
วันท่ี

1. ประกาศรับสมัคร : ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี

   1.1 รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

   1.2 หนังสือรับรองจากโรงเรียนส าหรับนักเรียนโครงการ วมว .

   1.3 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 

   1.4 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน

   1.5 เอกสารเฉพาะผู้ท่ีสมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

        1.5.1 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency 

                Test Results) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR)

        1.5.2 Personal Statement of Motivation :

                - Your motivation to study – Why you decide to apply 

                  for the program and why you choose SoA+D, or KMUTT.

                - Your expectation from the study – How the study can

                  accommodate your future career plan or other things 

                  you would like to achieve after graduation.

         1.5.3 จดหมายแนะน าตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

2. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

3. ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร (350 บาท) 

แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน !

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

5. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ /

ความสามารถพิเศษ วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม  2566

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

7. มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 เข้าระบบ TCAS วันศุกร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566

8. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ . ในระบบ TCAS

ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันอังคารท่ี 7 - วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566

(ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ

จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้ )

9. ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธท่ี 11 มกราคม 2566

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรรับนักเรียน โครงกำร วมว. ปีกำรศึกษำ 2566

วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีท่ี 15 ธันวาคม 2565

(ระยะเวลาสมัคร 31 วัน)

วันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2565

วันอังคารท่ี 20 - วันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2565

(ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ )

วันพุธท่ี 28 ธันวาคม  2565

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 1

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


วันท่ี

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำรรับนักเรียน โครงกำร วมว. ปีกำรศึกษำ 2566

กำรด ำเนินกำร

TCAS รอบที่ 1

10. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

แล้วน าไปช ำระเงินท่ีเคำน์เตอร์ หรือ เอทีเอ็ม ของธนำคำรกรุงเทพ  เท่าน้ัน ! 

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร

วิธีกำรพิมพใบช ำระเงิน/ชองทำงกำรช ำระเงิน: https://kmutt.me/payment

วันจันทร์ท่ี 13 - วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566

(ระยะเวลาช าระเงิน 15 วัน)

(หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ )

11. ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา

ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

12. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ท่ีช าระเงินค่ำยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจสอบรหัสนักศึกษำใหม่และติดตามกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 

ผ่านเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนฯ https://regis.kmutt.ac.th 

โทร. 02-470-8148    อีเมล : regist@kmutt.ac.th

ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ : ข้อมูลอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th

ข้อมูล ณ วันท่ี 19 ตุลำคม 2565

วันจันทร์ท่ี 13 - วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566


