
ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน

ล าดับ

1

2

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621209929867 นางสาวภัคภร  อุดมพล

621209930049 นายชานนท์  บุปผเวส

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 3) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 3 คน

ล าดับ

1

2

3

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

621209929743 นายณัชภัทร  สิริภัทรวงศ์

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621209929384 นายพัสกร  อาภาสโชคทวี

621209929435 นายกฤตวัฏ  เจตน์เกษตรกรณ์

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 3) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621209929541 นางสาวSiriluk  Suvanam

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี International School in Thailand

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 3) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร

ภาควิชา

วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน

ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

ภายในวันเสาร์ท่ี 8 - วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน 2562 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน :  https://goo.gl/T7SGU3


มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเวลาและสถานท่ีสอบ 


ในวันจันทร์ท่ี 10 มิถุนายน 2562 ท่ีเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

621209929990 นายกฤชฏิพงศ์  กล่อมเกล้ียง

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษา 1/2562

โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 3) 2562

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร


