
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันศุกร์ท่ี 20 - วันอาทิตย์ท่ี 22 กรกฎาคม 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Creative Test, Interview and Portfolio Review Schedule

Monday 23rd July 2018

       9.30 – noon Creativity Test  at   Meeting Room 222 for Architecture, Interior 
      Architecture and Communication Design Program   

       1.00 pm.  Interview Test  at Meeting Room 224 for Architecture Program
    Meeting Room 225 for Interior Architecture Program

    Meeting Room 222 for Communication Design Program

2nd floor, School of Architecture and Design, KMUTT, Bang Khun Thian
Remark for the Test Date

1. Students are required to show their ID card in the examination room. 

2. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test:

  - Architecture and Interior Architecture Program: color pencils/pens

  - Communication Design Program: pencil grade B / 2B, eraser and pencil sharpener and any color

3. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611210643261 นางสาวณัฐวิภา  เมล์ลุสกุล

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันศุกร์ท่ี 20 - วันอาทิตย์ท่ี 22 กรกฎาคม 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Creative Test, Interview and Portfolio Review Schedule

Monday 23rd July 2018

       9.30 – noon Creativity Test  at   Meeting Room 222 for Architecture, Interior 
      Architecture and Communication Design Program   

       1.00 pm.  Interview Test  at Meeting Room 224 for Architecture Program
    Meeting Room 225 for Interior Architecture Program

    Meeting Room 222 for Communication Design Program

2nd floor, School of Architecture and Design, KMUTT, Bang Khun Thian
Remark for the Test Date

1. Students are required to show their ID card in the examination room. 

2. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test:

  - Architecture and Interior Architecture Program: color pencils/pens

  - Communication Design Program: pencil grade B / 2B, eraser and pencil sharpener and any color

3. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611210643546 นายวรรณ  ธรรมร่มดี

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันศุกร์ท่ี 20 - วันอาทิตย์ท่ี 22 กรกฎาคม 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Creative Test, Interview and Portfolio Review Schedule

Monday 23rd July 2018

       9.30 – noon Creativity Test  at   Meeting Room 222 for Architecture, Interior 
      Architecture and Communication Design Program   

       1.00 pm.  Interview Test  at Meeting Room 224 for Architecture Program
    Meeting Room 225 for Interior Architecture Program

    Meeting Room 222 for Communication Design Program

2nd floor, School of Architecture and Design, KMUTT, Bang Khun Thian
Remark for the Test Date

1. Students are required to show their ID card in the examination room. 

2. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test:

  - Architecture and Interior Architecture Program: color pencils/pens

  - Communication Design Program: pencil grade B / 2B, eraser and pencil sharpener and any color

3. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611210643647 นายธนนภัทร  ธิติโรจนะวัฒน์

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันศุกร์ท่ี 20 - วันอาทิตย์ท่ี 22 กรกฎาคม 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Creative Test, Interview and Portfolio Review Schedule

Monday 23rd July 2018

       9.30 – noon Creativity Test  at   Meeting Room 222 for Architecture, Interior 
      Architecture and Communication Design Program   

       1.00 pm.  Interview Test  at Meeting Room 224 for Architecture Program
    Meeting Room 225 for Interior Architecture Program

    Meeting Room 222 for Communication Design Program

2nd floor, School of Architecture and Design, KMUTT, Bang Khun Thian
Remark for the Test Date

1. Students are required to show their ID card in the examination room. 

2. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test:

  - Architecture and Interior Architecture Program: color pencils/pens

  - Communication Design Program: pencil grade B / 2B, eraser and pencil sharpener and any color

3. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611210643361 นายณัฐวรรธน์  โชติวิจักขณ์

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 5 โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (คร้ังท่ี 2) 2561
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร


