
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200811784 นายมกรพันธ์ุ มกรมณี สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์  24 หน่วยกิต)

2 651200812647 นายนภัส นววิธาน สามัญ แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์  24 หน่วยกิต)

3 651200813275 นายภควัต ทองศรี สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์  24 หน่วยกิต)

4 651200813497 นายปิติภัทร ปริตโตทก สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์  24 หน่วยกิต)

5 651200815171 นายศุภกฤต คุ้มค า สามัญ LNG601 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์  24 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

วิศวกรรมศาสตร์

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

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG601 FOUNDATION ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROGRAMS

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 วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 4 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200810949 นายนันทวุธ ทินราช สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 1

2 651200822986 นางสาวภัทรรียา แซ่ค า สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651200823401 นายธนพล เส็งเล็ก สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 651200823402 นายชยุต จงวัฒนานุกูล 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 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200810949 นายนันทวุธ ทินราช 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 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200822986 นางสาวภัทรรียา แซ่ค า สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

2 651200823401 นายธนพล เส็งเล็ก 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

วิศวกรรมศาสตร์

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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 7 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200810887 นายปรินทร์ พุ่มฉัตร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200812200 นายณัฐภัทร บุญมี สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651200815622 นายอานนท์ สุนะไตร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 651200822785 นายนวณัฐ ชัยวาสี สามัญ LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

5 651200822847 นายกฤติธี พุทธรักษ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

6 651200822861 นางสาวเบญญทิพย์ มุ่งดี สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

7 651200823221 นางสาวพรทิภา เกิดมนตรี 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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200822863 นายณัฐดนัย แสงทอง 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 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200823061 นายราชพฤกษ์ จันทร์ภิรักษ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200823429 นางสาวศิริวรรณ วิเศษชาติ 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 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมทรัพยากรน  า ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 6 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200811842 นายณัฐวิช สิทธิอมรพร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200812032 นางสาวมุกอันดา สุวัณณะสังข์ สามัญ แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651200815602 นายสหัสวรรษ วัยนิพิฐพงษ์ สามัญ แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 651200816026 นายวศิน อินอ่วม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

5 651200816165 นายศรวัสย์ วงษ์เสถียร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

6 651200822846 นางสาวอัจฉรา อินธรรม 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 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200811532 นายณพการ วุฒิสมบูรณ์พันธ์ุ สามัญ LNG550 , LNG600

2 651200812805 นายวรวุฒิ มีวัตร สามัญ LNG550 , LNG600

3 651200822842 นายปรัชญา ศรีแจ่ม สามัญ LNG550 , LNG600

4 651200823366 นายพีรวิชญ์ บุญย่อย สามัญ

5 651200823405 นายจอมภพ บุญวิศิษฏ์ สามัญ LNG550 , LNG600

6 651200823408 นายเสริมศักด์ิ แสนสามารถ สามัญ LNG550 , LNG600

7 651200823409 นายวิษณุ สุวรรณโร สามัญ LNG550 , LNG600

8 651200823442 นายกฤติมา นาดี 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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมโยธา) (วศ.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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมนอกฝ่ัง ) (วศ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน - คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (วิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ) (วศ.ม.) - (วันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน - คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 20 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200810901 นายรัฐไกร ค าหมู่ สามัญ LNG550 , LNG600

2 651200811085 นายณัฐดนัย แก้วมณี สามัญ LNG550 , LNG600

3 651200811828 นายชัยวัฒน์ อยู่วัฒนา สามัญ LNG550 , LNG600

4 651200812703 นางสาวจิรารัตน์ เนาว์สุข สามัญ LNG600

5 651200814274 นางสาวชนารัตน์ นาโสก สามัญ LNG550 , LNG600

6 651200814571 นายณัฐกิตต์ิ บุญยัง สามัญ LNG550 , LNG600

7 651200815188 นางสาวมณีเดือน ยุวรรณบุญ 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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 20 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

