ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลารายงานตัว
ก่อนสอบ
08.30 น.
08.30 น.
08.30 น.

สถานที่สอบ

เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์

08.45 น.
08.45 น.
8.45 น.
09.00 น.
09.00 น.
8.45 น.

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง A08-502-503 ชั้น 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง common room
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง common room
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8 ห้อง
PE803
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 8 ห้อง
PE803
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องCIA อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องCIA อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3
ห้องภาควิชา CB 4 ชั้น 4
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตึกวิศวกรรมเคมี ชั้น 1
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ตึกวิศวกรรมเคมี ชั้น 1
ห้อง 40601 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 6

09.00 น.
09.00 น.
9.00 - 12.00 น.
09.00 น.
09.00 น.
9.00-12.00 น.

8.45 น.

ห้อง 40601 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 6

9.00-12.00 น.

8.45 น.

ห้อง 40601 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 6

9.00-12.00 น.

08.30 น.
08.30 น.

09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
9.00-12.00 น.
9.00-12.00 น.

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

12 ม.ค. 62

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

เวลารายงานตัว
ก่อนสอบ
8.45 น.
8.45 น.
8.45 น.

สถานที่สอบ

เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์

09.00 น. - 12.00 น.

8.45

ห้อง 717 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 7
ห้อง 717 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 7
ห้อง 717 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 7
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ห้อง CB50610 อาคารเรียน
รวม 5 ชั้น 6
ห้อง CB50610 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 6
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ห้อง CB
40901 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ห้อง CB
40901 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 10

8.45

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 10

09.00 - 12.00 น.

09.00 น.
08.45 น.
09.00 น.
09.00 น.

09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 น.

09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

12 ม.ค. 62

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ปี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากาลัง - ค.อ.บ. 5 ปี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 ปี
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ปี
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - วท.บ. 4 ปี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)

เวลารายงานตัว
ก่อนสอบ
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.
8.30 - 9.00 น.

สถานที่สอบ

เวลาสอบสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

CB 30901 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 9
CB 30401 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4
CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 5
CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 5
CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 5
CB 30701 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 7
CB 30801 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 8
CB 30601 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6
CB 30401 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 4
CB 30701 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 7
CB 30301 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3
CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 5

9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป
9.00 น. เป็นต้นไป

12 ม.ค. 62

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
คณะวิ ทยาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี
สาขาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี
สาขาสถิติ - วท.บ. 4 ปี
สาขาเคมี - วท.บ. 4 ปี
สาขาจุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี

เวลารายงานตัวก่อน
สอบ
9.00 น.
9.00 น.
9.30 น.
9.00 น.
9.30 น.
08.30-09.00 น. MI
311 ขั้น 3 อาคารจุล
ชีววิทยา

สถานที่สอบ

เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์

ห้อง SC2313 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC 2201 อาคารฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์ ชั้น 2
ห้อง SCL 606 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 6
ห้อง SC 2217 อาคารฟิสิกส์ - คณิตศาสตร์ ชั้น 2
อาคารปฏิบัติการพืน้ ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 10

09.30-12.00 น.
9.15-12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
9.15-12.00 น.
10.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา (MI 314) ขั้น 3 อาคารจุล
ชีววิทยา

09.30 - 12.00 น.

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

12 ม.ค. 62

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
โครงการร่ว มบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก
สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร์
สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี
สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี
สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์- วท.บ. 4 ปี
สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี

เวลารายงานตัว
ก่อนสอบ

สถานที่สอบ

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

9.30 น.

อาคาร A1 อาคารเทคโนโลยีมีเดีย
และศิลป์ประยุกต์
มจธ.บางขุนเทียน

10.00 น.

12 ม.ค. 62

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี
สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี

กาหนดการสอบคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
สถานที่และเวลาสอบ : https://goo.gl/P7wTms

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
สถาบันวิ ทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เวลารายงานตัวก่อนสอบ
รายงานตัวก่อนเข้าสอบ 15 นาที
มาช้าเกินเวลาเข้าสอบ 09.00
หมดสิทธิ์สอบทุกกรณี

สถานที่สอบ
อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ชั้น 3

เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์
09.00 เป็นต้นไป

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

12 ม.ค. 62

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลารายงาน
ตัวก่อนสอบ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

13.00 น.

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

8.45 น.

สาขานวัตกรรมบริการจิทัล

9.00 น.

เวลาสอบ
สัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์

13.30 น.

เลื่อนกาหนดการสอบ จาก
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็น

ชั้น 3 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.00 น.

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

ชั้น 3 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.30 น.

12 ม.ค. 62

สถานที่สอบ
ชั้น 3 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

ประกาศสถานที่และเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2562
สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานที่ และวันที่สอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)
คณะ/ภาค/สาขาที่รับสมัคร
วิ ทยาลัยสหวิ ทยาการ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วท.บ.
Individual Based Program

เวลารายงานตัว
ก่อนสอบ

สถานที่สอบ

8.30 น.

สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์
9.30 น.

12 ม.ค. 62

เอกสารที่นามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธิ์สอบมีเอกสารเพิ่มเติม สามารถนามาในวันสอบได้
- บัตรประจาตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
- สาเนาใบชาระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามนากลับ ให้ส่งคืนไว้ที่กรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** นาแฟ้มสะสมผลงานกลับได้
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th

