
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631202026461 นางสาวภัทรธีรา รัตนอนันต สามัญ LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ิย. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2563

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 1/2563 (รอบมิถุนายน)

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 วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 4 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631202026284 นางสาวอินทิรา มโนธรรมรักษา สามัญ LNG550 , LNG600

2 631202026461 นางสาวภัทรธีรา รัตนอนันต สามัญ LNG550 , LNG600

3 631202027161 นายภูมิ จันทวงษ สามัญ LNG550 , LNG600

4 631202027963 นายธนทัต สุทธิพงศ สามัญ LNG550 , LNG600

ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ิย. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (วศ.ม.) - (นอกวัน - เวลาราชการ แ   

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 1/2563 (รอบมิถุนายน)

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 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631202026946 นายสุริยพงศ กิจกุลธนันต สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ิย. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

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

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 1/2563 (รอบมิถุนายน)

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 631202027905 นางสาววนัสบดี อุปพระจันทร สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

2 631202028481 นางสาวพรรณพฤกษ จันสา สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ิย. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

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

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 1/2563 (รอบมิถุนายน)

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 วิศวกรรมไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 5 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631202027061 นายสรวิศ ขอรวมคิด สามัญ LNG550 , LNG600

2 631202027441 นายพนธกร แกวเขม สามัญ LNG550 , LNG600

3 631202028312 นายธีรภัทร ริโยธา สามัญ LNG550 , LNG600

4 631202028405 วาที่รอยตรีกิตติภูมิ เรืองฤทธิ์ สามัญ ยกเวนการเรียน

  5 631202028447 นายวิศรุต ชวยดํารงค สามัญ ยกเวนการเรียน

  ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ิย. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

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

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 1/2563 (รอบมิถุนายน)

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 วิศวกรรมไฟฟา

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 631202027441 นายพนธกร แกวเขม สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

2 631202028312 นายธีรภัทร ริโยธา สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

ขอมูล ณ วันที่ 30 ม.ิย. 63

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่  30 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2563
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซต สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา (วศ.ระบบควบคุมฯ) (วศ.ม.) - (วัน - เวลาราชการ)

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 1/2563 (รอบมิถุนายน)

ปริญญาโท

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