
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา ครุศาสตร�ไฟฟ า

สาขาที่รับสมัคร วิศวกรรมไฟฟ า (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ ากําลัง) (ค.อ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร� - อาทิตย�) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826421 นายทศพล เพ็ญศรี สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ� 12 หนAวยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ�ใบชําระคAายืนยันสิทธิผAาน ระบบ New ACIS

- ชําระคAายืนยันสิทธิผAานเคาน�เตอร� หรือ ตูDเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทAานั้น หรือชAองทางออนไลน� ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

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

- ผูDมีสิทธิเขDาศึกษาตDองชําระเงินคAายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวAาสละสิทธิในการเขDาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไมAสามารถขอยืนยันสิทธิยDอนหลังไดD

- เมื่อชําระคAายืนยันสิทธิแลDว ภายหลังไมAประสงค�จะเขDาศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหมA และกิจกรรมอื่น ๆ ผAานเว็บไซต� สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

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 ครุศาสตร�โยธา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652214826481 นายวัชรา หอมทรัพย� สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการคDนควDาอิสระ 6 หนAวยกิต)

ข'อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ :  ผู'มีสิทธิเข'าศึกษาต'องดําเนินการ ดังนี้

- พิมพ�ใบชําระคAายืนยันสิทธิผAาน ระบบ New ACIS

- ชําระคAายืนยันสิทธิผAานเคาน�เตอร� หรือ ตูDเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เทAานั้น หรือชAองทางออนไลน� ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย

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

- ผูDมีสิทธิเขDาศึกษาตDองชําระเงินคAายืนยันสิทธิภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวAาสละสิทธิในการเขDาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิไมAสามารถขอยืนยันสิทธิยDอนหลังไดD

- เมื่อชําระคAายืนยันสิทธิแลDว ภายหลังไมAประสงค�จะเขDาศึกษา มหาวิทยาลัยไม<คืนเงินค<ายืนยันสิทธิเข'าศึกษา ที่ได'ชําระล<วงหน'าไปแล'วไม<ว<ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหมA และกิจกรรมอื่น ๆ ผAานเว็บไซต� สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา (ค.อ.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 ครุศาสตร�เครื่องกล

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652219528182 นายชัยณรงค� แสนเปา 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 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท

ครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร� - 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 3 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652219528163 นางสาวสุวัจนา จริตกาย สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ� 12 หน9วยกิต)

2 652219528461 นางสาวกาญจนา เรืองสมบัติ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ� 12 หน9วยกิต)

3 652219528621 นายมงคล วังคีรี 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 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท

ครุศาสตร�อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.อ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร

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 ครุศาสตร�อุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 652219528062 นางสาวอินทิรา โยธาสุข สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ� 12 หน9วยกิต)

2 652219528241 นางสาวพรนภา บุสดี สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ� 12 หน9วยกิต)

3 652219528362 นางศุภรักษ� บุญสาง สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ� 12 หน9วยกิต)

4 652219528641 นายชัยณรงค� เลิศชีวา 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
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