
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 9 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631207319883 นางสาวปราณปริยา นาทะพันธุ สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

2 631207319884 นายณัฐกิตติ์ ธนวิชญเสถียร สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

3 631207319901 นายจิรวัฒน กีรติภูบดี สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

4 631207319903 นางสาวปภัสวรรณ ศิวะเปลงรัศมี สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

5 631207320241 นางสาววรรณกานต ครุเสนีย สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

6 631207325742 นางสาวชัญญานุช สุขรักษา สามัญ LGM630 ยกเวนการเรียน

7 631207325904 นางสาวพิมระวี ไชยามาตย สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

8 631207325906 นางสาวนศรินทร พิมบัว สามัญ LGM630 LNG600

9 631207325941 นายณัฐพล อรามดวง สามัญ LGM630 LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการโลจิสติกสเเละชัพพลายเชน (วท.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. LGM630 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (RESEARCH METHODOLOGY FOR LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 10 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631207315715 นางสาวกานตกนิษฐ วรทรัพย สามัญ - LNG550 , LNG600

2 631207315947 นางสาวกษิกา สุทธิวิริยะกุล สามัญ - LNG550 , LNG600

3 631207316061 นายอดิศักดิ์ สิงหสุทธิโสทร สามัญ - LNG550 , LNG600

4 631207316431 นางสาวดวงกมล ธัญญชีวี สามัญ - LNG550 , LNG600

5 631207316463 นายชวลิต รัตนประสาท สามัญ - ยกเวนการเรียน

6 631207316487 นายChaiyos Rungmenfa สามัญ - LNG600

7 631207318041 นางสาวสินีนาฏ สุวรรณ สามัญ - LNG550 , LNG600

8 631207320203 นางสาวมณฑิชา บัวศรี สามัญ - LNG550 , LNG600

9 631207320261 นางสาวสุธากัญญาณัฐ แกวภัทราธนเวธ สามัญ - LNG550 , LNG600

10 631207325841 นางสาวนพัตพร ชุนเกษา สามัญ - LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631207317143 นางสาวขนิษฐา ทศดร สามัญ EPM511 , EPM581 LNG550 , LNG600

2 631207317427 นางสาวเสาวรส พรประสิทธิ์ สามัญ EPM511 , EPM581 LNG550 , LNG600

3 631207318663 นางสาวปรางควลัย  มีนารัตน สามัญ EPM511 , EPM581 LNG550 , LNG600

4 631207320021 นายธนเดช ออนตา สามัญ EPM511 , EPM581 LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการสําหรับการเปนผูประกอบการเชิงนวัตกรรม (บธ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราช    

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. EPM511 บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร (FINANCIAL AND MANAGERIAL ACCOUNTING)

2. EPM581 การสรางแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ (BUSINESS INSPIRATION)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631207316769 นางสาวทิพยสุดา เอื้ออนันต สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

2 631207316961 นางสาวอภิญญา โลกเชษฐถาวร สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

3 631207317112 นางสาวรัตนา มะโนรักษ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

4 631207326021 นางสาวเบญจมาภรณ ผลัดนวล สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631207315987 นางสาวธารณศิริ สําราญ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 ยกเวนการเรียน

  2 631207325502 นายศิวะ ลาเทิง สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

3 631207325681 นายฉัตรชัย บุญชนะ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

4 631200913347 นายสรวิศ วงศสุวรรณ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 6 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631207316091 นางสาวปยวดี บุญทีฆ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

2 631207319786 นางสาวฐิติรัตน ยัง สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

3 631207320101 นายกฤตพร พันธุใหม สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

4 631207325383 วาที่รอยตรีพีรภัทร วัสแสง สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

5 631207325761 นางสาวศรุตา  โยถะกา สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

6 631207325905 นางสาวเยาวลักษณ เตชนันท สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

การจัดการ (วิชาเอกการจัดการอสังหาริมทรัพย) (บธ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ แ   

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 แผนการศึกษา

1 631207317461 นางสาวพัชริน โศภิตนุกุล สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

2 631308726483 นางสาววิมลรัตน สุคันธกุล สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

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 แผนการศึกษา

1 631207317801 นางสาวมนัสวิน พีระรัตนนนท สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG600

 2 631207318902 นางสาวอาภาศิริ มงคลมหาสมุทร สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

3 631207319296 นางสาวภูษณิศา ธนาธิปวิโรฒ สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

4 631207325405 นางสาวเจนจิรา ถาวรพัฒน สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 LNG550 , LNG600

5 631207326042 นายวิศรุต วงศสัมพันธสุข สามัญ BUS513 , BUS514 , BUS601 ยกเวนการเรียน

ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  22 - 29 พฤษภาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

3. BUS601 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ENGLISH FOR BUSINESS COMMUNICATION)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. BUS513 บัญชีการเงิน (FINANCIAL ACCOUNTING)

2. BUS514 บัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: GMI) 1/2563 (รอบที่ 2)

ปริญญาโท

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