
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826268 นายนนทพัฒน. ประคองภักดิ์ สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ.  24 หน9วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร.

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) - (วัน - เวลาราชการ)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG601 FOUNDATION ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROGRAMS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร. - อาทิตย.) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214828104 นายทยากร อุดมธีรทัต สามัญ LNG550 , LNG600

2 652214828602 นางสาวพรสวรรค. จักขุจันทร. สามัญ LNG550 , LNG600

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร.

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826901 นายนิทัศน. ศรีผ9องงาม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

2 652214827442 นายธนกร ปริสุทธิขันธ. สามัญ แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร.

วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมโครงสร>าง) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214827442 นายธนกร ปริสุทธิขันธ. สามัญ

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร.

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมโยธา) (วศ.ม.) - (วันเสาร. - อาทิตย.)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน - คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมนอกฝZ[ง) (วศ.ม.) - (วันเสาร. - อาทิตย.)

ไม<มีผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 8 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826403 นายไวยวุธ ลักขณะ สามัญ LNG550 , LNG600

2 652214827103 นายวสันต. มนต.ประเสริฐ สามัญ LNG550 , LNG600

3 652214827882 นายจอมภพ บุญวิศิษฏ. สามัญ LNG550 , LNG600

4 652214828342 นายอานันท. ทัณทะรักษ. สามัญ LNG550 , LNG600

5 652214828581 นายฐปกรณ. มีลาภ สามัญ LNG550 , LNG600

6 652214828601 นายนิพิธ ภักดีอาภรณ. สามัญ LNG550 , LNG600

7 652214828603 นายคมกริช คํานวน สามัญ LNG550 , LNG600

8 652214828625 นายกฤติมา นาดี สามัญ LNG550 , LNG600

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร.

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมขนส9งและโลจิสติกส.) (วศ.ม.) - (วันเสาร. - อาทิต

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214827821 นางสาวกัสมาภรณ. แกลเลิ่พ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค>นคว>าอิสระ 6 หน9วยกิต)

2 652214828422 นายภาณุวัฒน. สุขเอม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค>นคว>าอิสระ 6 หน9วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร.

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

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826405 นางสาววริศรา แย>มเมล. สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

2 652214827667 นายสยาม เสรีราษฎร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

3 652214827803 นายปริญญา มั่นวงศ. สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

4 652214828626 นายศรัณยู ชุติมาศ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร.

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

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214828104 นายทยากร อุดมธีรทัต สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค>นคว>าอิสระ 6 หน9วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท

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



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร.

สาขาที่รับสมัคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร. (วศ.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร. - อาทิตย.) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826583 นายภัทรพล แก>วฟbา สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

2 652214828041 นายกิตติพัฒน. พวงทอง สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ. 12 หน9วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ.ใบชําระค9ายืนยันสิทธิผ9าน ระบบ New ACIS

- ชําระค9ายืนยันสิทธิผ9านเคาน.เตอร. หรือ ตู>เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท9านั้น หรือช9องทางออนไลน. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู>มีสิทธิเข>าศึกษาต>องชําระเงินค9ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว9าสละสิทธิในการเข>าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม9สามารถขอยืนยันสิทธิย>อนหลังได>

- เมื่อชําระค9ายืนยันสิทธิแล>ว ภายหลังไม9ประสงค.จะเข>าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม9 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ9านเว็บไซต. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร.

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG601 FOUNDATION ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROGRAMS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร.

สาขาที่รับสมัคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร. (วท.ม.) (หลักสูตรนานาชาติ) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร. - อาทิตย.) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน - คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ไม<มีผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร.



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652219528662 นางสาวชญานิษฐ/ กล0อมแก�ว สามัญ ENV513 , ENV514 LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค�นคว�าอิสระ 6 หน0วยกิต)

2 652219528684 นายเรืองเดช นวสันติ สามัญ ENV511 , ENV512 , ENV514 LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค�นคว�าอิสระ 6 หน0วยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ/ใบชําระค0ายืนยันสิทธิผ0าน ระบบ New ACIS

- ชําระค0ายืนยันสิทธิผ0านเคาน/เตอร/ หรือ ตู�เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท0านั้น หรือช0องทางออนไลน/ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย/ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ตั้งแต<วันศุกร=ที่ 16 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย=ที่ 25 ธันวาคม 2565

- ผู�มีสิทธิเข�าศึกษาต�องชําระเงินค0ายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว0าสละสิทธิในการเข�าศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไม0สามารถขอยืนยันสิทธิย�อนหลังได�

- เมื่อชําระค0ายืนยันสิทธิแล�ว ภายหลังไม0ประสงค/จะเข�าศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม0 และกิจกรรมอื่น ๆ ผ0านเว็บไซต/ สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร/

วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม (วศ.ม.) - (วันเสาร/ - อาทิตย/)

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. ENV511 เคมีสิ่งแวดล�อมพื้นฐาน (BASIC ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)

2. ENV512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล�อมพื้นฐาน (BASIC ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY)

3. ENV513 ชลศาสตร/สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม (HYDRAULICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

4. ENV514 หน0วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม (UNIT OPERATIONS AND PROCESSES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ^า

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน - คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ไม<มีผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ^า (วศ.ระบบควบคุมฯ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล'าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิเข'าศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร/


