
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง  รายชื่อผูผานการคัดเลือก โครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใชคะแนน GAT/PAT)  

เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2561  

……………………………………………… 
 

  ดวยคณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขตระยอง ขอประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก โครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใชคะแนน GAT/PAT) เพ่ือเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบทายประกาศ และใหผูมีรายชื่อตามแนบทายประกาศถือ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใหผูผานการคัดเลือกลงทะเบียนรับรหัสผาน Clearing - House ระหวางวันท่ี 1 - 6 พฤษภาคม 2561           

ทางเว็บไซต http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/information/ClrHousePWDfo.aspx 

2. ใหผูผานการคัดเลือกเขาระบบยืนยันสิทธิ์  Clearing - House ระหวางวันท่ี 3 - 6 พฤษภาคม 2561                 

ทางเว็บไซต http://tcas.cupt.net 

3. ผูผานการคัดเลือกท่ีไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เรียบรอยแลวจะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา              

ในสถาบันอุดมศึกษาของรูปแบบการรับตามท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดไวในแตละรอบตอไป 

4. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ Clearing - House และมีสิทธ์ิเข้าศกึษาตอ่ในคณะวิทยาศาสตร์ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต http://www.Admission.kmutnb.ac.th หรือ 

http://www.sciee.kmutnb.ac.th   

5. ผูผานการคัดเลือกท่ีไดยืนยันสิทธิ์ Clearing - House เรียบรอยแลว ใหเขาระบบชําระเงินนักศึกษาใหมท่ีหนา

เว็บไซตมหาวิทยาลัย www.admission.kmutnb.ac.th ระหวางวันท่ี 22 - 28 พฤษภาคม 2561 เพ่ือพิมพใบแจงยอด

คาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย แลวนําไปชําระท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)        

ตามรายละเอียดท่ีใบแจงยอดกําหนด ท้ังนี้คาเลาเรียนประกอบดวย 

คาบํารุงการศึกษา หลักสูตรภาคปกติ  19,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม       1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

คาประกันทรัพยสินเสียหาย       1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

คาประกันอุบัติเหตุ           250.00 บาท (สองรอยหาสิบบาทถวน) 

คาปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม     500.00 บาท (หารอยบาทถวน) 

คาทําบัตรนักศึกษาใหม        200.00 บาท (สองรอยบาทถวน) 

รวม หลักสูตรภาคปกติ  21,950.00 บาท     (สองหม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

ท้ังนี้  ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
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คาบํารุงการศึกษา หลักสูตรภาคสมทบพิเศษ  29,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม       1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

คาประกันทรัพยสินเสียหาย       1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

คาประกันอุบัติเหตุ           250.00 บาท (สองรอยหาสิบบาทถวน) 

คาปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม     500.00 บาท (หารอยบาทถวน) 

คาทําบัตรนักศึกษาใหม        200.00 บาท (สองรอยบาทถวน) 

รวม หลักสูตรภาคสมทบพิเศษ  31,950.00 บาท     (สามหม่ืนหนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

ท้ังนี้  ไมรวมคาธรรมเนียมการชําระตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ 

 6. ใหผูผานการคัดเลือกท่ีชําระเงินคาธรรมเนียม และคาบํารุงการศึกษา ตามเง่ือนไขในขอท่ี 5 เรียบรอยแลว      

ซ้ือเอกสารข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ไดตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ในราคาชุดละ 

200.00 บาท (เวนวันหยุดราชการ) ณ งานการเงิน กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง หรือท่ีงานการเงิน (กองคลัง) ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย - เยอมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 

เพ่ือนําไปกรอกขอมูลและใหผูปกครองลงนามใหสมบูรณกอนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม แลวดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอนใหครบถวน พรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ สําหรับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม   

 7. ใหผูผานการคัดเลือกเขาระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ทางเว็บไซต http://stdregis.kmutnb.ac.th          

ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2561  

 8. ใหผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ เขารับการตรวจเอกสารการมอบตัวจากอาจารยท่ีปรึกษา ในวันท่ี 2 สิงหาคม 

2561 ต้ังแตเวลา 08.30 - 10.00 น. และรายงานตัวนักศึกษาใหม เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร 

พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยใหนักศึกษาแตงกาย

ดวยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  และรายงานตัวตามสถานท่ี ดังนี ้

   สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดลอม (ICPE)  หอง 204  ชั้น 2  อาคาร 53 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)     หอง 205  ชั้น 2  อาคาร 53 

 9. ผูท่ีไมปฏิบัติตามกําหนดการใหครบถวนตามระยเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ และจะเรียกรองสิทธิ์ในภายหลัง

ไมได 

 10. วันเปดภาคการศึกษาและเริ่มเรียนคือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี      เมษายน  พ.ศ. 2561 

                                     

                                                 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สไบทิพย  ตุงคะมณี) 

           รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

 



 

รายช่ือผูผานการคัดเลือกโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใชคะแนน GAT/PAT) โครงการปกติ 

  คณะวิทยาศาสตร พลังงานและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประจําปการศึกษา 2561 

 

******************************** 

 

13101  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม (ICPE) 

  ลําดับท่ี  เลขท่ีนั่งสอบ  ช่ือ   นามสกุล 

  1  7-2010409  นายอภิรักษ  ธรรมธร 

  2  2-2010242  นางสาวบัวชมภ ู  สุวรรณพลาย 

  3  0-2010139  นางสาวพัณณิตา  สุขนัยกิจ 

  4  4-2010279  นางสาววริศรา  ไชยรัตน 

  5  9-2010465  นายนิธิวัชร  นาคดี 

  6  9-2210186  นางสาวระพีพรรณ พุมอินทร 

  7  0-2010441  นางสาวศศิธร  ทิมอยู 

  8  5-6210004  นางสาวธนัษชา  มูลแกว 

  9  2-6210005  นายศุภโชค  ตรีพาสัย 

  10  8-2010244  นางสาวอาทิตยา  ใจธรรม 

  11  5-2010429  นางสาวปวีณธิดา  ดาษขุนทด 

 

 

13102  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม (ICPE) 

  ลําดับท่ี  เลขท่ีนั่งสอบ  ช่ือ   นามสกุล 

  1  3-2211358  นายพรพิพัฒน  ทันนะบุตร 

  2  6-2010004  นางสาวณัฐนรี  จันทะศรี 

  3  3-2010473  นายพัชทสยุทธ  พัชรวิภาคกิจ 

  4  1-2010049  นายพรหมวัส  เกษมสันต ณ อยุธยา 

  5  1-2010030  นายชัชนันท  ขืมจันทร 

  6  1-2010214  นางสาวภวิดา  สลีวงค 

  7  2-2010204  นายเชษฐพัฒน  จรรยา    

 

                                                                                          
 

 



 

รายช่ือผูผานการคัดเลือกโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใชคะแนน GAT/PAT) โครงการสมทบพิเศษ 

  คณะวิทยาศาสตร พลังงานและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประจําปการศึกษา 2561 

 

******************************** 

 

13201  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม (ICPE) 

  ลําดับท่ี  เลขท่ีนั่งสอบ  ช่ือ   นามสกุล 

  1  1-2010172  นางสาวสุจิตา  ชุนเฮง 

  2  8-2210281  นางสาวศุภานัน  ทิพยางกูร 

  3  1-2010191  นางสาวชลธิชา  ชูเลิศ 

  4  2-2211071  นายวุฒิชาติ  รัตนสมบัติทวี 

  5  7-2010329  นางสาวศุทธินี  จันทนา 

 

 

13202  สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดลอม (ICPE) 

  ลําดับท่ี  เลขท่ีนั่งสอบ  ช่ือ   นามสกุล 

  1  1-2210915  นางสาวทัศนียวรรณ สันซีรย 

 

         


