
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203544412 นายภาสวี  สุทธิบูรณพงศ สามัญ BIF 511, BIF 521

ยกเวนการเรียนวิชา

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

   
2 601203544462 นายมนตรี  วุฒิอิ่น สามัญ LNG 601

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 601 Foundation English Course for International Programs

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BIF 511 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)

2. BIF 521 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (วท.ม.)(นานาชาต)ิ

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545862 นางสาวบงกชกร  พีรียะพัฒน สามัญ LNG 601

2 601203545983 นายกฤษฎา  ศรีบุญเพ็ง 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

เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) (นานาชาต)ิ

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545761 นายตรีเนตร  เกลี้ยงแกว สามัญ LNG 601

2 601203545983 นายกฤษฎา  ศรีบุญเพ็ง สามัญ LNG 601

3 601203547284 นายสหรัฐ  คุมพล สามัญ LNG 601

4 601203547683 นางสาวรัชชกร  พวงศรี สามัญ LNG 601

5 601203546724 นางสาวนิภาพร  โพธิ์ทอง 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

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (วท.ม.) (นานาชาต)ิ

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545503 นางสาวมะลิวรรณ  นามขันธ 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

การจัดการทรัพยากรชีวภาพ (วท.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203547844 นางสาวจณิสดา  วรรธนะศานติ์ 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

เทคโนโลยีชีวเคมี (วท.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

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

	ชีวสารสนเทศ
	เทคโนโลยีชีวภาพ
	เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
	ผู้มีสิทธิ์
	1

	ผู้มีสิทธิ์
	1


