
ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

สาขาวิชาเอกการออกแบบและการสร้างเกม -วท.บ. 4 ปี 
จ านวน 3 คน

ล าดับ
1

2

3

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิทยาลัยสหวิทยาการ  

สาขาท่ีรับสมัคร การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100548 นายพงศภัค  สาแก่งทราย
661200100783 นายภูตะวัน  ฉ่ินย่ี
661200100851 นายพิชญุตม์  ศรีดารา

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 วันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2565

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

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

2. สถานท่ีสอบ/ลิงก์ท่ีสอบ
Join Zoom Meeting : https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/6704776133

Meeting ID: 670 477 6133

6. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณขนิษศักด์ิ ก้อนทอง   โทร. 089-170-6264

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.30 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น.



ประเภทการรับสมัคร
ภาควิชา
วุฒิสมัคร

สาขาวิชาเอกแอนิเมช่ันและวิชวลเอฟเฟกต์ -วท.บ. 4 ปี 
จ านวน 2 คน

ล าดับ
1

2

หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิตามประกาศต้องด าเนินการ ดังน้ี

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศผลผู้มีสิทธิจ่ายค่าสมัคร

ปีการศึกษา 2566

โครงการรับสมัคร โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2566

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คัดเลือกตรง
คณะ วิทยาลัยสหวิทยาการ  

สาขาท่ีรับสมัคร การออกแบบดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล
661200100527 นายคุณัชญ์  คลทา
661200100578 นางสาววิรดา  อภิชาตวงษ์

3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 12 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

รายการ รายละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

2. สถานท่ีสอบ/ลิงก์ท่ีสอบ
Join Zoom Meeting : https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/3945046030

Meeting ID : 394 504 6030

6. ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ คุณวรรณา ยุนิลา   โทร. 085-539-1731

3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2565

4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.30 น.

5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 - 12.00 น.


