
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน  คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

การสอนคณิตศาสตร์(วท.ม.) - ภาคเสาร์/อาทติย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปกีารศึกษา 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร์

ไมม่ผู้ีมสีิทธิ์เขา้ศึกษา



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา คณิตศาสตร์

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 5 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200621666 นางสาวจรรยา  เทนสันเทยีะ สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601200622476 นายณัฐชตะ  ใจตรง สามัญ LNG 600

3 601200624289 นายนวพงษ ์ อยู่ชุ่ม สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601200626579 นายสหรัฐ  ตะบองเหล็ก สามัญ LNG 600

5 601200626664 นายเจนณรงค์  ผิวจันทร์ 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

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เคมี

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200622114 นายบญัชา  ก้อนทรัพย์ สามัญ LNG 600

2 601200622143 นางสาวศิรินพร  ด้วงเขียว 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

เคมีศึกษา (วท.ม.) - ภาคเสาร์/อาทติย์

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เคมี

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200617008 นางสาววิภาดา  รงค์ทอง 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

เคมีอุตสาหกรรม (วท.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา จุลชีววิทยา

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 4 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200620615 นางสาวชนกนันท ์ วัฒนะบรูณาพนัธ์ สามัญ LNG 600

2 601200621796 นางสาวจิราพร  อ่อนศรีทอง สามัญ LNG 600

3 601200626570 นางสาวพจิิตรา  แซ่เล้า สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601200626813 นายชุติพงศ์   เจียมคุณากร 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

จุลชีววิทยาประยุกต์ (วท.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ฟสิิกส์

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200610698 นางสาววรัญญา  อติมายุเลิศ สามัญ LNG 600

2 601200622094 นางสาวสิรินภา  สังข์สุวรรณ สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601200623243 นางสาวณัฐธิดา  แจ้งแสงทอง 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

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

ฟสิิกส์ (วท.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ฟสิิกส์

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 7 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200619835 นางฐิฏภิรณ์    สุคติศิริอุดม สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601200624274 นางสาวสุมิตรา  อิ่มรักษา สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601200625238 นายศิวกร  กรึงไกร สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601200625437 นางสาวบญุฑริกา  ทองหล่อ สามัญ LNG 550, LNG 600

5 601200625739 นางสาวธิดารัตน์  วัฒนากลาง สามัญ LNG 550, LNG 600

6 601200626161 นางสาวทพิย์จุฬา  โยหลง ทดลองเรียน LNG 550, LNG 600

7 601200626793 นางสาวมันทนา     อุทธารัมย์ ทดลองเรียน 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

ฟสิิกส์ศึกษา (วท.ม.) - ภาคเสาร์/อาทติย์

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601200624229 นายยงยุทธ  รัตนพงศ์ สามัญ LNG 601

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 601 Foundation English for Internationnal Programs

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

วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (วท.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ)

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2560 รอบที ่1

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์

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

