ระบบรับสมัคร
115001
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาทีร่ ับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ ายค่าสมัคร
ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิม่ เติม) 2560
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ภาควิชา
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี
วุฒิสมัคร
จานวน 4 คน

ลาดับ
1
2
3
4

เลขที่ใบสมัคร
601207348003
601207348341
601207348384
601207347501

ชื่อ-สกุล
นางสาวณภัทร นิวาศะบุตร
นางสาวพิชญาภา เศรษฐพิทยากุล
นายพรหมนรินทร์ บุณยโยธิน
นางสาวเมธาพร แสงอรุณ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ ผูท้ มี่ ีรายชือ่ ตามประกาศให้ Download ใบชาระเงินค่าสมัคร 300 บาท แล้วนาไปชาระเงิน
ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560 (หากเลยกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครได้ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ช่องทางการชาระเงินค่าสมัคร : https://goo.gl/P1nYiq
th

Friday 30 June 2017
· 9.30 – noon Aptitude Test at SoA 410 for Architecture, Interior Architecture
Industrial Design, and Communication Design Programs
· 1.00 pm. Interview Test at SoA 411 for Architecture Program
SoA 412 for Interior Architecture, Industrial Design
and Communication Design Program
th

4 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
- Industrial Design Program: ball pen (black and blue), black marker
- 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.

ระบบรับสมัคร
115001

มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ ายค่าสมัคร
ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิม่ เติม) 2560
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ภาควิชา
สาขาทีร่ ับสมัคร
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี วุฒิสมัคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 3 คน
ลาดับ
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
1
601207347462
นายวิธวินท์ วรมานะกุล
2
601207347542
นายศักรินทร์ ชลตระกูล
3
601207348082
นางสาวหริสรา วีระชาลี
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ ผูท้ มี่ ีรายชือ่ ตามประกาศให้ Download ใบชาระเงินค่าสมัคร 300 บาท แล้วนาไปชาระเงิน
ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560 (หากเลยกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครได้ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ช่องทางการชาระเงินค่าสมัคร : https://goo.gl/P1nYiq
th

Friday 30 June 2017

9.30 – noon Aptitude Test at SoA 410 for Architecture, Interior Architecture
Industrial Design, and Communication Design Programs

1.00 pm. Interview Test at SoA 411 for Architecture Program
SoA 412 for Interior Architecture, Industrial Design
and Communication Design Program
4th 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
- Industrial Design Program: ball pen (black and blue), black marker
- 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.

ระบบรับสมัคร
115001
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา
คณะ
สาขาทีร่ ับสมัคร

มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ ายค่าสมัคร
ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิม่ เติม) 2560
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี วุฒิสมัคร
จานวน 5 คน

ลาดับ
1
2
3
4
5

เลขที่ใบสมัคร
601207346841
601207348442
601207348467
601207348083
601207346925

ชื่อ-สกุล
นายวิศรุต รัตนชัยกานนท์
นายอนุชา มูลประหัส
นางสาวพิมพ์ขนก อัครวุฒิเมธากรณ์
นายวสินธ์ หุตะเจริญ
นางสาวฐิตาภา ตรงจิตตเกษม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2560
หมายเหตุ ผูท้ มี่ ีรายชือ่ ตามประกาศให้ Download ใบชาระเงินค่าสมัคร 300 บาท แล้วนาไปชาระเงิน
ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560 (หากเลยกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครได้ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ช่องทางการชาระเงินค่าสมัคร : https://goo.gl/P1nYiq
Friday 30th June 2017

9.30 – noon Aptitude Test at SoA 410 for Architecture, Interior Architecture
Industrial Design, and Communication Design Programs

1.00 pm. Interview Test at SoA 411 for Architecture Program
SoA 412 for Interior Architecture, Industrial Design
and Communication Design Program
4th 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
- Industrial Design Program: ball pen (black and blue), black marker
- 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.

ระบบรับสมัคร
115001

มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์จ่ ายค่าสมัคร
ภาคการศึกษา 1/2560
โครงการรับสมัคร
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิม่ เติม) 2560
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ภาควิชา
สาขาทีร่ ับสมัคร
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี วุฒิสมัคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 1 คน
ลาดับ
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-สกุล
1
601207348243
นายพฤกษินันต์ แอบจิหาด
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2560
ผูท้ มี่ ีรายชือ่ ตามประกาศให้ Download ใบชาระเงินค่าสมัคร 300 บาท แล้วนาไปชาระเงิน
หมายเหตุ
ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์
ภายในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2560 (หากเลยกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
พิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครได้ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/admissionlogin.jsf
ช่องทางการชาระเงินค่าสมัคร : https://goo.gl/P1nYiq
Friday 30th June 2017

9.30 – noon Aptitude Test at SoA 410 for Architecture, Interior Architecture
Industrial Design, and Communication Design Programs

1.00 pm. Interview Test at SoA 411 for Architecture Program
SoA 412 for Interior Architecture, Industrial Design
and Communication Design Program
4th 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
- Industrial Design Program: ball pen (black and blue), black marker
- 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.

