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

Program: Architecture=ARC, Interior Architecture=INA, Industrial Design=IND, Communication Design=CMD

List of Required Documents

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

-Personal Statement of Motivation

-English Proficiency Test ((TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)

-Academic Transcription

-Recommendation Letter (If you have)

-Receipt of payment

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

Program: Architecture=ARC, Interior Architecture=INA, Industrial Design=IND, Communication Design=CMD

For Architecture and Industrial Design Applicants

- Need to interview by LINE (Schedule will be announced on 1st April 2020)

For Interior Architecture and Communication Design Applicants

ผูป้ระสานงาน : คณุ จารุพรรณ รถทอง
โทร / ID Line : 0895180714
E-mail: charupan.rod@mail.kmutt.ac.th

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)

- Need to do the 5 - 10 minutes VDO Clip to introduce yourself on abilities and express self-interest, passion and 

commitment in the discipline of study (not exceed than 200 MB).

REMARK: The link for 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 31st March 2020.



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 13 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

631205517948 นายภคิน  อรรคลีพันธ์ุ
631205517971 นายมูฮ าหมัดฟาติฟ  ยากัด

631205517226 นายชัยนนท์  ภูมาศ
631205517449 นายอภิสิทธ์ิ  ด ารงสกุล
631205517704 นายชนภัทร์  ฤกษ์ดี

631205516601 นายสหัสวรรษ  ยุวธานนท์
631205516770 นายอัครวัฒน์  ผลธีรพันธ์
631205517169 นางสาวหวันยิหวา  เป็งเมืองลอง

631205512743 นางสาวเจณิษา  เด่นสิริมงคล
631205514869 นายณรัณ  วิจักษณ์วิชากร
631205516543 นายนภัทร  ฉายสุวรรณ

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205512351 นายธิติวัฒน์  ทิวะเจริญโรจน์
631205512664 นางสาวศิรินยาพร  แดนตะโคตร

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

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน
ล าดับ

1
2

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205517850 นางสาววลัย  เต็มวุฒิกุล
631205517936 นายกฤษธรากร  อรชร

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

Thailand

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205516713 นางสาวภูริชญา  เรืองทอง

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี School in Other Countries

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



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 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

631205516885 นายปวร  หวังธนาลาภ
631205517849 นายศุภวิชญ์  เเสงเเก้ว

631205515946 นางกมลชนก  รดแดงนอก
631205515960 นายวิชญ์ภาสน์  จันทร์เจริญ
631205516502 นายณัฐภัทร  วัชราภรณ์

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205514308 นางสาววาดไว้  เจนวัฒนวิทย์
631205515507 นางสาวอมิตา  เมืองทิพย์

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

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 2 คน
ล าดับ

1
2

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205512785 นางสาวศุภมาศ  ศรีวรรณญา
631205513878 นางสาวณัฏฐกานต์  วงศ์ทิพนาถ

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

 ปี
International School in 
Thailand

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205512550 นายตุนท์  บุญเลิศ

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
สาขาท่ีรับสมัคร สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี School in Other Countries

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 25 คน
ล าดับ

1
2
3
4
5
6
7
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20

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

631205516287 นางสาววิรัลพัชร   ชูแก้ว
631205516396 นางสาวพิมพ์ธิต์ิมา  ศรีมงคล
631205516426 นางสาวธัญญรัญญ์  วศินชัยกุลภัทร์

631205515714 นางสาวธนัญญา  เอ้ือครองธรรม
631205515932 นางสาวสมพร  พิมพ์พิศคนึง
631205516263 นางสาวสุภัคปวีร์  นาเมืองรักษ์

631205513869 นางสาวอรไพลิน   ทองข่าย
631205515124 นางสาวนลพรรณ  โอฬารลาภ
631205515703 นางสาวธวัลรัตน์  เลิศปณิธาน

631205513039 นางสาวปารณีย์  วาณิชย์เสริมกุล
631205513544 นายกฤติภูมิ  มณีภัคธร
631205513624 นางสาวธนพร  ด้วงผุด

631205512645 นายธนกร  เบญจพัฒนมงคล
631205512949 นายเอกศิษฐ์  ศิริรัตนวิทย์
631205513030 นายธาม  ปรีชานันท์

631205512149 นางสาววริศรา  จิรัฐิติเจริญ
631205512298 นางสาวณิชา  อภินันท์รัตนกุล
631205512308 นางสาวณัฐสินี  สุขถาวรากร

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205512075 นางสาววิภาวี  ศรีเมฆ
631205512128 นายศุภณัฐ  นิติชาคร

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

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 25 คน
ล าดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

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

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร

21
22
23
24
25

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

631205517682 นางสาวภูริตา  ลี
631205517884 นางสาวปณิดา  เซ้ีย

631205516558 นางสาวรมณ  จันทรกระวี
631205516561 นางสาวกิตติยา  เอ้ือสุวรรณา
631205517192 นางสาวมณีมาศ  วิโรจน์สกุลชับ



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205513336 นายจิระ  วรรักษ์กุล

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

Thailand

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 1 คน
ล าดับ

1

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205515709 นางสาวธฤตมน  พฤฒิพิบูลธรรม

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

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

จ านวน 3 คน
ล าดับ

1
2
3

หมายเหตุ : ผู้มีรายช่ือตามประกาศดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
ภายในวันพุธท่ี 25 - วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 (หากเลยก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบช าระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3

631205516887 นายปุระชัย  รอดสุด

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
631205514304 นางสาวแป้งป้ัน  เจนวัฒนวิทย์
631205514547 นางสาวก้าวหน้า  วิจิตรโสภณ

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

ภาคการศึกษา 1/2563
โครงการรับสมัคร รอบท่ี 2 โครงการ KMUTT International Admission (คร้ังท่ี 2) 2563
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง

ระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
115001 ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิจ่ายค่าสมัคร


