
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545583 นายยศ  แจมจันทร สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต(วศ.ม.) - ภาคค่ํา

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 12 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203546310 นายธนพล  ทะปาละ สามัญ ดูหมายเหตุ

2 601203546482 นายปุริมพัฒน  เจียรสุนันท สามัญ ดูหมายเหตุ

3 601203546487 นายธนัท  ลัพธวรรณ สามัญ ดูหมายเหตุ

4 601203546521 นายธรรมสรณ  หาญผดุงกิจ สามัญ ดูหมายเหตุ

5 601203546522 นายอินทัช  คุณากรธรรม สามัญ ดูหมายเหตุ

6 601203546725 นายปถย  เทียนทองดี สามัญ ดูหมายเหตุ

7 601203546745 นายศิริเจตน  ซิ้มสวัสดิ์ สามัญ ดูหมายเหตุ

8 601203546781 นายธรรมรัติ  เชวงธรรมรัตน สามัญ ดูหมายเหตุ

9 601203546830 นายอินทัช  แสงกระจาง สามัญ ดูหมายเหตุ

10 601203547261 นางสาวกัญญาวีร  พรสวางดี สามัญ ดูหมายเหตุ

11 601203547301 นายวิสุทธิ์  ศิลารัตน สามัญ ดูหมายเหตุ

12 601203547582 นายศุภณัฐ  ทัตตินาพานิช สามัญ ดูหมายเหตุ

หมายเหต ุนักศึกษาจะตองยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมนอยกวา 500 คะแนน หรือเทียบเทาภายใน 1 ป

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร(วศ.ม.)(นานาชาต)ิ

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203546205 นายฉัตรดนัย  ทองภูสวรรค สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203546627 นายณัฐวุฒิ  ลิขิตทางธรรม สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟา (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545527 นายภาณุพงศ  เต็มเปยม สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203546762 นายนิลวัฒน  เฟองโชค สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203546869 นายภาสกร  รุจิโภชน สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601203547043 นายชนนท  ปติพรรณพงศ สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟา(วศ.อิเล็กทรอนิกสฯ) (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 6 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545028 นายสุธี  อริกุล สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203545651 นายวรุฒ  พวงพันธุงาม สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203546382 นายจิรายุ  พงศยี่หลา สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601203546481 นายวิชชรัช  ธรรมดูล สามัญ LNG 550, LNG 600

5 601203546750 นางสาวชุติกาญจน  เมาลีทอง สามัญ LNG 600

   6 601203547421 นายศักดิ์พิชัย  ทิพยมงคุณ สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ (วศ.ม.) - ภาคเสาร/อาทิตย

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545682 นายพรรษธร  เหลืองวิไลย สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟา(วศ.ระบบควบคุมฯ) (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 5 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203539042 นายวัฒนะ  ลิ้มสกุล สามัญ LNG 550, LNG 600,

MEE 221, MEE 222

2 601203545141 นางสาวธัญลักษณ  สุดจันทร สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203546746 นายณพวัฒน    ทองพันชั่ง ทดลองศึกษา LNG 550, LNG 600

4 601203547001 นายธิติพล  สุขายะ สามัญ LNG 550, LNG 600

5 601203547287 นายธวัชชัย  สิมลี สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. MEE 221 Thermodynamics

2. MEE 222 FLUID MECHANICS

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา โทรคมนาคม

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203547202 นางสาวอัจจิมา  อมตังคตระกูล สามัญ LNG 601

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 601 Foundation English Course for International Programs

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ (วศ.ม.)(นานาชาต)ิ

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร

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