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  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจําปี พ.ศ.2557 
ในโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International 
Students” ทุนการศึกษาเต็มจํานวน ไม่มีข้อผูกมัด ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 
    ผู้ขอสมัครรับทุนจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้ว หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2556) 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ คุณธนพล คุณอมรรัตน์ คุณปิยวรรณ 
โทร.0 2247 7000 ต่อ 1569, 1509, 1512 หรือที่ www.ajinomoto.co.th 

สํานักหอสมุดกลางเปิดขยายเวลาช่วงก่อนสอบ ระหว่างวันที ่18 กุมภาพันธ ์- 10 มีนาคม 2556  เปิดบริการพืน้ที่นั่งอา่นบรเิวณ
ชั้น 1 ห้องอ่านหนังสือ 1 และ 2 โซนร้านกาแฟ  บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ชัน้ลอย  

... เปิดให้บริการถึงเวลา "เที่ยงคนืครึง่ (00.30 น.)" 
*********************************** 
อย่าลืม!! แวะมาอ่านหนังสอืเตรียมสอบกันนะ 
********************************** 

เพิ่มเติม!! 
ห้องสัมมนากลุ่มย่อย (ห้องตวิ)  เปิดให้บริการทุกวัน ถึงเวลา 20.00 น.  ใช้ได้ครัง้ละ 2 ชั่วโมง (รวมกลุ่ม 5 คนขึ้นไป) 

ติดต่อขอใช้ได้ที่เคานเ์ตอร ์One Stop Service ชั้น 1 ค่ะ ^__^ 
ข้อมูลจาก Central Library, KMITLดูเพิม่เติม 

 

ขอเชิญชมละครเวท ีเรื่อง หมอผีครองเมือง ของสาขา
นิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ
ชมรมศิลปะการแสดงและวรรณกรรม 

 ในวันที่ 23-24 กพ. 56 นี้ ณ ห้องประชุม ออดิทอเรยีม 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ราคาบัตร 100 บาท  

ซื้อ 5 ใบ แถมอีก 1 ใบ สํารองที่นั่งไดท้ี ่
www.facebook.com/thecruciblekmitl 
โทร 089-763-7749 (เกด) และ 087-536-8117 (ไกด์) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

รายงานโดย :  ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  พันธ์ุหิรัญ   
        ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี  โทร. 0-2329-8000 ต่อ 3782    E-mail: pr@kmitl.ac.th 

โอกาสทางการศึกษาตอโท-เอก ในตางประเทศ 
คณะไอทีลาดกระบัง ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Nanyang 
Technological University (NTU) 1 ใน 2 ของ
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสิงคโปร์ เปิดโอกาสให้กับ
นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยมีทุนสนับสนุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว โดยทาง NTU จะเข้ามาให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
หลักสูตร ทุนการศึกษา พร้อมจัดสอบความถนัดทาง
ภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สนใจฟรี หลังการแนะนําหลักสูตร 
โดยผลการสอบสามารถใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าศึกษา
ได้ แทนผลสอบ TOEFL (ที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
ตามปกติ) 

     กําหนดการบรรยายและจัดสอบ ในวันอังคารที่ 19 
มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 226 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

     ผู้สนใจแจ้งความจํานงเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย และ 
(ในกรณีที่สนใจ) ร่วมในการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้ที่ คุณ
กมลนัทธ์ ชื้นสกุล งานบริการการศึกษา ห้อง M05 ชั้นลอย 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร 0-2723-4943 

น้องๆ ม.4-5 ฟังทางนี้ !!!  

       พ่ีๆคอมไซน์ ลาดกระบัง ขอชวนน้องๆ มาสัมผัสกับ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด และนอกจากจะได้
ความรู้กลับไปแล้ว น้องๆจะได้รู้จักเพ่ือนใหม่ที่มีความสนใจ
ในด้านเดียวกันอีกด้วย อีกทั้งได้เรียนรู้แนวทางการเลือก
คณะเพื่อที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับอนาคต มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะ พ่ีๆ คอมไซน์ 
ลาดกระบัง จะปั้นน้องๆให้เป็นโปรแกรมเมอร์ตัวน้อย 
สนุกสนาน พร้อมเต็มเปี่ยมไปด้วย เสียงหัวเราะจากพี่ๆ 
สันทนาการ รับรองว่าปิดเทอมนี้ น้องๆจะได้ทั้งความรู้ 
ประสบการณ์ และความทรงจําดีๆ กลับไปแน่นอน ห้าม
พลาด!! นะจ๊ะ รีบไปสมัครกันได้เลยระหว่างวันที่ 21 - 25 
เมษายน 2556 

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2556 

สมัครที่ www.cs-camp.net 

... ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  facebook : CS-CAMP 
KMIT'L  twitter : @cs_camp_kmitl 

บริษัท ดูเม็กซ์ จํากัด มีโครงการแคมป์พัฒนาภาวะผู้นําให้กับน้องๆ นักศึกษา 
ปี 4 ไม่จํากัดสาขาหรือคณะที่กําลังจะจบการศึกษา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพ่ือ
ความพร้อมก่อนจะจบการศึกษา มีความพร้อมก่อนเข้าทํางานจริง  
ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2556  

สถานที่ : โชคชัยแคมป์ ปากช่อง 

(ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับน้องๆที่ได้คัดเลือกไปร่วมแคมป์) 

http://www.facebook.com/DanoneThailand 


