
วันที่

1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ที่เว็บไซต วันจันทรที่ 5 ธันวาคม 2559 - วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2560

http://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 42 วัน)

2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ดูรายชื่อไดที่เว็บไซต วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
http://admission.kmutt.ac.th

3 ผูที่มีสิทธิ์สอบตามประกาศตอง Download ใบชําระเงินคาสมัคร วันอังคารที่ 17 - วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560

(300 บาท) แลวนําไปชําระที่เคานเตอร หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาชําระเงิน 6 วัน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย (หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาสอบ)

หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทานั้น)

จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแลวนําไปในวันที่สอบสัมภาษณ ไมตองสงมากอน

เอกสารการสมัครประกอบดวย

3.1 ใบสมัคร (พิมพออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป

3.2 สําเนาผลการเรียน 5 เทอม

3.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน

3.4 แฟมสะสมผลงาน (ถาม)ี

3.5 ใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร

4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบที่ชําระคาสมัครแลว พรอมเวลาและสถานที่สอบ วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

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

5 สอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 30 มกราคม 2560

6 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่เว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th วันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2560

7 ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศตอง Download ใบชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ วันศุกรที่ 3 - วันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2560

เขาศึกษา  แลวนําไปชําระที่เคานเตอร หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาชําระเงิน 11 วัน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย (หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา)

หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทานั้น)

8
ภายในวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

(เฉพาะโครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย) ดูตอดานลาง 

สงสัญญาพรอมหลักฐานการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา (ฉบับจริง) ที่สํานักงาน

คัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2

กําหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2560

การดําเนินการ



วันที่

1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  สมัครไดที่เว็บไซต วันจันทรที่ 5 ธันวาคม 2559 - วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2560

http://admission.kmutt.ac.th

2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ดูรายชื่อไดที่เว็บไซต วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
http://admission.kmutt.ac.th

3 ผูที่มีสิทธิ์สอบตามประกาศตอง Download ใบชําระเงินคาสมัคร วันจันทรที่ 17 - วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560

(300 บาท) แลวนําไปชําระที่เคานเตอรธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย

หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทานั้น) (หากเลยกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาสอบ)

จากนั้นใหรวบรวมเอกสารการสมัครแลวนําไปในวันที่สอบสัมภาษณ ไมตองสงมากอน

เอกสารการสมัครประกอบดวย

2.1 ใบสมัคร (พิมพออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป

2.2 สําเนาผลการเรียน 4 เทอม

2.3 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน

2.4 แฟมสะสมผลงาน (ถาม)ี

2.5 ใบเสร็จชําระเงินคาสมัคร

4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบที่ชําระคาสมัครแลว พรอมกับเวลาและสถานที่สอบ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

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

5 สอบขอเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

สาขาวิชามีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

สาขาวิชามีเดียอาตส วันศุกรที่ 27 มกราคม 2560

6 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2560

7 สอบสัมภาษณ

วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชามีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2560

สาขาวิชามีเดียอาตส วันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2560

8 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2560

http://admission.kmutt.ac.th

9 ผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศตอง Download ใบชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ วันพุธที่ 8  - วันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2560

เขาศึกษา แลวนําไปชําระที่เคานเตอรธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย (ระยะเวลาชําระเงิน 11 วัน)

หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เทานั้น) (หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษา)

10

ภายในวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สงสัญญาพรอมหลักฐานการชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา (ฉบับจริง) ที่สํานักงาน

คัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2

โครงการคัดเลือกตรงโดยใชคะแนน GAT/PAT ประจําปการศึกษา 2560
(เฉพาะโครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย)

การดําเนินการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

กําหนดการรับสมัครนักศึกษา


