
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1 621209230621 นายปยะ แรกเรียง สามัญ - LNG 600

2 621209230641 นางสาวฉัตรแกว พูลนาค สามัญ - LNG 600

3 621209230645 นางสาวอรุณรัศมิ์ จิตรศรีศักดา สามัญ - LNG 600

4 621209230681 นางสาวกุลิสรา ตันหยง สามัญ - ยกเวนการเรียน

ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ิย. 62

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแตวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการโลจิสติกสเเละชัพพลายเชน (วท.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2562 (รอบที่ 3)

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  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 5 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1 621209228864 นางสาวสรียา ทองเอี่ยม สามัญ EPM511 , EPM581 LNG 550 , LNG 600

2 621209228881 นายชัชวาล  ตั้งพัฒนานันท สามัญ EPM511 , EPM581 LNG 600

3 621209229781 นางสาววราลี ฤทธิ์เดชะ สามัญ EPM511 , EPM581 LNG 550 , LNG 600

4 621209230521 นางสาวจตุพร พูลเกิด สามัญ EPM511 , EPM581 ยกเวนการเรียน

5 621311031561 นายอรรถวุฒิ กอแกว สามัญ EPM511 , EPM581 LNG 550 , LNG 600

ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ิย. 62

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแตวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม (บธ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ แ   

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. EPM511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING)

2. EPM581 การสรางแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ (BUSINESS INSPIRATION)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2562 (รอบที่ 3)

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  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 7 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1 621209229481 นางสาวชรินรัตน โสรี สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

2 621209229881 นางสาวพรรณนารา อรรจนชวลิต สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 600

3 621209230022 นายมนัญชยา ประทุม สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 600

4 621209230023 นายชนเขตต ประวัง สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

5 621209230101 นางสาวทอฝน ยืนชนม สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 ยกเวนการเรียน

6 621209230305 นางสาวปนอนงค บัวหลวง สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

7 621209230425 นางสาวเจตสุภา คุณอนันต สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ิย. 62

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแตวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการ (วิชาเอกการบริหารจัดการองคกร (บธ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือว   

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2562 (รอบที่ 3)

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  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1 621209228562 นายชานน ภววงษศักดิ์ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 ยกเวนการเรียน

2 621209229062 นางสาวธัญญลักษณ พวงมาลัย สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ิย. 62

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแตวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการ (วิชาเอกการบริหารโครงการ) (บธ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเส   

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2562 (รอบที่ 3)

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  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 3 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1 621209229741 นายคฑาวุธ นากแกว สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

2 621209230555 นายคฑา งามศิริถาวร สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 600

3 621311031621 นายศรัณย ธรรมาศิริกุล สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 550 , LNG 600

ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ิย. 62

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแตวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการ (วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) (บธ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ   

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2562 (รอบที่ 3)

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  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1 621209229769 นายนิรันดร ศิริลาภวิบูรณ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG 600

ขอมูล ณ วันที่ 28 ม.ิย. 62

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตั้งแตวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.ม) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเ   

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2562 (รอบที่ 3)

ปริญญาโท

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