
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306915723 นายจักรพรรดิ เทพผ่องศรี

2 631306915776 นายธนากร กันขุนทด

3 631306917353 นางสาวพิมพ์ภรณ์ โค้วดวงจันทร์

4 631306919122 นางสาวณัฐสิกมล อมรรัฐฒสรรค์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918806 นางสาวชลมาศ สุนา

2 631306918961 นายธนพัฒน์ แซ่เล้า

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306917459 นายธนบูรณ์ ศรีจันทร์อินทร์

2 631306918001 นางสาวจิรสุตา ทุตกิจ

3 631306918042 นายวัชรธร หมู่ทองค า

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918222 นายรชต อ่วมสี

2 631306918241 นายกฤษฎาชนม์ จันทร์สว่าง

3 631306918262 นายวัชรพล ไชยโชติ

4 631306918305 นางสาวสาธิตา ตรีบุบผา

5 631306918746 นางสาวเสาวลักษณ์ มีสวัสด์ิ

6 631306918981 นายศุภวุฒิ  ทวีนุชโชคอุดม

7 631306919143 นายเชิงชาย ธุรวณิชรุ่งเรือง

8 631306919709 นายศาสตรา ช านาญ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918281 นายไกรวิชญ์ ไค

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918225 นายอาจอง กรวิจิตต์ศิลป์

2 631306919706 นายรัชชานนท์ แตงอ่อน

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918764 นางสาวรติรัตน์ ค าเวช

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919205 นางสาวศุภาวรรณ มูลสะอาด

2 631306919703 นางสาวขวัญฤดี คะชานันท์

3 631306919744 นายพงศกร ทับทิมไทย

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919941 นายธีรภัทร สุทธิธรรม

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวัด

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919762 นางสาวณัฐกานต์ ปิยะวานิช

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918745 นางสาวพิมพ์มาดา งามโรจน์สวัสด์ิ

2 631306918747 นายธีรศักด์ิ มีสัตย์

3 631306918768 นายโกศัลย์ วงศ์ทัศนีโย

4 631306918803 นางสาวปัณณพร ถาวรธิรา

5 631306918843 นายธนากร เกาะโพธ์ิ

6 631306919401 นายทัศน์พล เจริญธรรม

7 631306919707 นางสาวณัฐพิชญ์ อริยเลิศปัญญา

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918767 นางสาวรุจิกานต์ บางวัฒนา

2 631306918802 นางสาวนภาพรรณ ปักโคทะกัง

3 631306918804 นางสาวนภาพร ปักโคทะกัง

4 631306918822 นางสาวนัทธ์ชนัน วิริยานนท์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918801 นางสาวฐิตาพร เรืองสิทธ์ิ

2 631306918821 นายชัยคุปต์ วงศ์กัณหา

3 631306918841 นางสาวแพรพลอย อวยชัย

4 631306918884 นายธเนศ ทองดี

5 631306919252 นายวราวุฒิ ชายสุวรรณ

6 631306919704 นายธนภัทร สาระคามครบุรี

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306918787 นายภูวนาท ธนประสิทธ์ิพัฒนา

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคมี

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919293 นางสาวจิตินันท์ ศุภวิทยานุสรณ์

2 631306919335 นายศุภฤกษ์ นวกิจศุภกร

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919224 นายธนสิษฐ์ โภคพูล

2 631306919226 นางสาวอาจารี มณีนิล

3 631306919239 นายทิตธวัช ใจอู่

4 631306919266 นายคุณานนต์ ทรัพย์มามูล

5 631306919301 นายศิลา ศิลาภิรัตพงศ์

6 631306919403 นางสาวอรอุมา วิโรชกิจเจริญ

7 631306919545 นางสาวปริณดา คงวัฒนสิน

8 631306919683 นายวิชยุตม์ ช่วยชูกูล

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919209 นายชยาทิต รัตนโภคิล

2 631306919210 นายรชา เจริญราษฎร์

3 631306919236 นายพฤทธ วรทล

4 631306919267 นายนภัส วินิจนันทรัตน์

5 631306919543 นายเพชรเด่น สนิทสิงห์

6 631306919802 นายปรมะ ผลิตผลการพิมพ์

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919287 นางสาวจิราธิป เกษามูล

2 631306919290 นางสาวธนัชพร ไตรรัตนาพงศ์

3 631306919315 นายวรายุทธ ชูกล่ิน

4 631306919324 นางสาวนภัทร ณุวงศ์ศรี

5 631306919461 นายศุภกร  ปัญญา

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 13 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919202 นายเจริญชัย ใจรักษ์

