
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304805277 นายพงศพัฒน์ วิพิมพ์สุทธ์ิ

2 631304805292 นางสาวพิมพ์ชนก แนวพนัด

3 631304805306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมี

4 631304805367 นางสาวนวินดา เผ่าพันธ์

5 631304805397 นางสาวกัญญาภัค พันธ์จันทร์

6 631304805416 นายกฤษกร อินทร์แก้ว

7 631304805429 นางสาวศศิชา วิชัยดิษฐ

8 631304805536 นายศิระศักด์ิ หม่ืนสิทธิโรจน์

9 631304805576 นายณัฐภัทร ไชยสิทธิพร

10 631304805639 นายศิวกร กองประดิษฐ

11 631304805730 นายวรากร สีดาว

12 631304805789 นางสาวพิมพ์ลภัส แจ้งศรีสุข

13 631304805910 นายลุกมาน ดาดี

14 631304806151 นางสาวนาดีระห์ พุ่มภักดี

15 631304806209 นายสิรวิชญ์ เหล่าวชิระสุวรรณ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp) 2563

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม -
 วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 17 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp) 2563

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

16 631304806355 นางสาวณัฐนารินทร์ เป้ียสาย

17 631304806898 นายณมณฑล เอกะจิตร์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม -
 วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304805260 นางสาวนภัสชญา เขียวคง

2 631304805466 นายทัตติ โพธ์ิศรี

3 631304805501 นายสรัล เป็นซอ

4 631304805615 นางสาวลลิตา ยังเจริญกลกิจ

5 631304805767 นายญาณวุฒิ ภาษาชีวะ

6 631304805778 นายวงศธร กมลสัลย์

7 631304806731 นายพชรวัฒน์  สิริธนาทรัพย์

8 631304806960 นายวีรวิชญ์ ซุ้ยวงศ์ษา

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp) 2563

ปริญญาตรี

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วัน
อังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิใน
กำรเข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม -
 วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำร
ใช้สิทธ์ิเข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำ

ศึกษำในภำยหลังไม่ได้)



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 631304805278 นางสาวชญานิษฐ์ สุขพัลลภรัตน์

2 631304805555 นายคุณัชญ์ ศรีหิรัญ

3 631304805753 นางสาวปวีณนุช แสงพิทักษ์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 2 ต้อง Download ใบช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิ

แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2563

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp) 2563

ปริญญาตรี

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ี
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคาร
ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำร
เข้ำศึกษำ)

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันพฤหัสบดีท่ีท่ี 30 มกราคม - วัน
ศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลัง

ไม่ได้)


