
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200814530 นางสาวอภิชญา ทองประเสริฐ สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200814982 นางสาวอติกานต์ ประเสริฐสิน สามัญ SCE610 LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651200815604 นางสาวรัตนาวดี เปล้ืองนุช สามัญ SCE600 LNG601 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. LNG601 FOUNDATION ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROGRAMS

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - (วัน - เวลาราชการ)

วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ

1. SCE600 ฟิสิกส์รากฐาน (FOUNDATIONS OF PHYSICS)

2. SCE610 เคมีรากฐาน (FOUNDATIONS OF CHEMISTRY)

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 คณิตศาสตร์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206223322 นางสาวกรประภา โชติศิริคุณวัฒน์ 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

วิทยาศาสตร์

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

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบกรกฎาคม)

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 ฟิสิกส์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206223303 นายสุรพงษ์ เนตรประสม 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

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ (วท.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 (รอบกรกฎาคม)

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 ฟิสิกส์

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน - คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ฟิสิกส์ศึกษา (วท.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบกรกฎาคม)

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์
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