
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 14 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for 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.

611204722272 นายเตชิษฐ์   ลัดดากลม
611204723383 นายณัฐนนท์  นิพัทธ์เจริญ
611204724538 นางสาวธัญชมน  ผ่องใสฤทธิรงค์

611204720488 นางสาวธันยธรณ์  รัตนพันธ์ุ
611204720806 นางสาวรมิตา  กีรติอุไร
611204721665 นางสาวพริมา  เชาว์พาณิชย์เจริญ

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611204718224 นางสาวจิตตานันท์  ศักด์ิอุดมไชย
611204719187 นายถ่ินไทย  ถ่ินพังงา

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 14 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร
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หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for 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.

611204726201 นางสาววธูสิริ  ศรีนาม
611204719170 นายธนบดี  เด่นวิทยา
611204718606 นายอินทัช  เจริญธาดากุล

611204725863 นางสาวปุญญิศา  นวแสงอรุณ
611204726032 นายอภิวิชญ์ ไวลุง  ตัน
611204726195 นายวชิรวิทย์  เลิศสกุลทอง



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 12 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for 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.

611204723621 นายสหัสวรรษ  ทองอินทร์
611204725850 นายอคิรา  ชูประจิตต์
611204726193 นางสาวpearwa  tanomjit

611204722348 นายธนฑร  แสงแก้ว
611204723415 นางสาวชญานิศ  วงศ์วิชิต
611204723518 นางสาวจิรัสยา  สุนทรศารทูล

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611204718614 นายธนวัฒน์  วรนาม
611204720536 นายกิตติภูมิ  จิตนาธรรม

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 12 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร
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หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for Communication Design Program

3rd 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.

611204720355 นายสุริยา  ปรียาวงศากุล

611204726405 นางสาววีนา  แซ่เตีย
611204726473 นางสาวจิดาภา  พฤฒิธนนนท์
611204726532 นางสาวนภัสสร  แก้วประพาฬ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 28 คน
ล าดับ
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หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for 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.

611204722861 นางสาวสิรภัทร  ปานเคลือบทอง
611204723038 นายณัฐดนัย  หนูกล่ิน
611204723102 นางสาวอรณัญช์  ผลบุญ

611204721060 นายชวิน  วิวัฒน์เจริญกุล
611204721977 นางสาวณิชกมล  สุขเจริญโชค
611204722806 นางสาวแพรวา  ไชยพรรณา

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611204719837 นายอัครวินท์  กาญจนะโภคิน
611204720127 นางสาวภัทรภรณ์  ภัทรธีรนนท์

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร
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หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for 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.

611204725801 นางสาวปัณฑ์ชนิต  สุริยาวรกุล
611204726141 นายรุ่งโรจน์  จีนนับถือ

611204724438 นางสาวกรุณากร  เรือนสอน
611204724534 นางสาวชาลิสา  ไพศาลยกิจ
611204725187 นางสาววศินี  ธนะกาญจนสุทธ์ิ

611204723242 นายปิยภัทร  จุลเจือ
611204723252 นางสาวกนกภรณ์  กังวานกิจ
611204723575 นางสาวพราวฟ้า  สันติอัศวราภรณ์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

17
18
19
20
21
22
23
24

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for 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.

611204719638 นางสาวพรภัสสร  ต้ังกุลธร

611204726262 นายภานุสรณ์  เลิศวนานนท์
611204726347 นายสรรเพชญ์  แสงไพบูลย์
611204726358 นางสาวเกฎา  ดาวขจร

611204726160 นางสาวกนกนันท์  ปานจันทร์
611204726168 นายขนิษฐ  วิชญเวทางค์
611204726233 นางสาวฉัฐมา  สงวนทรัพยากร

611204726142 นางสาวซายากะ  ฮายาชิ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 28 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

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

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

25
26
27
28

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for Communication Design Program

3rd 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.

611204719136 นายธรรมา  ธาราสมบัติ
611204719527 นายJirapat  Khunsak

611204725824 นายDanut  Sarawasi
611204723230 นางสาวศิรดา  ศรีอุทัยศิริวงศ์



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 7 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/CJj5xo

Monday 23rd April 2018
** 9.30 – noon   Creativity Test  at   SoA 405 for Architecture, Interior Architecture  

 Industrial Design, and Communication Design Programs    

** 1.00 pm.      Interview Test  at   
SoA 410 for Architecture Program
SoA 411 for Interior Architecture Program
SoA 412 for Industrial Design Program

        SoA 413 for Communication Design Program

3rd 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.

611204723004 นางสาวKetsirin  Jampahom
611204718610 นางสาวภากมล  ล้ิมสังกาศ

611204724458 นายมาตุภูมิ  สาลี
611204726203 นางสาวก้าวหน้า  วิจิตรโสภณ
611204726322 นายณภัทร  อดุลยานุโกศล

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
611204722819 นายสหัสวรรษ เฮาเคียท  แย๊พ
611204723323 นางสาวนริษา  ใจศรี

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

ภาคการศึกษา 1/2561
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (คร้ังท่ี 3) 2561 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร


