
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 6 คน
ล าดับ

1

2

3

4

5

6

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

     Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs : color pencils/pens

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

661200100815 นายรัฐนันทร์  คนองศิลป์

การด าเนินการ วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

661200100573 นางสาวณัฐชยา  สิริเพชรรุ่ง
661200100778 นางสาวณิชา  จิตรพิทักษ์เลิศ
661200100782 นางสาวศุภาพิชญ์  พงษ์ชมพร

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100567 นายจอมทัพ  จารุตามระ
661200100572 นางสาวนลินทิพย์  ชาง

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

     Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs : color pencils/pens

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100798 นางสาวเปมิกา  อธิคมานนท์

การด าเนินการ วันท่ี

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี International School in Thailand

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 6 คน
ล าดับ

1

2

3

4

5

6

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

     Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs : color pencils/pens

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

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

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100204 นางสาวมณีน่าน  ทัพผดุง
661200100511 นางสาววิรัลยุพา  มงคลศิลป์
661200100532 นายปรินทร  โชลิตกุล
661200100561 นางสาวธัญพร  แย้มมีศรี
661200100589 นางสาวพิมพ์มาดา  นิสัยสม
661200100674 นางสาวศิริกัลยา  สารกุล

การด าเนินการ วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน
ล าดับ

1

2

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

      Design Innovation Program : ball pen (black and blue), black marker

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้องปริญญาโท ช้ัน 15 อาคารเคเอ็กซ์ วงเวียนใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

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

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100365 นายวิศรุต  จงสมสุข
661200100551 นายนริศ  อมันตกุล

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

การด าเนินการ วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 12 คน
ล าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

      Communication Design Program: pencil grade B/2B, eraser and pencil sharpener and any color

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100302 นางสาวอันตรา  รัตนประภา
661200100461 นายกนต์ธร  ฉลาดธัญญกิจ
661200100502 นางสาวชวันรัตน์  ศรัณย์ธรรมกุล
661200100523 นายฐิติภพ  เกษมสุวรรณ
661200100562 นางสาวปณาลี  อ่ึงตระกูล
661200100566 นางสาวปภาดา  ชิตาพงศ์
661200100678 นางสาวชนัญชิดา  เสริมส่งสกุลชัย
661200100679 นางสาวนิวาริน  ค าพุฒ
661200100794 นางสาวสีลตา  ภู่ทองค า
661200100805 นางสาวญาดาลิน  เทียมทรัพย์
661200100812 นางสาวนฤมินทรา  พันธ์ยานุกูล
661200100828 นางสาวนัทลี  ราชพลสิทธ์ิ

การด าเนินการ วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน
ล าดับ

1

2

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

      Communication Design Program: pencil grade B/2B, eraser and pencil sharpener and any color

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี International School in Thailand

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100364 นายชินภัทรกรณ์  โชคณาโรจน์วงศ์
661200100825 นางสาวปราณลี  ล้ินทอง

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

การด าเนินการ วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

      Communication Design Program: pencil grade B/2B, eraser and pencil sharpener and any color

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี School in Other Countries

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100530 นางสาวฉันท์หทัย  ธาดาวงศ์วรรธน์

การด าเนินการ วันท่ี

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

     Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs : color pencils/pens

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ภ.สถ.บ. 5 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100001 นางสาวธนาภิญญา  ตีรณสาร

การด าเนินการ วันท่ี

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสอบ, สถานท่ีสอบ/ลิงก์, เวลา: รายงานตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสานงาน

ส่ิงท่ีต้องเตรียมมาในวันสอบ :
  1. Students are required to print out the application form with all required documents and bring to submit at the examination room.

  2. Students are required to show their ID card in the examination room.

  3. Students should bring their own stationary to the examination for aptitude test :

     Architecture, Interior Architecture and Landscape Architecture Programs : color pencils/pens

  4. Students are required to bring their own art and design work portfolio during interview test.

6. เวลาสอบสัมภาษณ์ 13.00 น. เป็นต้นไป
7. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณจารุพรรณ รถทอง     โทร. 089-518-0714

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 09.20 น.

5. เวลาสอบวัดความถนัด 9.30 น. - 12.00 น.

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Onsite

2. สถานท่ีสอบ ห้อง SoA 505, ช้ัน 5 มจธ. (พ้ืนท่ีการศึกษาบางขุนเทียน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  

สาขาท่ีรับสมัคร ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ภ.สถ.บ. 5 ปี School in Other Countries

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100591 นางสาวรติมา  ลาภบริสุทธิศักด์ิ

การด าเนินการ วันท่ี

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

1. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท)

   แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! 
   หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร
   รายละเอียดข้ันตอนการจ่ายช าระค่าสมัคร : https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 7 - วันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 3 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าสอบ)

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ
    ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2565

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2565


