
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 8 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200203282 นายกวิน  สุวรรณไตร
2 611200204495 นายพันธกานต์  เนาวผล
3 611200205075 นางสาวไปรยา  สธนเสาวภาคย์
4 611200205795 นายอติกันต์  ก้องเกียรติพานิช
5 611200206627 นายธณัฐภูมิ  อเนกวิทยากิจ
6 611200207292 นายวรรธนัย  อัตถวิโรจน์
7 611200208082 นางสาวชฎา  บุญสุข
8 611200208251 นางสาวดลพร  สุชญานนท์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other 

Countries

จ านวน 1 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200208383 นายคณา  ศรีเจริญชัย

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 14 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200201097 นางสาวพริมา  ชัยบัตร์
2 611200202702 นางสาววาสิตา  บุญบรรจง
3 611200203005 นางสาวรินรดา  ฉัตรย่ิงยงกุล
4 611200204671 นางสาวพภัสสรณ์  ท่ังสุธีรนนท์กุล
5 611200205214 นายณกรณ์  สีแตง
6 611200205543 นางสาวปริญศิริ  แต้กุล
7 611200206977 นางสาวภัทรียา  ใจกล้า
8 611200207106 นางสาวอติญา  กิตติรัตนา
9 611200207630 นางสาวณัชชา  ศรีเฉลิมพลนาวา
10 611200207955 นางสาวอาดีลา  บินยูนุ
11 611200208093 นางสาวนพรดา    สัตย์ถาวงศ์
12 611200208518 นางสาว นภัสกร   ชมเชิงแพทย์
13 611200208534 นางสาวภูริชญา  สิทธิชัย
14 611200208563 นางสาวญาณิศา  หัสดิเทียนทอง

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 9 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200201684 นางสาวธนภรณ์  มิลินทบุณย์
2 611200203381 นายนาย ภาคภูมิ  พูนเพชร
3 611200204069 นางสาวฐิตานันท์  อนันต์สินพูน
4 611200206545 นายศิวรุจ  เรืองมณี
5 611200207755 นายปุณณวรรธน์  ทวีลาภธนะวงศ์
6 611200207815 นางสาวปุณณดา  อุฬารวิริยานนท์
7 611200207819 นายพุธพิพรรธ  ธรรมตันติวัฒนา
8 611200208191 นางสาวฐิตาพร  อมตานนท์
9 611200208591 นางสาวพงษ์พิชชา  ชูครุวงศ์ 

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200202961 นายพงศธร  สังข์ทอง
2 611200206643 นางสาวรัชชา  โอกาศเจริญ
3 611200207311 นายอริญชย์  กุลพิชิตวาณิช

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องด าเนินการ ดังน้ี

2. นร.ได้รับรหัสเเล้วใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/

4. ผู้ท่ีมีรายช่ือตามข้อ 3 ต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือก
เรียน มจธ.
3. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช าระค่ายืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ีใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. 
เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560

ภายในวันอังคารท่ี 26 - วันอาทิตย์ท่ี 31 
ธันวาคม 2560

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้า
ศึกษา)

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1. มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ผ่านทาง SMS และอีเมล์  ภายในวันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560

ภายในวันศุกร์ท่ี 15 - วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม
 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา

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



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
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ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

1 611200202612 นางสาวจิราวรรณ  สะกะมณี
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เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
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