
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตรไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203543865 นายเกรียงไกร  อติโรจนวงศ สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203545003 นายธนชาติ  สุคนธทิพย สามัญ 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 (ค.อ.ม.) วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร - ภาคเสาร/อาทิตย

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203547841 นายชัยชนะ  กุลวรฐิต 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

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอ.ม.) - ภาคค่ํา

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตรไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203546141 นายเฉลิมพล  สัตยาวุฒิพงศ สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203547404 นางสาวนัททิกา  อุปนาศักดิ์ 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 (คอ.ม.) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟากําลัง - ภาคเสาร/อาทิตย

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพและ

บรรจุภัณฑ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203536342 นายณปภัช  เจริญลาภ สามัญ LNG 550, LNG 600,

PPT 511, PPT 521

2 601203546422 นางสาวชนิดา   อยูภักดี สามัญ LNG 550, LNG 600,

PPT 511, PPT 521

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

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

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. PPT 511 Foundation for Printing Technology

2. PPT 521 Foundation for Packaging Technology

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ (วท.ม.) - ภาคค่ํา 

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตรโยธา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203544762 นางสาวเอื้ออารีย    ปนศรี 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

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.ม.) - ภาคค่ํา

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตรเครื่องกล

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 3 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203544741 นายไพบูลย     นามโส สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203545083 นายธนิต  กตัญชลีกูล สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203546042 นายวัฒนพงศ  เชาวโน 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

วิศวกรรมเครื่องกล (คอ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตรอุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 3 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203543462 นายอนันตชิน  คําสุภา สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203544026 วาที่รอยตรีอําพล  คิ้มวงษษา สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203545561 นางสาววรัญญา  ชื่นเมือง สามัญ LNG 550, LNG 600

4 601308148502 นางสาวบัญจรัตน    ยิ้มศรี สามัญ LNG 550, LNG 600

5 601308148523 นางสาวเบญจรัตน   ยิ้มศรี 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

วิศวกรรมอุตสาหการ (คอ.ม.)-ภาคเสาร/อาทิตย

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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