
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 13 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วนัที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Architecture=ARC

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Architecture=ARC

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later. 

Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400483 นางสาวมัชมน  คุปติวิทยากุล
651200400523 นางสาวณัฐชานันท์  ธนะฤทธิโรจน์
651200400564 นายณัฐพัชร์  โชติอนันต์วุฒิ
651200400569 นางสาวปภาวรินท์  กาญจนบัตร
651200400587 นายกันต์  จีนกลับ
651200400607 นางสาวพรินดา  กันสิทธ์ิ
651200400631 นายชยพัทธ์  อัศวว่องไวกิจ
651200400641 นางสาวณัฏฐชา  วรพันธ์ุพิสุทธ์ิ

651200400715 นางสาวธนัญชนก  กาญจนานนท์
651200400727 นายอชิตะ  ยอดศรี

651200400657 นายปารย์  พิริยะโศภณจิตต์
651200400682 นางสาวญาดา  นาโค
651200400700 นายสุทธิภัทร  เลิศรัตนพรกุล



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Architecture=ARC

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Architecture=ARC

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later. 

Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

International School in Thailand

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400711 นางสาวพรธีรา  วิจิตรมนตรี

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



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 4 คน
ล าดับ

1
2
3
4

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Interior Architecture=INA

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Interior Architecture=INA

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later.

 Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

นายภัทร  ภารสาร

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

651200400695 นายตรี  ฉัตรเชิดชัยกุล
651200400749 นายณัฐภัทร  ทิพทิพากร

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400621 นายภาวัต  คงทรัพย์
651200400625



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Interior Architecture=INA

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Interior Architecture=INA

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later.

 Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

School in Other Countries

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400585 นางสาวSasigarn  Parkes

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



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 3 คน
ล าดับ

1
2
3

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Landscape Architecture=LAN

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Landscape Architecture=LAN

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later.

 Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ภ.สถ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

651200400750 นางสาวณภัทร  นุชสุวรรณ

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400687 นายพิสิฎฐ์พล  หิรัญ
651200400713 นางสาวณัฎฐณิชา  พันธ์ฟุ้ง



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 4 คน
ล าดับ

1
2
3
4

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Design Innovation=DIP

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Design Innovation=DIP

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later.

 Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

นายชานน  นานานุกูล

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

651200400616 นางสาวปุญญิศา  รัชตโชติกุล
651200400636 นายธีราธร  แตงสกุล

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400444 นางสาวอัลนาเบล เมย  ฮอยเซอร์
651200400481



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคดัเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Design Innovation=DIP

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Design Innovation=DIP

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later.

 Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

International School in Thailand

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400609 นางสาวปรายฟ้า  แซ่แต้

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



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
ข้ันตอนการพิมพ์ใบช าระค่าสมัคร : https://bit.ly/kmutt-payment

สอบคัดเลอืก วันที ่15 พฤศจกิายน 2564

The qualified applicants are required to proceed as the following process:

1. Please do the PDF file that needs to include the required documents in the following order 

in one file and use file name as this format (Application Form_Program_Applicant name)

Program: Design Innovation=DIP

List of Required Documents

-Application form attached with one photo of 1-1.5"

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test

-Academic Transcription

-Recommendation Letter 

-Receipt of payment

2. Please do the portfolio in PDF file and use name as this format (Portfolio_Program_Applicant name)

Program: Design Innovation=DIP

Aptitude and Interview Tests through MS Teams on Monday 15th November 2021

Aptitude Test - 9.30 am. - Noon

Interview Test - 1.00 pm. Onwards (Schedue will be announced on 11th November 2021)

REMARK: The link for checking or uploading documents and others will be sent directly to your email later.

 Rest assured that SoA+D will reach you anytime. All documents need to be uploaded by 10th November 2021.

Coordinator: Ms. Charupan Rodthong Tel. 089-5180714  E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

School in Other Countries

ภาคการศึกษา 1/2565
โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
651200400101 นางสาวภาวิดา  สีดา

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


