
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919211 นางสาวแพรวรุ่ง ประทีป

2 631306919228 นายธณสาร คล่องเชาว์ชาญ

3 631306919243 นายติณห์ หริสมบัติ

4 631306919244 นายธนัท บ ารุงวงศ์สิริ

5 631306919245 นางสาวณิชากร กมลนันท์รัตน์

6 631306919246 นายณัฐภัทร มัชฌิมา

7 631306919248 นางสาวฐิติมนต์ สุริยศักด์ิภูบดี

8 631306919261 นายศิวัชณัฎฐ์ ค าหงษา

9 631306919291 นายธนบดี ธรรมรังษี

10 631306919365 นายต้นตะวัน ใจเท่ียง

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

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก 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

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631306919269 นายพชรพล เพชรรัตน์

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

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำ
ศึกษำ นร.ต้องไปสละสิทธ์ิในระบบตำม
ก 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

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
ภายในวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 

พฤษภาคม 2563

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพำะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. 

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 2 โครงการ Active Recruitment 2563

ปริญญาตรี