8 651200815567 นางสาววนัญญา พัวพันธ์ สามัญ LNG550 , LNG600

9 651200815582 นางสาวณัฐพร หงษาวดี สามัญ LNG550 , LNG600

10 651200816068 นายอนุสรณ์ คูหธนเสถียร สามัญ LNG550 , LNG600

11 651200816204 นายอดิรุธ เรืองสุรีย์ สามัญ LNG550 , LNG600

12 651200822623 นางสาวกนกญาภา วงค์ประเทศ สามัญ LNG550 , LNG600

13 651200822648 นายรักษิต ชัยนิพพันธ์ุ สามัญ LNG550 , LNG600

14 651200822716 นายภัฏ อธิวันดี 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 วิศวกรรมโยธา

สาขาท่ีรับสมัคร วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 20 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

15 651200822885 นายธนนันท์ จันทร์สว่าง สามัญ LNG550 , LNG600

16 651200822901 นายวิษณุรักษ์ ดาวลอย สามัญ LNG550 , LNG600

17 651200823082 นางสาวจารวี แสงศรี สามัญ

18 651200823283 นางสาววันเพ็ญ ย่ิงรุ่งเรือง สามัญ LNG550 , LNG600

19 651200823403 นายธนพล เทวโรทร สามัญ LNG550 , LNG600

20 651200823432 นายพรเทพ เอียดแก้ว 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 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200815764 นายธิปก ยิ มดี สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651200823383 นางสาวกิตติวดี รุจิสรรย์ 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 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200816325 นางสาวแจ่มนภา วิชยประชา 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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (วศ.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 วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 8 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200811285 นายตฤณ ภวเมธีสกุล สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

2 651200811925 นายธีรชัย แสวงศิลป์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

3 651200813766 นายไซมอนด์ หว่อง สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

4 651200815124 นายธนา บุญญเศรษฐกุล สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

5 651200815347 นางสาวNalinee Thavornsathit สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

6 651200816385 นายเอกพบ คล้ายศิริ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

7 651200822886 นายปัณณวิชญ์ แสงพุ่ม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

8 651200823423 ร.ต.ชิษณุ ทองวิชิต 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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (วศ.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 วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร เทคโนโลยีการขึ นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651200816082 นายพยัค ม่ิงแนน สามัญ LNG550 , LNG600

2 651200822765 นายสหชาติ คงเปีย สามัญ LNG550 , LNG600

3 651200822801 นายวรรณ เพ็ชรอ าไพ สามัญ LNG550 , LNG600

4 651200822808 นายรัชโยธิน สุขเจริญไกรศรี สามัญ

5 651200822881 นายกุลพัชร์ ธนาธรรม สามัญ LNG550 , LNG600

6 651200822962 นายชัยภัทร อังกุรัตน์ สามัญ LNG550 , LNG600

7 651200823101 นายชัยโรจน์ วงษ์สุวรรณ 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

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

วิศวกรรมศาสตร์

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

สาขาท่ีรับสมัคร เทคโนโลยีการขึ นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ และ/หรือวันเสาร์ - อาทิตย์) วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบท่ี 2)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์

8 651200823103 นายตรินัยน์ วงษ์สุวรรณ สามัญ LNG550 , LNG600

9 651200823341 นายวิฑูรย์ แสงข า สามัญ LNG550 , LNG600

10 651200823346 นายอรรถพล พันธ์ุนราวิกิจ สามัญ LNG550 , LNG600

11 651200823431 นายณรงค์ โพธ์ิทองนาค 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

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

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL 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 วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206223183 นายวุฒิชาติ รัตนสมบัติทวี สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651206223262 นางสาวจุฑามาศ แก้วจีน สามัญ 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

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมการเช่ือม (วศ.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  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 651206223004 นายอาทิตย์ อัครเวชวราวงศ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 651206223025 นางสาวมัญชุสา รุ่งเรืองวงษ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 651206223361 นางสาวชฎากานต์ ปัญญาสุ 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

วิศวกรรมศาสตร์

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

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  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน - คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎำคม 2565

ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

วิศวกรรมชีวภาพ (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2565 (รอบกรกฎาคม)

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตร์
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