
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร
1 611202812323 นางสาว ปิยลดา พงษ์แดง
2 611202812333 นางสาว ฐิตารีย์ สุวิวัฒน์ชัย
3 611202812368 นางสาว กนกภรณ์ อรรถวดี
4 611202812383 นาย ไทภัทร ตรีบ ารุง
5 611202812387 นาย หฤษฎ์ ต้ังพูลเจริญ
6 611202812401 นางสาว ปวริศา ศรีสัตยเสถียร
7 611202812462 นางสาว รมิตา กีรติอุไร
8 611202812504 นางสาว กชพร จันทร์สว่าง
9 611202812569 นาย รชต บุญรอด
10 611202812588 นางสาว กัญญาภัค แก้วเขียว
11 611202812601 นาย เศรษฐภูมิ รองเมือง
12 611202812703 นางสาว สิริณัฐชา จาง
13 611202813207 นางสาว ญาดา พัฒนชาคร
14 611202813208 นาย กฤตภาส โพธ์ิวิจิตร
15 611202813285 นาย ชิงธวัช ทรัพย์ลาภอุดม

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 2) 2561 
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และ
อีเมล์

เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 
มีนาคม 2561

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

ช่ือ-สกุล

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22 
มีนาคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก
 มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี 1 
เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 2) 2561 
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

ช่ือ-สกุล
16 611202813405 นาย ปุญญพัฒน์ ก าจรวงศ์ไพศาล
17 611202813463 นางสาว พรสินี รัตนโรม
18 611202813602 นางสาว เกวลิน ประเสริฐสิทธ์ิ
19 611202813745 นางสาว กุลปริยา ปากุล
20 611202813984 นางสาว เจนนิลย์ รุ่งจิรโรจน์
21 611202814167 นาย ศักดิพัฒน์ ทองจันทร์
22 611202814265 นางสาว พิชญา ตังธนาวิรุตม์
23 611202814701 นางสาว ลภัสลดา ขันสุวรรณ
24 611202814781 นาย แทนไท ตันติวิวัฒนพันธ์
25 611202814783 นาย จัสติน กุลจลา
26 611202814821 นางสาว ดาบ้ิน โจ
27 611202814842 นางสาว อัญชลิกา ตนุมัธยา
28 611202814861 นาย เมธวินท์ อิศรัตน์
29 611202814863 นางสาว แพรวรุ่ง จันทร์ธ ารงกุล
30 611202814882 นางสาว อัจฉรียา ธาราประเสริฐ
31 611202814922 นาย ภัทรธีร์ กีรสว่างพร

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22 
มีนาคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก
 มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี 1 
เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันเลือกเรียน มจธ.

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และ
อีเมล์

เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 
มีนาคม 2561



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611202812305 นางสาว ณิชยา ชัยโรจน์
2 611202812762 นางสาว ปุณยนุช จิตพินิจยล
3 611202814001 นางสาว ธนาวดี ป่ินสกุล
4 611202814141 นาย กฤตก้อง ต้ังค า
5 611202814162 นางสาว นันทนัช ชมประดิษฐ์
6 611202814251 นางสาว ชิดชนก ปิยวัชภาสุ
7 611202814401 นาย ณภัทร เพชรดี
8 611202814562 นาย ธีรวัสส์ แซ่เฮ้อ
9 611202814646 นางสาว ชยวรรณ ลาภวัฒนกิจ
10 611202814661 นาย ภาวินท์ วงศ์ภาวิทย์
11 611202814681 นาย ณัชพล สุวรรณรัตน์
12 611202814685 นาย ศิขรินทร์ ชนินทรลีลา
13 611202814703 นางสาว จิราพัชร ยงยุทธ
14 611202814806 นางสาว พรรณพร วัฒนวรลักษณ์
15 611202814862 นาย ธิติ อนุพงศ์ศฺริกุล
16 611202814902 นางสาว นริศรา ฐิติวุฒิพงศ์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 2) 2561 
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก
 มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี 1 
เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันเลือกเรียน มจธ.

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และ
อีเมล์

เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 
มีนาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22 
มีนาคม 2561



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611202812327 นาย พงศ์ธร ฐิติวรรณ
2 611202812328 นาย มนัสวัต เขาสกุล
3 611202812442 นางสาว พิมพ์ณภัทร อ านาจธนประเสริฐ
4 611202812583 นางสาว วนบุษป์ ชัยประกอบ
5 611202813249 นางสาว ลภานุช ทิมขุนพิทักษ์
6 611202813544 นางสาว ชนกนันท์ หาญฐาปนาวงศ์
7 611202813562 นาย ภูมิ สุขศิริเวชรักษ์
8 611202814143 นางสาว ทอฝน อดิศักด์ิเดชา
9 611202814282 นาย โจนาธาน วริทธ์ิ  แลม
10 611202814369 นางสาว สไบทิพย์ ธนวิวัฒนกุล
11 611202814566 นาย ศิรพัชร์ ผาติพิพัฒน์
12 611202814624 นางสาว ฐิตาพร อมตานนท์
13 611202814641 นางสาว สลิลรดา ประชานิมิตชัย
14 611202814702 นางสาว สุปราณี คณารักษาพงษ์
15 611202814884 นางสาว จิรัชญา ผ่องรัศมีวงศ์
16 611202814943 นางสาว Yada Ponpittayalert

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 2) 2561 
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก
 มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี 1 
เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันเลือกเรียน มจธ.

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และ
อีเมล์

เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 
มีนาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22 
มีนาคม 2561



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
1 611202812565 นางสาว วรพนิต แย้มวงษ์ศรี
2 611202812882 นางสาว สกานต์ลักษณ์ จันทรา
3 611202812906 นางสาว พาขวัญ เล้ียงศรี
4 611202812985 นาย นภนต์ สาทิตานนท์
5 611202813148 นาย พัทธดนย์ วิวัฒน์สกุลเจริญ
6 611202814083 นางสาว ชุติกาญจน์ วัฒนาเอ๊ียบพันธ์
7 611202814741 นาย ชนาธิป ไชยฉาย

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 1/2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 2) 2561 
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก
 มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561

ภายในวันพุธท่ี 28 มีนาคม - วันอาทิตย์ท่ี 1 
เมษายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ 
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันเลือกเรียน มจธ.

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และ
อีเมล์

เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 9 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 
มีนาคม 2561

ภายในวันจันทร์ท่ี 19 - วันพฤหัสบดีท่ี 22 
มีนาคม 2561


