
วันที่
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ที่เวบ็ไซต์ วนัอาทติย์ที่ 1 ตุลาคม - วนัอาทติย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560

http://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 43  วนั)
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือก : ดูรายชื่อได้ที่เวบ็ไซต์ วนัพธุที่ 15 พฤศจิกายน 2560

http://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ที่มีสิทธิส์อบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วนัพธุที่ 15 พฤศจิกายน - วนัอาทติย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
(350 บาท) แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 5 วนั)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทา่นั้น)

จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วส่งไปที่คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ ภายในวันจันทรท์ี่ 20 พฤศจิกายน 2560
ส าหรับผู้สมัครที่มีแฟม้สะสมผลงานใหน้ ามาในวนัสอบสัมภาษณ์
เอกสารการสมัครประกอบด้วย

3.1 ใบสมัคร (พมิพอ์อกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
3.2 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน็ชาวต่างชาติ)
3.4 จดหมายแนะน าตัวจากอาจารย์ 2 ฉบบั
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 แฟม้สะสมผลงาน
3.8 ใบเสร็จช าระเงินค่าสมัคร

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบที่ช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานที่สอบ วนัพธุที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ดูรายชื่อได้ที่เวบ็ไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

5 วนัเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา วนัศุกร์ที่ 1 ธนัวาคม 2560
ดูรายชื่อได้ที่เวบ็ไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

7 ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา แจ้งรหสัยืนยันเลือกเรียน มจธ. ใหผู้้มีสิทธิ์ ภายในวนัอังคารที่ 12 ธนัวาคม 2560
เข้าศึกษาทาง SMS และอีเมล์

8 นักเรียนใส่รหสัยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบของ สอท. วนัศุกร์ที่ 15 ธนัวาคม - วนัอังคารที่ 19 ธนัวาคม 2560
ดูรายละเอียดที่เวบ็ไซต์    http://www.aupt.or.th (ระยะเวลาด าเนินการ 5 วนั)

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561

การด าเนินการ

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏบิติั เพื่อประเมินความถนัดทางวชิาชีพ/
ความสามารถพเิศษ

รอบที่ 1/1

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


วันที่

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รอบที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561

การด าเนินการ

รอบที่ 1/1

9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้าศึกษา ที่เข้าไปใส่รหสัยืนยันเลือกเรียน มจธ. วนัอังคารที่ 26 ธนัวาคม 2560
ดูรายชื่อได้ที่เวบ็ไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

10 ผู้ที่มีสิทธิเ์ข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ วนัอังคารที่ 26 ธนัวาคม 2560 - วนัอาทติย์ที่ 31 ธนัวาคม 2560
เข้าศึกษา  แล้วน าไปช าระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 6 วนั)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทา่นั้น)

11 วนัศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ที่ : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา (ฉบบัจริง) ที่
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารส านักงานอธกิารบดี ชั้น 2


