
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา สายวชิาเทคโนโลยีวสัดุ

สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203535785 นางสาวชลธชิา  สุดใจ ทดลองศึกษา LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหตุ 1. นักศึกษาทดลองศึกษา จะต้องได้เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากวา่ 3.00 ในภาคการศึกษาที ่1/2560
             2. นักศึกษาจะต้องเรียนปรับพืน้ในรายวชิาทีก่ าหนดไวภ้ายใน 2 ภาคการศึกษา และรายวชิาทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาแนะน า
                คือ LNG 550 และ LNG 600

หมายเหตุ อาจารย์ทีป่รึกษาดังปรากฏในรายชื่อจะให้ค าแนะน านักศึกษา จนกวา่นักศึกษาจะได้หัวข้อวทิยานิพนธ์

หมายเหต ุ:  ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไมคื่นเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระล่วงหน้าไปแล้วไมว่่ากรณใีดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหสันกัศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ (วศ.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  1 - 30 เมษายน 2560

ชื่อ - สกุล อาจารยท์ีป่รกึษาท่ัวไป

ชลธชิา  สุดใจ
ผศ.ดร. ปัญญา ศรีจันทร์

ห้องพัก EN 4403 ชั้น 3 อาคารวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีวสัดุ

และจึงถือให้อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธเ์ป็นอาจารย์ทีป่รึกษาจนส าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการพลังงาน

สาขาทีรั่บสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203536011 นางสาวออนทพิย์  กิ้มเกื้อ สามัญ
LNG 550, LNG 600, 
EMM 412, EMM 413

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

วิชาปรับพ้ืนฐานภาควิชา
1. EMM 412 Fundamental of Electrical Energy Management 
2. EMM 413 Thermodynamics and Heat Transfer

หมายเหต ุ:  ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยไมคื่นเงินค่ายืนยันสิทธิ์เขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระล่วงหน้าไปแล้วไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (วท.ม.)

ตัง้แตว่ันที่  1 - 30 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปกีารศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควชิา สายวชิาเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน

สาขาทีรั่บสมัคร วฒิุสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงือ่นไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203533568 นางสาวนีรชา  ไทยใหญ่ สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203534149 นายศุภณัฐ  วสิิฐธนนันท์ สามัญ LNG 550, LNG 600, EMM 413

3 601203534748 นายสรวฒิุ  นิจสุนกิจ สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

วิชาปรับพ้ืนฐานภาควิชา
1. EMM 413 Thermodynamics and Heat Tranfer

หมายเหตุ :  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายนืยนัสิทธิ์ผ่าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายนืยนัสิทธิ์ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยธุยา

- ผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาต้องช าระเงินค่ายนืยนัสิทธิ์ภายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือวา่สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ์ ไม่สามารถขอยนืยนัสิทธิ์ยอ้นหลังได้
- เมือ่ช าระค่ายนืยนัสิทธิ์แล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเขา้ศึกษา มหาวทิยาลัยไม่คืนเงินค่ายนืยนัสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วไม่วา่กรณใีดๆ ทั้งสิน้
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกจิกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

เทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน (วศ.ม.)

ตัง้แต่วันที่  1 - 30 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php


โครงการรับสมคัร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมคัร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

สาขาที่รับสมคัร วุฒิสมคัร ปริญญาตรี

จ านวน 3 คน

ล าดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกลุ เงือ่นไข รายวิชาปรับพ้ืนฐาน

1 601203533661 นายเอริยาร์  วัชรวิทยา สามญั LNG 550, LNG 600

2 601203535899 นางสาวกญัญาภคั  พลูขวัญ สามญั LNG 550, LNG 600

3 601203533523 นางสาวกมลชนก  ธนาวิวัฒนช์ัยกลุ สามญั
ยกเว้นการเรียน

(LNG 550=S, LNG 600=S)
วิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหต ุ:  ผู้มีสทิธิเ์ขา้ศึกษาตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี
- พิมพ์ใบช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์าน ระบบ New Acis
- ช าระค่ายืนยันสิทธิผ่์านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษาต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิภ์ายในเวลาที่ก าหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสทิธิใ์นการเขา้ศึกษา
และระบบจะตัดสิทธิ ์ไม่สามารถขอยืนยันสิทธิย์้อนหลังได้
- เมื่อช าระค่ายืนยันสิทธิแ์ล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา มหาวิทยาลยัไม่คืนเงนิค่ายนืยนัสทิธิเ์ขา้ศึกษา
ที่ไดช้ าระลว่งหน้าไปแลว้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ และกจิกรรมอื่นๆ ผ่าน

ส านักงานทะเบยีนนักศึกษา

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม (วท.ม.)

ตั้งแต่วันที ่ 1 - 30 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปกีารศึกษา 2560 ตลอดปี

ปริญญาโท

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ

https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php