2 631306919206 นายทินนภัทร สงวนชาติ

3 631306919229 นายภัคพล สิริเกษมสุข

4 631306919230 นางสาวฉัตรชนก พรรณโส

5 631306919232 นายวงศกร ดวงชัย

6 631306919247 นายปัญญาทิพย์ ย่ีเข่ง

7 631306919262 นางสาวชลิตา หุ่นช่างทอง

8 631306919263 นายกรวิชญ์ เช้ือสิงห์

9 631306919265 นายพีรวัส เขียวสน่ัน

10 631306919322 นายปิยะ ต้ังกาญจนภาสน์

11 631306919323 นายพุฒิพงศ์ วิจิตรก าจร

12 631306919338 นายชนินทร ซอนรัมย์

13 631306919601 นายจิรัฏฐ์ ไตรรัตนสรณะ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919207 นายกฤติเดช สัตยเชิดนุกุล

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ
คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919225 นายรัชชภูมิ ไชยม่ิง

2 631306919250 นายภูวินทร์ นิกข์นิภา

3 631306919264 นายพีรสันติ ทัฬหะกาญจนากุล

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919305 นายธีรภัทร์ เศรษฐติชัย

2 631306919307 นายอิทธิ เอมปากน้ า

3 631306919353 นางสาวพวงเพชร ดนัยภัคกอบกุล

4 631306919563 นางสาวธนัชพร ประยูรภูริพันธ์ุ

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919285 นายวรวัฒน์ นายวัน

2 631306919329 นายธนศิลป์ ทองสว่าง

หมำยเหตุ : ผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิด ำเนินกำร ดังน้ี

1. ผู้มีรายช่ือตามประกาศ Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
ข้อมูลเพ่ิมเติม : กรณีช าระผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking

กรุณาตรวจสอบรหัสบริษัทฯ ของธนาคารทุกคร้ัง เเละ ช่ือบริษัทฯ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เท่าน้ัน
ไม่ใช่ ค่าสมาชิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

วิธีกำรพิมพ์ใบช ำระเงิน : https://goo.gl/QxR75M
2. กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา : http://bit.ly/2GJNvFp

ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมหลักฐานการช าระเงิน (ฉบับจริงหรือส าเนา) ส่งมาท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.024708333

3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว
โปรดติดตำมกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ . 
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(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ
 นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำมก ำหนดกำร 

ทปอ. เพ่ือสมัครรอบถัดไป)

ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 22 
พฤษภาคม 2563

(กรุณำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ไทย) หรือแนบไฟล์ผ่ำน https://bit.ly/3aFXpn6

ท่ีเว็บไซต์ ส านักงานทะเบียนฯ : 
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstu

dent.php

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919705 นางสาวกรกนกพรรณ ศาลากิจ

2 631306919711 นายทรงพล วิบูลย์อรรถ

หมำยเหตุ : เฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือสัญญำรับทุนฯ หำกด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทำงคณะฯ จะติดต่อเพ่ือท ำสัญญำฯ อีกคร้ัง 
สอบถำมเพ่ิมเติม คุณปทิตตำ ชมสมใจ โทร. 02-4709014 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.) 

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิท ำสัญญำรับทุนเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.
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โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919521 นางสาวกนกกาญจน์ บัวพ่ึง

2 631306919524 นางสาวศิรภัสสร ทับทิมศรี

3 631306919541 นางสาวณัฐธิดา อุตราวัน

4 631306919605 นางสาวเพ็ญพิชชา บัวคง

5 631306919644 นายพัทธดนย์ อ่อนบุญมา

6 631306919646 นายพีรณัฐ กันค า

7 631306919783 นายสิทธิกร กีรติชาญเดชา

หมำยเหตุ : เฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือสัญญำรับทุนฯ หำกด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทำงคณะฯ จะติดต่อเพ่ือท ำสัญญำฯ อีกคร้ัง 
สอบถำมเพ่ิมเติม คุณปทิตตำ ชมสมใจ โทร. 02-4709014 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.) 

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิท ำสัญญำรับทุนเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.
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โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919523 นางสาวกนกรัตน์ หอมสุวรรณ

2 631306919526 นายปุณณวุฒิ บุนนาค

3 631306919581 นายธัชชยุต เลิศศักด์ิพณิชย์

4 631306919583 นายสุจิปุลิ พลสารโสภณ

หมำยเหตุ : เฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศำสตร์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
จัดท ำหนังสือสัญญำรับทุนฯ หำกด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วทำงคณะฯ จะติดต่อเพ่ือท ำสัญญำฯ อีกคร้ัง 
สอบถำมเพ่ิมเติม คุณปทิตตำ ชมสมใจ โทร. 02-4709014 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 16.30 น.) 

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเคร่ืองกล วศ.บ. 4 ปี (พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิท ำสัญญำรับทุนเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ.
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