
วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 2 ธันวาคม - วันจันทร์ท่ี 16 ธันวาคม 2562

http://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 15 วัน)
2 ผู้สมัครรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครแล้วส่งมาท่ีส านักงานคัดเลือกและ - ต้ังแต่วันท่ีสมัคร - วันพุธท่ี 25 ธันวาคม 2562

สรรหานักศึกษา    ** กรณีส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งท่ี
เอกสารการสมัครประกอบด้วย ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ

2.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 น้ิว 1 รูป 14 ช้ัน ช้ัน 6B (ส านักงานช่ัวคราว) รับเอกสารวันท่ี 25 ธ.ค. 62
2.2 หนังสือรับรองจากโรงเรียนส าหรับนักเรียนโครงการ วมว. เป็นวันสุดท้าย
2.3 ส าเนาผลการเรียน 5 เทอม ** กรณีส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
2.5 แฟ้มสะสมผลงาน พระจอมเกล้าธนบุรี อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B 

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ดูตราประทับไปรษณีย์ วันท่ี 26 ธ.ค. 62 เป็นวันสุดท้าย

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก : ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ วันศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563
http://admission.kmutt.ac.th

4 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร วันศุกร์ท่ี 10 มกราคม - วันจันทร์ท่ี 13 มกราคม 2563
(350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าสอบ )
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)

5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563

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

6 วันจันทร์ท่ี 20 มกราคม 2563

7 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563

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

8 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 เข้าระบบ TCAS วันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563

9 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม - วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th (ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

10 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th
11 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าศึกษา  แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet Banking (ระยะเวลาช าระเงิน 8 วัน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย 
หรือธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะ 4 ธนาคารน้ีเท่าน้ัน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

การด าเนินการ

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

(ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา
จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

รอบที่ 1

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


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

การด าเนินการ

รอบที่ 1

12 ต้ังแต่วันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2562

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา (ฉบับจริง) ท่ีส านักงาน
คัดเลือกและสรรหานักศึกษา ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์


