสีสุทธ์ิ
9 641204907515 นายสกลพงศ์ พรหมมุสิก
10 641204907904 นายภูธเรศ รอดย้ิม
11 641204908668 นายธนาดล พรมยะ
12 641204910258 นายแทนคุณ กุลทอง

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903545 นางสาวธัญญาสิริ พรมมา
2 641204903779 นางสาวพิมพิชญา ค าตา
3 641204904078 นายสิรวิชญ์ ไตรชลาสินธ์ุ
4 641204904265 นายภัทรภูมิ จิตรชัยนานุกูล
5 641204904761 นายภานุวัฒน์ บุญสมประสงค์
6 641204906434 นางสาวดลชนก สิทธินนทกร
7 641204908100 นายธัชชัย วณิชย์ไกวัล
8 641204909705 นางสาวฉัตรฑริกา ค าแหง
9 641204909739 นายภคิน ชาญมานิต
10 641204909770 นายธนากร พันธ์ศิริ
11 641204909961 นางสาวศุภลักษณ์ ไพโรจน์วิทยาพร

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน) - วศ.บ. 4 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641204903565 นายพศิน จันทร์ค า
2 641204903636 นางสาวสุณพัชร์ บุญธรรม
3 641204903642 นายอัคคชัย ช่ืนใบ
4 641204903789 นายณัฐกานต์ วีระคุณาพร
5 641204905147 นางสาวปัณฑิตา ปฏิสังข์
6 641204905839 นางสาวอัจฉราพร ต้นโพธ์ิ
7 641204906248 นายธนากร ประสพโภคากร
8 641204907072 นายศุภณัฐ ตรีรัตนพันธ์ุ
9 641204908101 นายภูวิศ ศรีรักษ์
10 641204908368 นายธนบดี วงษ์จ้อย
11 641204908727 นางสาววรางคณา นันทนนท์
12 641204908815 Ms.Leakvorlika Im
13 641204908889 นายเนติพล บุญศิริรุ่งเรือง
14 641204909109 นางสาวจิดาภา สุวรรณศิริ
15 641204909122 นายธนชานน นนทิจันทร์
16 641204909143 นายกรภัทร์ วัฒนศักด์ิ
17 641204909175 นางสาวพนิดา สร้อยทอง

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

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ - วศ.บ. 4 ปี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2564
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2564
ปริญญาตรี


