
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 20 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735277 นางสาววริษฐา  บุญชู
2 611207735279 นายสมศักด์ิ  แสงค า
3 611207735281 นางสาวสุพัตราพร  แพะขุนทด
4 611207735283 นางสาวกัญจน์อมล  นาเจริญ
5 611207735284 นายอรรถกร  ค ายวง
6 611207735285 นางสาวณัฎฐา  สัจจาวัฒนา
7 611207735286 นายฆฤณม์  ฉินพลิกานนท์
8 611207735288 นายกฤตกานต์  วรรณสาร
9 611207735289 นางสาวภูริชญา  เทพนม
10 611207735294 นางสาวชฎา  บุญสุข
11 611207735295 นางสาวจิตตานันท์  ศักด์ิอุดมไชย
12 611207735297 นายกฤษฏ์ิ  วิทิตกุล
13 611207735298 นายภัทรการัณย์  โกญจนาท
14 611207735300 นางสาวธันยธรณ์  สายมณี
15 611207735301 นางสาวอรณิชา  ศรีศรก าพล
16 611207735302 นายพีรวิชญ์  บุณยมาลิก
17 611207735303 นายสาธิน  โชติพุทธิกุล
18 611207735304 นายวิชชากร  กุญชรวิชัย
19 611207735309 นางสาวลลิล  มาตุธรรมธาดา
20 611207735311 นางสาวกุลิสรา  โชคชัยวิทัศน์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/BDZNsJ

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน คือ ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านทางระบบ ทปอ.
กรณี คณะ/สาขาวิชามีจ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากข้อมูลผู้สมัครไม่
เป็นไปตามคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่มีผู้สมัครในสาขาวิชาน้ัน

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3
 มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735317 นางสาวพิมพ์ลภัส  เงินพูนตัน
2 611207735318 นางสาวปานฤดี  เทวฤทธ์ิ
3 611207735324 นายธนวัฒน์  วรนาม
4 611207735326 นางสาวมุฑิตา  บวรสิริเสรี
5 611207735327 นางสาวลลิล  มาตุธรรมธาดา
6 611207735328 นางสาวผกาพันธ์ุ  พัฒนพรภิรมย์
7 611207735333 นางสาวกรชนก  อธิปัญญาสฤษด์ิ
8 611207735338 นายเมธาวิศข์  ภัทรภูริภาสน์
9 611207735339 นางสาววริษฐา  บุญชู
10 611207735342 นางสาวพิชญาภรณ์  ทอดภักดี

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/BDZNsJ

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน คือ ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านทางระบบ ทปอ.
กรณี คณะ/สาขาวิชามีจ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากข้อมูลผู้สมัครไม่
เป็นไปตามคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่มีผู้สมัครในสาขาวิชาน้ัน

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3
 มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 10 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735343 นางสาวบุญรักษา  เส็งทอง
2 611207735344 นางสาวสัจจพร  ภักดีภูธร
3 611207735346 นางสาวซันทยา  คูมาร์ซิงห์
4 611207735348 นางสาวกนิษฐา  อ่ิมอุไร
5 611207735349 นางสาวอภิสรา  เกษมพินิจวงษ์
6 611207735352 นางสาวณัฏฐณิชา  เลิศเจริญสุข
7 611207735353 นายไชยวัฒน์  ชนะวรรโณ
8 611207735358 นางสาวสิรีธร  สรรค์วิทยากุล
9 611207735362 นางสาวจิรัชญา  สัมฤทธ์ิ
10 611207735366 นายชานุวัฒน์  ยุธิษยานุวัฒน์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/BDZNsJ

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน คือ ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านทางระบบ ทปอ.
กรณี คณะ/สาขาวิชามีจ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากข้อมูลผู้สมัครไม่
เป็นไปตามคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่มีผู้สมัครในสาขาวิชาน้ัน

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3
 มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)



โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 6 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 611207735370 นายรัญชน์  จิรวณิชชากร
2 611207735371 นางสาวนวรัตน์  สีสังข์
3 611207735372 นางสาวศุจีกานต์  นวลช่ืน
4 611207735373 นายปัญญวัฒน์  สุขสิริสรณ์
5 611207735374 นายฆฤณม์  ฉินพลิกานนท์
6 611207735376 นางสาวกัณฐ์ชนก  งามข า

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกต้องด าเนินการ ดังน้ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก

ภาคการศึกษา 1/2561
รอบท่ี 3 โครงการรับตรงร่วมกัน 2561
ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ท่ีเว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th
ก าหนดการและสถานท่ีสอบ : https://goo.gl/BDZNsJ

วันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2561

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

การด าเนินการ วันท่ี
1.ผู้มีรายช่ือตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. ดูรายละเอียดท่ี
เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ท้ังน้ี ช่ือผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน คือ ข้อมูลท่ีนร.สมัครผ่านทางระบบ ทปอ.
กรณี คณะ/สาขาวิชามีจ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากข้อมูลผู้สมัครไม่
เป็นไปตามคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่มีผู้สมัครในสาขาวิชาน้ัน

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ท่ี 3
 มิถุนายน 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิสอบ
คัดเลือก)


