
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 3 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 622211332341 นางสาวธันยพร พวงเพ็ชรสวัสดิ์ สามัญ - LNG550 , LNG600 -

2 622211332342 นายกิตติพศ ธนเลิศลาภ สามัญ - LNG550 , LNG600 -

3 622211332661 นางสาวอัชชาพร  ใบลี สามัญ - LNG550 , LNG600 -

ขอมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 62

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 สิงหาคม - 29 กันยายน 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมโลหการ (วศ.ม.) - (วันเสาร - อาทิตย)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2562 (รอบเดือนสิงหาคม)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 622211333721 นายกองเกียรติ ดวงมารดา สามัญ - LNG550 , LNG600 -

ขอมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 62

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 สิงหาคม - 29 กันยายน 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรื   

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2562 (รอบเดือนสิงหาคม)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 622211333502 นางสาวนลพรรณ  มีนิล สามัญ - LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

ขอมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 62

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 สิงหาคม - 29 กันยายน 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา (วศ.ระบบควบคุมฯ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2562 (รอบเดือนสิงหาคม)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php
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