กําหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Direct Admission คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
การดําเนินการ
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online ที่เว็บไซต
http://admission.kmutt.ac.th
2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ดูรายชื่อไดที่เว็บไซต
http://admission.kmutt.ac.th
3 ผูที่มีสิทธิ์สอบตามประกาศตอง Download ใบชําระเงินคาสมัคร
(300 บาท) แลวนําไปชําระที่เคานเตอร หรือ ATM หรือ Internet Banking
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทานั้น)
จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแลวสงไปที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ ภายในวันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560
เอกสารการสมัครประกอบดวย
3.1 ใบสมัคร (พิมพออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
3.2 สําเนาผลการเรียน 5 เทอม
3.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน
3.5 สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ
1. English Proficiency Test accepted by SoAD are as follow: TOEFL (ibt) =
61, IELTS = 5,CU-TEP = 500 (61) or RMIT = Upper Intermediate (5)
2. For those who get the scores with IELTS – 4.5, TOEFL (ibt) – 53-60,
CU-TEP – 477 (53) or RMIT = Intermediate (4.5) can submit the
application form and take the aptitude and interview test. If the students
are accepted, they are required to study English Course in June - July.
'Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test.
Please contact Khun Warin at 0-2803-8350 on the 2nd floor of The Mall
Bangkae Branch.
3.6 Personal Statement of Motivation : Why do you want to attend
SoA+D ? and what do you hope to accomplish from your education?
3.7 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work)
Portfolio may include sketches, paintings, drawings, photographs,
graphics, illustrations, prints of digital work, and scanned or
photographed oversized work (such as installations, sculptures, etc.).
Applicants have to bring their Design Work Portfolio during the Interview.
Please do not mail your Portfolio with your application.
3.8 ใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร

วันที่
วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ - วันอาทิตยที่ 19 มีนาคม 2560
(ระยะเวลาสมัคร 42 วัน)
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

วันอังคารที่ 21 - วันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2560
(ระยะเวลาชําระเงิน 6 วัน)
(หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาสอบ)

กําหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Direct Admission คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ รอบที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
การดําเนินการ
4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบที่ชําระคาสมัครแลว พรอมเวลาและสถานที่สอบ
ดูรายชื่อไดที่เว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th

วันที่
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

5 สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

วันจันทรที่ 3 เมษายน 2560

6 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่เว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th

วันศุกรที่ 7 เมษายน 2560

7 ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศตอง Download ใบชําระเงินคายืนยันสิทธิ์
เขาศึกษา แลวนําไปชําระที่เคานเตอร หรือ ATM หรือ Internet Banking
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทานั้น)
8 สงสัญญาพรอมหลักฐานการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา (ฉบับจริง) ที่สํานักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันศุกรที่ 7 - วันอาทิตยที่ 16 เมษายน 2560
(ระยะเวลาชําระเงิน 10 วัน)
(หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา)

ภายในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560
ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

