
วันที่
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online ที่เว็บไซต์ วันอาทิตยท์ี่ 1 ตุลาคม - วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจกิายน 2560

http://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 33 วัน)

2 ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครแล้วส่งมาที่ส านักงานคัดเลือกและ - ต้ังแต่วันที่สมัคร - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจกิายน 2560
สรรหานักศึกษา    ** กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย     ส่งที่ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคาร
2.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถา่ยขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 รับเอกสารวันที ่3 พ.ย. 60
(โปรดเขยีนระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือของ เป็นวันสุดท้าย
ใบสมัครด้วย) ** กรณีส่งทางไปรษณีย ์ส่งถึง
2.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม     ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
2.4 แฟ้มสะสมผลงาน     126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

    กรุงเทพฯ 10140
ดูตราประทับไปรษณียว์ันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60 เป็นวันสุดท้าย

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือก รอบที่ 1 พร้อมสถานที่ และเวลาสอบ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจกิายน 2560

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

4 ผู้ที่มีสิทธิส์อบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วันศุกร์ที่ 10 พฤศจกิายน - วันจนัทร์ที่ 13 พฤศจกิายน 2560
(300 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือธนาคารไทยพาณิชย ์หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิใ์นการเข้าสอบ)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)

5 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กบัภาควิชา) วันเสาร์ที่ 18 พฤศจกิายน 2560

6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 เพื่อเขา้รับการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 วันพุธที่ 22 พฤศจกิายน 2560
(สัมภาษณ์กบัคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) พร้อมสถานที่ และเวลาสอบ
ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

7 สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 (สัมภาษณ์กบัคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) วันอาทิตยท์ี่ 26 พฤศจกิายน 2560

8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

9 ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา แจง้รหัสยนืยนัเลือกเรียน มจธ. ให้ผู้มีสิทธิ์ ภายในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
เขา้ศึกษาทาง SMS และอีเมล์

10 นักเรียนใส่รหัสยนืยนัเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบของ สอท. วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม - วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์    http://www.aupt.or.th (ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน)

11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษา ที่เขา้ไปใส่รหัสยนืยนัเลือกเรียน มจธ . วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2561

การด าเนินการ

รอบที่ 1/1



วันที่

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2561

การด าเนินการ

รอบที่ 1/1

12 ผู้ที่มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายนืยนัสิทธิ์ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 - วันอาทิตยท์ี่ 31 ธันวาคม 2560
เขา้ศึกษา  แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 6 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือธนาคารไทยพาณิชย ์หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิใ์นการเข้าศึกษา)

หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)
13 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ที่ : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายนืยนัสิทธิเ์ขา้ศึกษา (ฉบับจริง) ที่ส านักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 2


