
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ) (ค.อ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200814803 นางสาวณัฏฐา พละสุ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200815335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สมปอง สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651200815586 นายอิทธิกร เค้าสิม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 651200822806 นายพีรพัฒน์ ศักด์ิอินทร์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

5 651200822822 นายจักรพงษ์ เอมแก้ว สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ) (ค.อ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 9 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

6 651200822823 นายนฤเบศ มุงอินทร์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

7 651200822824 นางสาวศศิฐากรณ์ ตันศิริ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

8 651200823323 นายอิทธิพล พันธุ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

9 651200823324 นางสาวหัทยา สีพาไชย สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ) (ค.อ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200815108 นางสาวธัญญาลักษณ์ โยมา สามัญ LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ) (ค.อ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200812128 นางสาวสิราวรรณ ศิริอุบล สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200812204 นางสาวปัทมวรรณ แข็งขัน สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651200815085 นางสาวประภาพร บันเทา สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 651200815107 นายยศพัฒน์ จอมทรักษ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

5 651200815223 นางสาวสิรชญา อินม่วง สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

6 651200815307 นางสาวณัฐพร ญาณปัญญา สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

7 651200816231 นางสาวเกยุรา ศรีแสนตอ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

8 651200823382 นางสาวสิรินาถ ชอ้อนชม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200810924 นายณฤธัช ไม้เกตุ สามัญ LNG550 , LNG600

2 651200811011 นางสาวจารุวรรณ ไกรลาศ สามัญ LNG550 , LNG600

3 651200811673 นางสาวพิชชาพร วรรณวัตน์ สามัญ LNG550 , LNG600

4 651200812391 นายธีรทัศน์ จารุเกษตรวิทย์ สามัญ LNG550 , LNG600

5 651200816063 นางสาวพิไลวรรณ เท่ียงธรรม สามัญ LNG550 , LNG600

6 651200822621 นายณัฐกฤษฏ์ จันทร์รุ่งเรือง สามัญ LNG550 , LNG600

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเรียนรู้และส่ือสารมวลชน (ค.อ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเรียนรู้และส่ือสารมวลชน (ค.อ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

7 651200822788 นางสาวพิชชา เช้ือแหลม สามัญ LNG550 , LNG600

8 651200823202 นายพศวีร์ ศรีสุดดี สามัญ LNG550 , LNG600

9 651200823348 นางสาววรรณพร มาพูนทรัพย์ สามัญ LNG550 , LNG600

10 651200823349 นางสาวอธิษฐาน พิมลบรรยงค์ สามัญ LNG550 , LNG600

11 651200823443 นางสาวฟาริดา บุญยศ สามัญ LNG550 , LNG600

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาท่ีรับสมัคร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมทางการพิมพ์ (วท.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200823304 นางสาวสุกัญญา ตะริโย สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์เคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206222802 นางสาวขนิษฐา บัวบาน สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651206222807 นางสาวธิติกานต์ รังไสย์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651206222921 นายวิษณุ วงษ์เปีย สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบกรกฎาคม)

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206223386 นายอนุชิต เพชรสุทธิ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบกรกฎาคม)

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206222762 นางสาวนภัสชญา คงการุณ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651206222789 นางสาวกุลิสรา วงค์เนตร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651206223222 นายพชรพล วรินทร์เวช สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS
- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย

  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันพุธท่ี 13 กรกฎำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 17 กรกฎำคม 2565
- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบกรกฎาคม)

ปริญญาโท

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/
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