
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632213534761 นายรภัสสิทธ์ิ มัดธนู สามัญ LNG550 , LNG600
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ต.ค. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธ์ิผ่าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธ์ิผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ต้ังแต่วันท่ี  30 ตุลำคม - 29 พฤศจิกำยน 2563
- ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิภายในเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธ์ิ ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธ์ิย้อนหลังได้
- เม่ือช าระค่ายืนยันสิทธ์ิแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังส้ิน
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการเช่ือม (วศ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบตุลาคม)

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 วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632213533961 นายอรรถวุฒิ บุญทัน สามัญ LNG550 , LNG600
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ต.ค. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธ์ิผ่าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธ์ิผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ต้ังแต่วันท่ี  30 ตุลำคม - 29 พฤศจิกำยน 2563
- ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิภายในเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธ์ิ ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธ์ิย้อนหลังได้
- เม่ือช าระค่ายืนยันสิทธ์ิแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังส้ิน
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโลหการ (วศ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบตุลาคม)

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 วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 632213534462 นางสาวภริตพร ค าพันธ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 632213534802 นางสาวนิศาวรรณ งามเบญจวิชัยกุล สามัญ ยกเว้นการเรียน แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 632213535001 นายลัทธพล เถ่ือนอ่ิม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 1
ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ต.ค. 63

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธ์ิผ่าน ระบบ New ACIS
- ช าระค่ายืนยันสิทธ์ิผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน หรือช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย  ต้ังแต่วันท่ี  30 ตุลำคม - 29 พฤศจิกำยน 2563
- ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิภายในเวลาท่ีก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธ์ิ ไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธ์ิย้อนหลังได้
- เม่ือช าระค่ายืนยันสิทธ์ิแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธ์ิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังส้ิน
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่านเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วิศวกรรมศาสตร์

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

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563 (รอบตุลาคม)

ปริญญาโท

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

