
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1 นายวริสร   พงศ์นฤเดช

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 09.00 - 10.00 น.
สถานท่ีสอบ CB 40401 อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 4

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วัน

จันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละ
สิทธ์ิในการเข้าสอบ)

2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561



สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์

1 นายอภิสิทธ์ิ  เสง่ียมงาม

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 09.30 น.
สถานท่ีสอบ อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 7

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วันจันทร์

ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ
ในการเข้าสอบ)

2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561



สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือ

1 นางสาวอารดา  เสือหลง
2 นางสาวสุพัชรินทร์  เมืองจันทร์

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 09.30 น.
สถานท่ีสอบ อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 7

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วันจันทร์

ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละ
สิทธ์ิในการเข้าสอบ)

2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561



สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1 นางสาวปวิมล  เขตอ านวย
2 นางสาวปรายฟ้า  ชาญเมืองปัก
3 นายสุวพิชญ์  ดอนเมฆ
4 นางสาวณัฐรินทร์  เน้ือทอง
5 นางสาวมุกมณี   รอดโพธ์ิทอง

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
สถานท่ีสอบ PE 801 อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 8

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วัน

จันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละ
สิทธ์ิในการเข้าสอบ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)



สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

1 นายสุนัย  ไกรวอน
2 นางสาวอลิสา  ดีเหมือน
3 นางสาวพรรทิพภา  น้าเจริญ
4 นายคุณนิธิ  พงษ์ก าเหนิด
5 นายศตคุณ  ขัดพลู

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
สถานท่ีสอบ PE 801 อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 8

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วัน

จันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละ
สิทธ์ิในการเข้าสอบ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)



สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

1 นางสาวอิศสิริยา บุญรอด
2 นางสาวอนุรีย์ สังข์ทอง

3 นายสุชาครีย์  สินบรรเทา

4 นางสาวณัฏฐนิชา มาตะลาน

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 09.30 - 12.00 น.
สถานท่ีสอบ  ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ช้ัน 5 ห้อง A08 - 503 อาคารวิศววัฒนะ ฝ่ัง 8 ช้ัน

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วัน

จันทร์ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละ
สิทธ์ิในการเข้าสอบ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)



สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์

1 นายธนันโชตน์  ชนวีร์จารุณัฐ

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 10.00 น.
สถานท่ีสอบ CB 40901 อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 9

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วันจันทร์

ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ
ในการเข้าสอบ)

2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561



สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1 นางสาวสิปาง  โกมารทัต

** ก าหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 10.00 น.
สถานท่ีสอบ ห้องประชุม 3 ช้ัน 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกด าเนินการ ดังน้ี
การด าเนินการ

Download ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน

เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
1.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ

วันศุกร์ท่ี 12 มกราคม 2561

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ท่ี 19 มกราคม 2561

วันท่ี
1. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ วันศุกร์ท่ี 5 มกราคม - วันจันทร์

ท่ี 8 มกราคม 2561

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิ
ในการเข้าสอบ)


