
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 5 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 652219528401 นายศุภชัย วรเลิศ สามัญ EGT503 , EGT504 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 652219528402 นายไพรัช พรหมมิ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

3 652219528404 นางสาววาริศาภัสสร์ วรรณประทีป สามัญ EGT502 , EGT503 , EGT504 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 652219528661 นายณัฐพล ปรีชา สามัญ EGT504 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

5 652219528684 นายเรืองเดช นวสันติ สามัญ EGT504 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ
1. EGT502 กรรมวิธีการค านวณ (COMPUTATIONAL METHODS) 1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. EGT503 กลศาสตร์ของไหล (FLUID MECHANICS) 2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

3. EGT504 เทอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายโอนความร้อน (THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER)

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS

- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย
  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 16 ธันวำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 25 ธันวำคม 2565

- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ
เทคโนโลยีพลังงาน (วศ.ม.)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 4 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 652219528401 นายศุภชัย วรเลิศ สามัญ EMM413 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

2 652219528404 นางสาววาริศาภัสสร์ วรรณประทีป สามัญ EMM412 , EMM413 LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

3 652219528501 นายสิริพงศ์ จารุจรัสพงศ์ สามัญ LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

4 652219528661 นายณัฐพล ปรีชา สามัญ EMM412 , EMM413 LNG550 , LNG600 แผน ข (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ
1. EMM412 หลักเบ้ืองต้นการจัดการพลังงานไฟฟ้า (FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENERGY MANAGEMENT) 1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

2. EMM413 เทอร์โมไดนามิกส์และการถ่ายเทความร้อน (THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER) 2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS

หมำยเหตุ นางสาววาริศาภัสสร์ วรรณประทีป ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จะต้องลงเรียนวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3 วิชา จึงจะจบการศึกษา คือ 
1. EMM 641 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
2. EMM 642 เคร่ืองจักรกลของไหล
3. EMM 668 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS

- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย
  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 16 ธันวำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 25 ธันวำคม 2565

- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (วศ.ม.)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร ปริญญาตรี

จ านวน 1 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล เง่ือนไข วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ แผนกำรศึกษำ

1 652219528403 นางสาวลักษิกา อู่สุวรรณ สามัญ MTT501 LNG550 , LNG600 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ธันวำคม 2565

หมำยเหตุ :  ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี
- พิมพ์ใบช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำน ระบบ New ACIS

- ช ำระค่ำยืนยันสิทธิผ่ำนเคำน์เตอร์ หรือ ตู้เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ เท่ำน้ัน หรือช่องทำงออนไลน์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย
  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 16 ธันวำคม 2565 - วันอำทิตย์ท่ี 25 ธันวำคม 2565

- ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องช ำระเงินค่ำยืนยันสิทธิภำยในเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ และระบบจะตัดสิทธิไม่สำมำรถขอยืนยันสิทธิย้อนหลังได้
- เม่ือช ำระค่ำยืนยันสิทธิแล้ว ภำยหลังไม่ประสงค์จะเข้ำศึกษำ มหำวิทยำลัยไม่คืนเงินค่ำยืนยันสิทธิเข้ำศึกษำ ท่ีได้ช ำระล่วงหน้ำไปแล้วไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน
- ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ ส ำนักงำนทะเบียนนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 2/2565

โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2565 (รอบธันวาคม)

ปริญญาโท

1. LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS (ภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก)

2. LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS (ภายใน 3 ภาคการศึกษาแรก)

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ
เทคโนโลยีวัสดุ (วศ.ม.)

วิชำปรับพ้ืนฐำนของภำควิชำ
1. MTT501 วัสดุศาสตร์ส าหรับวิศวกร (MATERIALS SCIENCE FOR ENGINEERS) (ภายใน 2 ภาคการศึกษาแรก)

วิชำปรับพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/public/admissionLogin.xhtml
https://regis.kmutt.ac.th/web/new-students/


 

รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 รอบเดือนธันวาคม 2565 

ชื่อ - สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไป 

นางสาวลักษิกา อู่สุวรรณ รศ.ดร.สมพิศ วันวงษ์ 
ห้องพัก EN 3404 ชั้น 4 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

sompit.wan@kmutt.ac.th 

หมายเหตุ  อาจารย์ทีป่รึกษาดังปรากฏในรายช่ือจะให้คำแนะนำนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะได ้

                   หัวข้อวิทยานิพนธ์ แล้วจึงถือให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์ป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
                   จนสำเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


