
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา  

สาขาที่รับสมัคร วฒิุสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรบัพ้ืนฐาน

1 601203531875 นายศุภกจิ  อมรฐิติพงศ์ สามัญ
ยกเวน้การเรียน

 (TOEFL PBT 595.00)

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายนืยนัสิทธิผ่์าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายนืยนัสิทธิผ่์านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา

- ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาต้องช าระเงินค่ายนืยนัสิทธิภ์ายในเวลาทีก่ าหนด มิฉะน้ันจะถือวา่สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สามารถขอยนืยนัสิทธิย์อ้นหลังได้
- เมื่อช าระค่ายนืยนัสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเขา้ศึกษา มหาวทิยาลัยไม่คืนเงินค่ายนืยนัสิทธิ์เข้าศึกษา
ทีไ่ด้ช าระล่วงหน้าไปแล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกจิกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา

วศิวกรรมชีวภาพ (วศ.ม.)

ตัง้แต่วนัที่  1 - 30 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

วศิวกรรมศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟา้

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203529442 นายณัฐวุฒิ  เลิศโชคดี สามัญ LNG 550, LNG 600

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

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

วิศวกรรมไฟฟา้ (วศ.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  1 - 30 เมษายน 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 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203528666 นางสาวดาลิน  ประจักร์การ สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203528761 นายเกษมศักด์ิ  ไม้พานิช สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203531994 นายธวัฒ  ศรแสดง สามัญ LNG 550, LNG 600

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

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี
- พมิพใ์บช าระค่ายนืยนัสิทธิผ่์าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายนืยนัสิทธิผ่์านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา

- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายนืยนัสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สามารถขอยนืยนัสิทธิย์อ้นหลังได้
- เมื่อช าระค่ายนืยนัสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (วศ.ม.) - ภาคเสาร์/อาทิตย์

ตั้งแต่วนัที่  1 - 30 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 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 วิศวกรรมคอมพวิเตอร์

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203533723 นางสาวปาริฉัตร  ชลวิหารพนัธ์ สามัญ
ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
ตามเง่ือนไขของหลักสูตร
ภายใน 1 ปกีารศึกษา

หมายเหตุ นักศึกษาต้องยื่นคะแนน TOEFL หรือเทยีบเทา่ไม่น้อยกว่า 500 คะแนนภายใน 1 ปกีารศึกษา

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

วิศวกรรมคอมพวิเตอร์(วท.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  1 - 30 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปกีารศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์
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