
โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 12 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 651200400483 นางสาวมัชมน คุปติวิทยากุล

2 651200400564 นายณัฐพัชร์ โชติอนันต์วุฒิ

3 651200400569 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนบัตร

4 651200400607 นางสาวพรินดา กันสิทธ์ิ

5 651200400631 นายชยพัทธ์ อัศวว่องไวกิจ

6 651200400641 นางสาวณัฏฐชา วรพันธ์ุพิสุทธ์ิ

7 651200400657 นายปารย์ พิริยะโศภณจิตต์

8 651200400682 นางสาวญาดา นาโค

9 651200400700 นายสุทธิภัทร เลิศรัตนพรกุล

10 651200400715 นางสาวธนัญชนก กาญจนานนท์

11 651200400727 นายอชิตะ ยอดศรี

12 651200400711 นางสาวพรธีรา วิจิตรมนตรี

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงการรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2565

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2565

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 651200400621 นายภาวัต คงทรัพย์

2 651200400625 นายภัทร ภารสาร

3 651200400695 นายตรี ฉัตรเชิดชัยกุล

4 651200400749 นายณัฐภัทร ทิพทิพากร

5 651200400585 นางสาวSasigarn Parkes

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงการรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2565

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2565

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 3 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 651200400687 นายพิสิฎฐ์พล หิรัญ

2 651200400713 นางสาวณัฎฐณิชา พันธ์ฟุ้ง

3 651200400750 นางสาวณภัทร นุชสุวรรณ

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

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

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงการรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2565

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2565

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw



โครงการรับสมัคร

ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง

คณะ ภาควิชา  

สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร

จ านวน 5 คน

ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 651200400444 นางสาวอัลนาเบล เมย ฮอยเซอร์

2 651200400481 นายชานน นานานุกูล

3 651200400616 นางสาวปุญญิศา รัชตโชติกุล

4 651200400636 นายธีราธร แตงสกุล

5 651200400609 นางสาวปรายฟ้า แซ่แต้

หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

3. ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ

ภำคกำรศึกษำ 1/2565

โครงการ Early Admission for International Programs KMUTT 2565

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

กำรด ำเนินกำร วันท่ี
1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษายืนยันเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ ทปอ. 
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
ท้ังน้ี นร.ต้องทราบข้อมูล โครงการรับสมัคร/เลขท่ีใบสมัคร/คณะ/สาขาวิชา เป็นต้น
เพ่ือใช้ในการยืนยันเลือกเรียน มจธ.

วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2565

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิจะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำ
ศึกษำ จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

2. ประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้องช ำระค่ำยืนยันสิทธิเฉพาะผู้ท่ียืนยันเลือก มจธ. เท่าน้ัน ท่ีเว็บไซต์ 
https://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2565

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำ
ศึกษำ)รำยละเอียดค่ำยืนยันสิทธิ/ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : 

http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw


