
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 612209347242 นางสาวณัฏฐนันท จันทรจิตร สามัญ - LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต)

ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2561

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2561 (ตลอดป) (รอบเดือนพฤศจิกายน)

ปริญญาโท

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

เทคโนโลยีพลังงาน (วท.ม.)

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
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โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 2 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 612209348021 นายพรพิโรจน พืชเพียร สามัญ - ยกเวนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

2 612209348541 นายณรงค สิ้นโศรก สามัญ ETT460 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต)

ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2561

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2561 (ตลอดป) (รอบเดือนพฤศจิกายน)

ปริญญาโท

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

เทคโนโลยีพลังงาน (วศ.ม.)

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. ETT460 เทอรโมไดนามิกส (THERMODYNAMICS)
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โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 612209348061 นางสาวเกศกนก กังวานนาวิน สามัญ MTT501 , MTT502 LNG550 , LNG600 -

ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

หมายเหตุ

1. นักศึกษาในระดับปริญญาโทของสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุจะตองลงทะเบียนไมนอยกวา 6 หนวยตอภาคการศึกษา (ไมนับรวมวิชาปรับพื้น)

2. นักศึกษาจะตองเรียนปรับพื้นในรายวิชาที่กําหนดไว และรายวิชาที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2561

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2561 (ตลอดป) (รอบเดือนพฤศจิกายน)

ปริญญาโท

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS (เรียนใหผานกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ)

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

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

เทคโนโลยีวัสดุ (วศ.ม.)

วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา

1. MTT501 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร (MATERIALS SCIENCE FOR ENGINEERS) (ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก)

2. MTT502 กลศาสตรของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS) (ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก)

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
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รายชื่ออาจารย์ที่ปรกึษา 
สําหรับนกัศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
สายวิชาเทคโนโลยีวสัดุ  คณะพลังงานสิง่แวดล้อมและวัสดุ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 (รอบเดือนพฤศจิกายน 2561) 

ชื่อ - สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ัวไป 

นางสาวเกศกนก กังวานนาวิน รศ.เอกชัย วิมลมาลา 
ห้องพัก ช้ัน 5 (ตึกกลม) อาคารคณะพลังงานสิง่แวดล้อมและวัสดุ 

โทร. 0-2470-8647 
teerasak.mar@kmutt.ac.th 

นางสาวราตรี แก่นจันทร ์ ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข 
ห้องพัก EN 3415 ชั้น 4 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอ้มและวัสดุ 

โทร. 0-2470-8677 
pattana.rak@kmutt.ac.th 

หมายเหตุ  อาจารย์ท่ีปรึกษาดังปรากฏในรายชื่อจะให้คําแนะนํานักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะได้ 
                  หัวข้อวิทยานิพนธ์ แล้วจึงถือให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
                  จนสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

สาขาที่รับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จํานวน 1 คน

ลําดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล เงื่อนไข วิชาปรับพื้นฐานของภาควิชา วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ แผนการศึกษา

1 612209347281 นายประดิษฐ  ลิมสัมพันธเจริญ สามัญ - LNG550 , LNG600 -

ขอมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61

หมายเหตุ :  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้

- พิมพใบชําระคายืนยันสิทธิ์ผาน ระบบ New ACIS
- ชําระคายืนยันสิทธิ์ผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่  30 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561
- ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา และระบบจะตัดสิทธิ์ ไมสามารถขอยืนยันสิทธิ์ยอนหลังได
- เมื่อชําระคายืนยันสิทธิ์แลว ภายหลังไมประสงคจะเขาศึกษา มหาวิทยาลัยไมคืนเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไดชําระลวงหนาไปแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม และกิจกรรมอื่นๆ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ภาคการศึกษา 2/2561

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2561 (ตลอดป) (รอบเดือนพฤศจิกายน)

ปริญญาโท

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (วศ.ม.)

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

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