
วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563

http://admission.kmutt.ac.th

2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก : ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563
http://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน - วันจันทร์ท่ี 6 เมษายน 2563
(350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่งมาก่อน
เอกสารการสมัครประกอบด้วย

3.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
3.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

3.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร
4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

5 วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563

6 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563
ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

7 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563

8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันพุธท่ี 22 เมษายน - วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th (ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

9 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2563

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
10 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 2563

เข้าศึกษา  แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 10 วัน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2563

การด าเนินการ

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

(ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา
จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2563

การด าเนินการ

รอบที่ 2

11 ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในช้ัน ม.6 ท่ีสังกัดตามเขตตรวจราชการระดับส านักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังน้ี https://goo.gl/WCuaAq

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (ฉบับจริง) ท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์



วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563

http://admission.kmutt.ac.th
2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก พร้อมเวลาและสถานท่ี วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน 2563

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน - วันจันทร์ท่ี 6 เมษายน 2563
(350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วน าไปในวันท่ีสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่งมาก่อน
เอกสารการสมัครประกอบด้วย

3.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
3.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน
3.4 แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

3.5 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร
4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

5 วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563

6 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

7 สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563

8 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563
ดูรายช่ือท่ีเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

9 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข้าระบบ TCAS วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563

10 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันพุธท่ี 22 เมษายน - วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th (ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

11 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบท่ี 2 วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2563

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) การศึกษา 2563

(เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย)
การด าเนินการ

สอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ

(ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา
จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

รอบที่ 2

http://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม
(รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) การศึกษา 2563

(เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย)
การด าเนินการ

รอบที่ 2

12 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 2563

เข้าศึกษา  แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 10 วัน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

13 ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน - วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในช้ัน ม.6 ท่ีสังกัดตามเขตตรวจราชการระดับส านักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังน้ี https://goo.gl/WCuaAq

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw
ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (ฉบับจริง) ท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์


