
วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันพฤหัสบดีท่ี 1 มีนาคม - วันจันทร์ท่ี 9 เมษายน 2561

http://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 40 วัน)

2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก : ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ วันพุธท่ี 11 เมษายน 2561
http://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วันพุธท่ี 11 เมษายน - วันจันทร์ท่ี 16 เมษายน 2561
(350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 6 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

จากน้ันรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วส่งไปท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ภายในวันอังคารท่ี 17 เมษายน 2561
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีแฟ้มสะสมผลงานให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัครประกอบด้วย

3.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป
3.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
3.4 จดหมายแนะน าตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
3.5 ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
3.6 Personal Statement of Motivation : 
• Why you decide to apply for the program? and Why you choose 
SoA+D, or KMUTT?
• How the study can accommodate your future career plan or 
other things you would like to achieve after graduation.

3.7 แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
3.8 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันพุธท่ี 18 เมษายน 2561
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

5 วันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561

6 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา วันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

7 ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ให้ผู้มีสิทธ์ิ ภายใน 30 เมษายน 2561
เข้าศึกษาทาง SMS และอีเมล์

8 นักเรียนใส่รหัสยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบของ สอท. วันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤษภาคม 2561
ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์    http://tcas.cupt.net/ (ระยะเวลาด าเนินการ 4 วัน)

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คร้ังท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561

การด าเนินการ

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

รอบท่ี 2

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


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คร้ังท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2561

การด าเนินการ

รอบท่ี 2

9 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ท่ีเข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. วันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2561
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

10 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ วันจันทร์ท่ี 14 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ท่ี 20 พฤษภาคม 2561
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 7 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

11 วันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (ฉบับจริง) ท่ี
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/47iZXP


