ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา 1/2562 ตลอดป (สัมภาษณเปนรอบ)
(เริ่มเรียนสิงหาคม 2562)
รายละเอียด
1. การสมัคร
สมัครผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
2. ตัดรอบการสมัคร
และชําระคาสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบ
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ
ผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชา
เฉพาะ
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก
ผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

รอบที่ 1
รอบที่ 2
วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561
ถึง
วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562
วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561
วันจันทรที่ 11 มีนาคม 2562
ถึง
ถึง
วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2562 วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562

วันจันทรที่ 18 มีนาคม 2562

วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม 2562

วันศุกรที่ 29 มีนาคม 2562

วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562

วันศุกรที่ 29 มีนาคม
ถึง
วันจันทรที่ 29 เมษายน 2562

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th

หมายเหตุ:
1. ผู ส มั ครทุ กคนต องสอบวิ ช าภาษาอั งกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บ ไซตคณะศิล ปศาสตร sola.kmutt.ac.th/EPTest
ยกเวนผูที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. การส ง หลั ก ฐานการสมั ค ร ส ง ทางไปรษณี ย ห รื อ ด ว ยตนเองได ที่ สํ า นั ก งานคั ด เลื อ กและสรรหานั ก ศึ ก ษา มจธ.
( สํ า นั ก ง า น ชั่ ว ค ร า ว อ า ค า ร จ อ ด ร ถ 1 4 ชั้ น ชั้ น 6 B ) ตั้ ง แ ต วั น จั น ท ร ที่ 3 ธั น ว า ค ม 2 5 6 1 ถึ ง
วันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร
3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 1/2562 ตลอดป (สัมภาษณทกุ เดือน)
(เริ่มเรียนสิงหาคม 2562)
รายละเอียด

เดือนมกราคม

1. การสมัคร
สมัครผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
2. ตัดรอบการสมัคร
และชําระคาสมัคร
3. ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ /
ขอเขียนวิชาเฉพาะผาน :
admission.kmutt.ac.th
4. สอบสัมภาษณ /
ขอเขียนวิชาเฉพาะ
5. ประกาศผลสอบ
คัดเลือกผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
6. การยืนยันสิทธิ์
เขาศึกษา

เดือนกุมภาพันธ

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

ตั้งแตวันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2562
วันเสารที่ 1
ธันวาคม 2561 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 10
มกราคม 2562

วันศุกรที่ 11
มกราคม ถึง
วันอาทิตยที่ 10
กุมภาพันธ 2562

วันจันทรที่ 11
กุมภาพันธ ถึง
วันอาทิตยที่ 10
มีนาคม 2562

วันจันทรที่ 11
มีนาคม ถึง
วันพุธที่ 10
เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11
เมษายน ถึง
วันศุกรที่ 10
พฤษภาคม 2562

วันเสารที่ 11
พฤษภาคม ถึง
วันจันทรที่ 10
มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน
ถึง
วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน
2562

วันจันทรที่ 14
มกราคม 2562

วันอังคารที่ 12
กุมภาพันธ 2562

วันอังคารที่ 12
มีนาคม 2562

วันศุกรที่ 12
เมษายน 2562

วันอังคารที่ 14
พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 12
มิถุนายน 2562

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม
2562

วันจันทรที่ 21
มกราคม 2562

วันจันทรที่ 18
กุมภาพันธ 2562

วันจันทรที่ 18
มีนาคม 2562

วันจันทรที่ 22
เมษายน 2562

วันอังคารที่ 21
พฤษภาคม 2562

วันจันทรที่ 17
มิถุนายน 2562

วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม
2562

วันพุธที่ 30
มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28
กุมภาพันธ 2562

วันศุกรที่ 29
มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 30
เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30
พฤษภาคม 2562

วันศุกรที่ 28
มิถุนายน 2562

วันจันทรที่ 15 กรกฎาคม
2562

วันพุธที่ 30
วันพฤหัสบดีที่ 28
วันศุกรที่ 29
วันอังคารที่ 30
วันพฤหัสบดีที่ 30
วันศุกรที่ 28
โปรดติดตามกําหนดการ
มกราคม ถึง
กุมภาพันธ ถึง
มีนาคม ถึง
เมษายน ถึง
พฤษภาคม ถึง
มิถุนายน ถึง
ผานเว็บไซต :
วันพุธที่ 27
วันพฤหัสบดีที่ 28 วันจันทรที่ 29
วันพุธที่ 29
วันพฤหัสบดีที่ 27 วันอาทิตยที่ 14
กุมภาพันธ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฏาคม 2562 admission.kmutt.ac.th
* ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, GMI
หมายเหตุ: 1. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร sola.kmutt.ac.th/EPTest ยกเวนผูที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่ สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (สํานักงานชั่วคราว อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B)
ตั้งแตวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร
3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

