
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203529682 นายจักรกฤษณ์  ปงิยศ สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203531600 นายพษิณุ  ทพิย์สมบติั สามัญ
LNG 550, LNG 600, 
MEE 221, MEE 222

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

วิชาปรับพืน้ฐานภาควิชา
1. MEE 221 Thermodynamics
2. MEE 222 Fluid Mechanics

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 (วศ.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปกีารศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203529646 นางสาวสุพฒัศร  แก้วมงคล สามัญ
LNG 550, LNG 600, 
ENV 513, ENV 514

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

วิชาปรับพ้ืนฐานภาควิชาฯ

ENV 513 Hydraulic for Environmental Engineering  (3 นก.)    

ENV 514 Unit Operations and Processes in Environmental Engineering (3 นก.) 

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

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - เสาร์อาทติย์ (วศ.ม.)

1. ต้องเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานใหไ้ด้เกรด S  จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร

     เรียนวันที ่3, 4,10, 11, 17, 18, 24 มิถุนายน 2560 (สอบวันที ่1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.)

     เรียนวันที ่1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 กรกฎาคม 2560 (สอบวันที ่15 และ 29  กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.)

2. การช าระเงินค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน และค่ายืนยันสิทธิ์ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ช าระเงินยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อ

ตัง้แตว่ันที่  3 - 31 มีนาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปกีารศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

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

