
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงือ่นไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200617001 นางสาวปราถนา   เมืองประแก้ว สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601200617002 นางสาวปาริฉัตร   เมืองประแก้ว สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601200625472 นางสาวธิดารัตน์  ลีมะทวีกูล สามัญ LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายนืยนัสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายนืยนัสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายนืยนัสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยนืยนัสิทธิ์ยอ้นหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายนืยนัสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (วท.ม.) - ภาคค่ า 

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มนีาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที่ 1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200624042 นายอมรเทพ  คุมสุข สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601200624183 นางสาวณัชชา  ขุนศิริมา สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหต ุ:  ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไมคื่นเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระล่วงหน้าไปแล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

วิศวกรรมอุตสาหการ (คอ.ม.)-ภาคเสาร์/อาทติย์

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟา้

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200624252 นายเกล้า  ศรีพยางค์ สามัญ  LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหต ุ:  ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไมคื่นเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระล่วงหน้าไปแล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟา้ (ค.อ.ม.) วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - ภาคเสาร์/อาทติย์

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟา้

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 4 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200611943 นายราชัน  ทองค า สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601200619137 นายเศกสรรค์  เรืองยิ่ง สามัญ LNG 600

3 601200619497 นายสรธร  สุขประเสริฐ สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601200622266 นายนท ี คุ้มปยิะผล สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหต ุ:  ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไมคื่นเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระล่วงหน้าไปแล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟา้ (คอ.ม.) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา้ก าลัง - ภาคเสาร์/อาทติย์

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สาขาที่รับสมคัร วุฒิสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 14 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกลุ เงื่อนไข รายวชิาปรับพ้ืนฐาน

1 601200604288 นางสาวนยันป์พร  จารุเกษตรวิทย์ สามญั LNG 550, LNG 600

2 601200605559 นางสาวขวัญชนก  วรรณภมูิ สามญั LNG 550, LNG 600

3 601200607094 นายณทตั  ปรีชม สามญั LNG 600

4 601200609618 นายภาสกฤษฏิ์  ศรีสารคาม สามญั LNG 550, LNG 600

5 601200616323 นางสาวอริสา  คงด่ัน สามญั LNG 600

6 601200616542 นางสาวสัญลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ สามญั LNG 600

7 601200616963 นายกฤตษฎา  ญาณโยธิน สามญั LNG 550, LNG 600

8 601200622404 นายพงศธร  ชา้งโรจน์ สามญั LNG 550, LNG 600

9 601200623420 นางสาวณชากานต์  แสงงาม สามญั LNG 550, LNG 600

10 601200624195 นางสาวทศันยี ์  ปราชญากลุ สามญั LNG 550, LNG 600

11 601200626806 จา่สิบเอกพชิญะ  อร่ามพงษ์ สามญั LNG 600

12 601200627629 นายสิรวิชญ ์ วิริยะชยั สามญั LNG 600

13 601200627760 นางสาวมาริสา  เด่นอดุม สามญั LNG 550, LNG 600

14 601200628462 ว่าที่ร้อยตรีชชัรินทร์  เลิศยศบดินทร์ สามญั LNG 600

วชิาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหต ุ:  ผู้มสีทิธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มสิีทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาทีก่ าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสทิธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมส่ามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไมป่ระสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลยัไมคื่นเงินค่ายนืยนัสทิธิ์เขา้ศึกษา
ทีไ่ดช้ าระลว่งหน้าไปแลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม ่และกจิกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยกีารเรียนรู้และส่ือสารมวลชน - ภาคเสาร์/อาทติย์

ตั้งแตว่ันที ่ 3 - 31 มนีาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที่ 1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200624681 นายกิติพฒัน์  สัมมาทตั สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหต ุ:  ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไมคื่นเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระล่วงหน้าไปแล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

วิศวกรรมเคร่ืองกล (คอ.ม.) ภาคค่ าและภาคเสาร์/อาทติย์

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

สาขาที่รับสมคัร วฒิุสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกลุ เงื่อนไข รายวชิาปรับพ้ืนฐาน

1 601200625412 นายจรีวฒัน์  วทิยารังสิมนัต์ สามญั LNG 550, LNG 600

วชิาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิใ์นการเข้าศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา
ที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหสันักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอืน่ๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (คอ.ม.) - ภาคค่ า

ตัง้แต่วนัที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที่ 1

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php

