ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

1 นางสาวจุฑาภรณ์ ขาพระราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
2 นางสาวโอปอ ลีลุเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
** กาหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 09.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ ณ ห้อง MI 314 ชั้น 3 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
วันที่
การดาเนินการ
1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม - วันจันทร์ที่ 8
มกราคม 2561
Download ใบชาระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบ)
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วนาไปในวันที่สอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
1.2 สาเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ความสามารถพิเศษ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

1 นางสาวปภัสสร น้อยการนา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
2 นางสาวอรอนงค์ ขุนจร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
** กาหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 09.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ ณ ห้อง MI 314 ชั้น 3 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
การดาเนินการ
1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ
Download ใบชาระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วนาไปในวันที่สอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
1.2 สาเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถ
พิเศษ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

วันที่
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม - วันจันทร์ที่ 8
มกราคม 2561
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบ)

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา

1 นางสาวญาณิศา ด้วงคาจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
** กาหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 **
เวลาสอบ 13.30 น.
สถานที่สอบ ห้อง SC2301B อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 3
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดาเนินการ ดังนี้
วันที่
การดาเนินการ
1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม - วันจันทร์ที่ 8
มกราคม 2561
Download ใบชาระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนาไปชาระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM
หรือ Internet Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
(หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การเข้าสอบ)
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS **
จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วนาไปในวันที่สอบคัดเลือก ไม่ต้องส่งมาก่อน
เอกสารการสมัครประกอบด้วย
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
1.2 สาเนาผลการเรียน 5 เทอม
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
1.4 แฟ้มสะสมผลงาน
1.5 ใบเสร็จชาระเงินค่าสมัคร
2. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่อประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
ความสามารถพิเศษ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดูรายชื่อที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

