
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203547521 นายศุภณัฐ  ชํานาญวาด สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีอุณหภาพ (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203544942 นางสาวสุชานันท  จอนสุข สามัญ LNG 550, LNG 600,

ETT 460, ETT 440

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. ETT 460 Thermodynamics & Heat transfer

2. ETT 440 Fluid Mechanics

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีพลังงาน (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203547361 นายวชิรวิชญ  วิจิตรานนท สามัญ ETT 460, ETT 440,

ETT 412

ยกเวนการเรียนวิชา

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

  

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. ETT 460 Thermodynamics & Heat transfer

2. ETT 440 Fluid Mechanics

3. ETT 412 Computational Methods

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีพลังงาน (วท.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีการจัด

การพลังงาน

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203545523 นางสาวจุฑามาศ  ชูมณี สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

 

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (วท.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีการจัด

การพลังงาน

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 16 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203544703 นางสาวฐิติมน  สีคง สามัญ LNG 550, LNG 600

2 601203544721 นายสาคร  จันทรมา สามัญ LNG 550, LNG 600

3 601203545526 นายรัฐพล  วงศลาภสุวรรณ สามัญ LNG 550, LNG 600,

EMM 413

4 601203546525 นายวรัญู  วรรธนะวิภาต สามัญ LNG 550, LNG 600

5 601203546883 นายปรัชญา  อนอาจ สามัญ ยกเวนการเรียนวิชา

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 6 601203547401 นายราชสกุล  ศรีสมาน สามัญ LNG 550, LNG 600

7 601203547410 นายทรงวุฒิ  มูลแสน สามัญ ยกเวนการเรียนวิชา

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

  8 601203547481 นางสาวศิริญญา  เศวตมาลย สามัญ ยกเวนการเรียนวิชา

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 9 601203547504 นายชนาธิป  พวงสุวรรณ สามัญ LNG 550, LNG 600

10 601203547523 นายกรกฏ  สิริมณฑารักษ สามัญ LNG 550, LNG 600

11 601203547581 นายพรหม  บุญดิเรก สามัญ LNG 550, LNG 600

12 601203547602 นายกิตติพัฒน  บํารุงศุภกิจ สามัญ LNG 550, LNG 600

13 601203547661 นายเลิศฤทธิ์  กานิล สามัญ LNG 550, LNG 600

14 601203547823 นายชนาธิป  คําแดง สามัญ LNG 550, LNG 600

15 601203547824 นายภัค  บุญเรืองอมฤต สามัญ LNG 550, LNG 600,

EMM 413

16 601203548006 นายสันติพันธ  เหมือนสี สามัญ LNG 550, LNG 600,

EMM 413

17 601203546627 นายณัฐวุฒิ ลิขิตทางธรรม สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. EMM 413 THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (วศ.ม.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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


โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203544966 นางสาวปาลญา  จารุพันธ สามัญ LNG 550, LNG 600,

MTT 501, MTT 502

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. MTT 501 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร (Materials Science for Engineers)

2. MTT 502 กลศาสตรของวัสดุ (Mechanics of Materials)

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

เทคโนโลยีวัสดุ (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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




โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข รายวิชาปรับพื้นฐาน

1 601203539509 นายธนา  คูชุมฤทัย สามัญ LNG 550, LNG 600

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students

2. LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New Acis
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา

และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได

- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผาน

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ (วศ.ม.)

ตั้งแตวันที่  3 - 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2560

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2560 ตลอดป

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

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