
วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน - วันจันทร์ท่ี 21  ธันวาคม 2563

http://aradmission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 36 วัน)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
1.1 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา  
1.2 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน
 1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาท่ีต้องการสมัคร)
 1.2.2 ประวัติส่วนตัว 
 1.2.3 ประวัติการศึกษา 
 1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลท่ีได้รับ กิจกรรมท่ีเข้าร่วม และผลงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีสมัคร
1.3. ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test 
Results.) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
1.4 เอกสารเพ่ิมเติม ตามเง่ือนไขของคณะ/ภาควิชา ก าหนด

2 คร้ังท่ี 1 ภายในวันจันทร์ 11 มกราคม 2564

คร้ังท่ี 2 ภายในวันจันทร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564

3 คร้ังท่ี 1 วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564

คร้ังท่ี 2 วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564

4 คร้ังท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม 2564

คร้ังท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564
5 ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download คร้ังท่ี 1

ใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 15 - วันจันทร์ท่ี 18 มกราคม 2564 
ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ คร้ังท่ี 2
สามารถช าระได้ทุกธนาคาร ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 11 - วันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

6 คร้ังท่ี 1 วันศุกร์ท่ี 22 มกราคม 2564
คร้ังท่ี 2 วันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564

7 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 เข้าระบบ TCAS วันเสาร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564

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

ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครส าหรับนักเรียนท่ีผ่านการ
คัดเลือก ทาง SMS และอีเมล์

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564

การด าเนินการ

สาขาวิชาพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมท้ังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
สอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์คณะ/สาขาวิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์
ท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ และด าเนินการสอบคัดเลือกให้เสร็จส้ิน

สาขาวิชาแจ้งข้อมูลผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก มายังส านักงานคัดเลือกฯ

รอบที่ 1

http://aradmission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก าหนดการรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564

การด าเนินการ

รอบที่ 1

8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันจันทร์ท่ี 22 - วันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564

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

9 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

10 ผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 15 มีนาคม 2564

เข้าศึกษา แล้วน าไปช าระท่ีเคาน์เตอร์ หรือ ATM ของธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน ! (ระยะเวลาช าระเงิน 17 วัน)

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร (หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธ์ิในการเข้าศึกษา)

11 ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6

ต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 2 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง ติดตามก าหนดการล่าสุดได้ท่ี : http://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2563

รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

(ถ้าไม่ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา
จะขอสิทธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)


