
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100322 นายอมรพงศ์  อัศวพงศ์พูลกิจ

2 641200100483 นางสาวพิมพ์มาดา เพ็งอุ่น

3 641200100802 นายศุภวิชญ กิจเจริญ

4 641200100841 นาย พิชญุตม์  ศรีท้าว

5 641200100901 นายวิชญ์ ชินประดิษฐสุข

6 641200100923 นางสาวปราญชลี อัชฌาสุทธิคุณ

7 641200100992 นายกอไผ่  นนทเปารยะ

8 641200101044 นางสาวชลกนก  ปิยรุ่งโรจน์

9 641200101075 นายศรัณยู โยเนะมูระ แสงแดง

10 641200101089 นางสาวสมิตา เทเพนทร์

11 641200101128 นางสาววริศรา  เพ่ิมพูนธัญญะ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร International School in 

Thailand

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100506 นายจรณ์ หลิน

2 641200101082 นางสาวอริสา ตันฑเทอดธรรม

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100381 นายณภัทร ชิตวาห์

2 641200100801 นางสาวอัญชิษฐา บวรทัต

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 11 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100242 นางสาวณิศวรา แสนสุข

2 641200100563 นายธรณภัทร ลัคนาศิโรรัตน์

3 641200100902 นางสาวณัฏฐนิช เก้ือหนุน

4 641200100984 นางสาวกาญจน์ชนิตา ตันชรากรณ์

5 641200101004 นางสาวนิล สมนาม

6 641200101009 นางสาวณัฐรวี  กิจพัฒนาศิลป์

7 641200101042 นางสาวอัญชิสา พัฒนทอง

8 641200101095 นางสาวณัฐณิชา ไชยกาญจน์

9 641200101096 นายอิษวัต สุวรรณเลิศวัฒนา

10 641200101122 นายตฤณ  วัฒนถาวร 

11 641200101124 นางสาวณภัทร์ สัจจะรัตนะโชติ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 2 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100541 นายพงศ์ภรณ์ อ่ิมวิทยา

2 641200100987 นางสาวชุติมณฑน์ อยู่เย็น

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100363 นางสาวปาลิตา พรรณพูนศักด์ิ

2 641200100621 นายอินธีร์ โง้วตระกูล

3 641200101029 นางสาววรัชฌา  ย่ิงสกุล

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร School in Other Countries

จ านวน 1 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

1 641200100041 นางสาววิรากานต์  สมานคติวัฒน์

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธ์ิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 
มีนาคม 2564

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธ์ิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 
http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงกำรรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สำขำวิชำ เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

ภายในวันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์
 2564

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธ์ิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธ์ิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2564

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2564

ปริญญาตรี


