
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 18 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 661302204832 นายกิตติกร ทิพพิลา

2 661302204834 นายถิรภัทร น้านาคินทร์

3 661302204837 นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วดารา

4 661302204861 นางสาวสิริกานต์ ตาใย

5 661302204864 นายปัญญาโชติ ปกสุข

6 661302204867 นายภูริณัฐ พลอาสา

7 661302204901 นายศุภณัฐ ทองโพธ์ิ

8 661302204902 นางสาวภัทรมน เอ่ียมเทียน

9 661302204927 นายปัญชวิน รวยรวย

10 661302204982 นางสาวกัญญาวีร์ อรุณประเสริฐ

11 661302205116 นายจุฑาภัทร ต้ังพรสมาน

12 661302205420 นายปาณัสม์ ปรานสุข

13 661302205576 นางสาวพิมพ์พิชชา ทิศเมือง

14 661302205752 นายอภิวิชญ์ ซ้ายเกล้ียง

15 661302205871 นางสาวกุลอัครยาภรณ์ พิชิตชโลธร

16 661302206287 นายวันรัฐ พงษ์สนิท

17 661302206367 นายกรวิชญ์ มะลัย

18 661302208743 นายณชวิศ สุวรรณโชติ

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

5. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

   ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่

   ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th

   โทร. 02-470-8148 อีเมล: regis@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาใน รอบท่ี 1

   ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

   วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน/ช่องทางการช าระเงิน: https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 13 - วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 15 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

   ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
วันจันทร์ท่ี 13 - วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

   ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันอังคารท่ี 7 - วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2566

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp) ปีการศึกษา 2566

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร กลุ่มเฉพาะ

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 661302204830 นางสาวพัทธนิช สีเท่ียงธรรม

2 661302204831 นายธนกฤต โรจน์ประสงค์

3 661302204997 นายพิริยธรรม วีรษรเลิศสกุล

4 661302205345 นายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ

5 661302208706 นายพรรษนนท์ สงจร

6 661302208787 นายอัสสชิ วิจิตรทฤษฎี

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

5. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

   ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่

   ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th

   โทร. 02-470-8148 อีเมล: regis@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

2. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาใน รอบท่ี 1

   ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 

   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

   วิธีการพิมพ์ใบช าระเงิน/ช่องทางการช าระเงิน: https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 13 - วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 15 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิเข้ำศึกษำ)

4. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

   ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
วันจันทร์ท่ี 13 - วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS 

   ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันอังคารท่ี 7 - วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2566

รอบท่ี 1 โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp) ปีการศึกษา 2566

ปริญญาตรี


