
 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที ่1/2562 ระดับปริญญาเอก 
เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
(สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล,  วิศวกรรมเคม,ี เทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ,  

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมโยธา) 
รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 

1. การสมัคร 

สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2. ตัดรอบการสมัคร  
และชําระคาสมัคร 

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 10 มีนาคม 2562 

วันจันทรท่ี 11 มีนาคม 2562  
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 
3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ วันจันทรท่ี 18 มีนาคม 2562 วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

4.1 วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล เวลา 09.00 น. 
หอง A08-502 ช้ัน 5  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
อาคารวิศววัฒนะ  ฝง 8 ช้ัน 

เวลา 09.00 น. 
หอง A08-502 ช้ัน 5  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
อาคารวิศววัฒนะ  ฝง 8 ช้ัน 

4.2 วศ.ด. วิศวกรรมเคมี เวลา 09.00 น. 
หอง CHE 109 ช้ัน 1  
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

เวลา 09.00 น. 
หอง CHE 109 ช้ัน 1  
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

4.3 วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและ
สารสนเทศ 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

4.4 ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 09.30 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ช้ัน 10 อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.30 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ช้ัน 10 อาคารวิศววัฒนะ 

4.5 ปร.ด. วิศวกรรมโยธา  เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช้ัน 4 

อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ช้ัน) 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช้ัน 4 

อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ช้ัน) 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2562 วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันศุกรท่ี 29 มีนาคม 
ถึง 

วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 
 

 

 

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/


 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. ผูสมัครท่ีไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตองสอบภาษาอังกฤษ TETET กับมหาวิทยาลัย โดยสมัครสอบผานเว็บไซต 

คณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/tetet 

3. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.  

( สํ านั ก ง านชั่ ว ค ร า ว  อาคารจอดรถ  14  ชั้ น  ชั้ น  6B )  ตั้ ง แ ต วั น จั นทร ท่ี  3  ธั น ว าคม  2561  ถึ ง  

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

5. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตร http://www.eng.kmutt.ac.th 

6. ผูสมัครเขาศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะตองมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกอนการสอบสัมภาษณ  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 02-470-9130  ในวัน – เวลาราชการ 

 

https://drive.google.com/file/d/1WuXrS9b25I_eKh73IT7d3WbecalRXkzz/view?usp=sharing
http://sola.kmutt.ac.th/tetet
http://admission.kmutt.ac.th/
http://www.eng.kmutt.ac.th/


 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาเอก 
เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดลอม 
 

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 
1. การสมัคร 

สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2. ตัดรอบการสมัคร  
และชําระคาสมัคร 

วันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 

วันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2562  
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 
3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิส์อบ 
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2562 วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562 

4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
วันอาทิตยท่ี 5 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 น. หอง CB 50610 

อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 

วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม 2562 
เวลา 09.00 น. หอง CB 50610 

อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันพุธท่ี 8 พฤษภาคม ถึง 
วันจันทรท่ี 20 พฤษภาคม 2562 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 
 

หมายเหตุ:  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. ผูสมัครท่ีไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตองสอบภาษาอังกฤษ TETET กับมหาวิทยาลัย โดยสมัครสอบผานเว็บไซต 

คณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/tetet 

3. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.  

(สํานักงานชั่วคราว อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B) ตั้งแตวันจันทรท่ี 3 ธันวาคม 2561 ถึง  

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร 

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 

5. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตร http://www.eng.kmutt.ac.th 

 

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1WuXrS9b25I_eKh73IT7d3WbecalRXkzz/view?usp=sharing
http://sola.kmutt.ac.th/tetet
http://admission.kmutt.ac.th/
http://www.eng.kmutt.ac.th/


 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาเอก 
เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
 

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. การสมัคร 

สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 
วันที่ 15 มกราคม 2562 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึง 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

2. ตัดรอบการสมัคร  
และชําระคาสมัคร 

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 
วันที่ 15 มกราคม 2562 

วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึง 
วันที่ 11 มีนาคม 2562 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ถึง 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิส์อบ 
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

ผานเวบ็ไซต : 
foodeng.kmutt.ac.th 

ผานเวบ็ไซต : 
foodeng.kmutt.ac.th 

ผานเวบ็ไซต : 
foodeng.kmutt.ac.th 

4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชา
เฉพาะ 

วันที่ 21 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305 

อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
ผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

วันที่ 25 มกราคม 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

6. กําหนดการเซ็นรับทุนการศึกษา ผานเวบ็ไซต : 
foodeng.kmutt.ac.th 

ผานเวบ็ไซต : 
foodeng.kmutt.ac.th 

ผานเวบ็ไซต : 
foodeng.kmutt.ac.th 

 

หมายเหตุ:  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. ผูสมัครท่ีไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตองสอบภาษาอังกฤษ TETET กับมหาวิทยาลัย โดยสมัครสอบผานเว็บไซต 

คณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/tetet 

3. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองได ท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 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 ท่ี  3  ธั น ว า ค ม  2 5 6 1  ถึ ง  

วันจันทรท่ี 13 พฤษภาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th หรือ foodeng.kmutt.ac.th 

5. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตร http://www.eng.kmutt.ac.th 

 

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1WuXrS9b25I_eKh73IT7d3WbecalRXkzz/view?usp=sharing
http://sola.kmutt.ac.th/tetet
http://admission.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://www.eng.kmutt.ac.th/


 

 
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาเอก 

เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต, วิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) 

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 

1. การสมัคร 
สมัครผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th 

ตั้งแตวันเสารท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2.  ตัดรอบการสมัคร 
และชําระคาสมัคร 

วันเสารท่ี 1 
ธันวาคม 2561 ถึง 
วันพฤหัสบดีท่ี 10 
มกราคม 2562 

วันศุกรท่ี 11 
มกราคม ถึง 

วันอาทิตยท่ี 10 
กุมภาพันธ 2562 

วันจันทรท่ี 11 
กุมภาพันธ ถึง 
วันอาทิตยท่ี 10 
มีนาคม 2562 

วันจันทรท่ี 11 
มีนาคม ถึง 
วันพุธท่ี 10 

เมษายน 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 
เมษายน ถึง 
วันศุกรท่ี 10 

พฤษภาคม 2562 

วันเสารท่ี 11 
พฤษภาคม ถึง 
วันจันทรท่ี 10 
มิถุนายน 2562 

วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน  
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 30 มิถุนายน 
2562 

3. ประกาศรายช่ือ 
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ /
ขอเขียนวิชาเฉพาะผาน : 
admission.kmutt.ac.th 

วันจันทรท่ี 14 
มกราคม 2562 

วันอังคารท่ี 12 
กุมภาพันธ 2562 

วันอังคารท่ี 12 
มีนาคม 2562 

วันศุกรท่ี 12 
เมษายน 2562 

วันอังคารท่ี 14 
พฤษภาคม 2562 

วันพุธท่ี 12
มิถุนายน 2562 

วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 
2562 

4.  สอบสัมภาษณ /
ขอเขียนวิชาเฉพาะ 

วันจันทรท่ี 21 
มกราคม 2562 

วันจันทรท่ี 18 
กุมภาพันธ 2562 

วันจันทรท่ี 18 
มีนาคม 2562 

วันจันทรท่ี 22 
เมษายน 2562 

วันอังคารท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 

วันจันทรท่ี 17 
มิถุนายน 2562 

วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม 
2562 

4.1 ปร.ด. 
เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุ
และนวัตกรรมการผลิต 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 716 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

        

        

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://admission.kmutt.ac.th/


 

 
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาเอก 

เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต, วิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต) 

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 

4.  สอบสัมภาษณ /
ขอเขียนวิชาเฉพาะ 

วันจันทรท่ี 21 
มกราคม 2562 

วันจันทรท่ี 18 
กุมภาพันธ 2562 

วันจันทรท่ี 18 
มีนาคม 2562 

วันจันทรท่ี 22 
เมษายน 2562 

วันอังคารท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 

วันจันทรท่ี 17 
มิถุนายน 2562 

วันจันทรท่ี 8 กรกฎาคม 
2562 

4.2 ปร.ด. 
วิศวกรรมชีวภาพ 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2  
(ฝงเครื่องกล) 

4.3 ปร.ด. 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
และระบบการผลิต 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ ช้ัน 8  
อาคารวิศววัฒนะ 

5. ประกาศผลสอบ
คัดเลือกผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th 

วันพุธท่ี 30 
มกราคม 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 
กุมภาพันธ 2562 

วันศุกรท่ี 29 
มีนาคม 2562 

วันอังคารท่ี 30 
เมษายน 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 
พฤษภาคม 2562 

วันศุกรท่ี 28 
มิถุนายน 2562 

วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 
2562 

6. การยืนยันสิทธิ์ 
เขาศึกษา 
 

วันพุธท่ี 30 
มกราคม ถึง 
วันพุธท่ี 27 

กุมภาพันธ 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 
กุมภาพันธ ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 
มีนาคม 2562 

วันศุกรท่ี 29 
มีนาคม ถึง 

วันจันทรท่ี 29 
เมษายน 2562 

วันอังคารท่ี 30 
เมษายน ถึง 
วันพุธท่ี 29 

พฤษภาคม 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 
พฤษภาคม ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 
มิถุนายน 2562 

วันศุกรท่ี 28 
มิถุนายน ถึง 

วันอาทิตยท่ี 14 
กรกฏาคม 2562 

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

 

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


 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. ผูสมัครท่ีไมมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตองสอบภาษาอังกฤษ TETET กับมหาวิทยาลัย โดยสมัครสอบผานเว็บไซต 

คณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/tetet 

3. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 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 ท่ี  3  ธั น ว า ค ม  2 5 6 1  

ถึง วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

5. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตร http://www.eng.kmutt.ac.th 

https://drive.google.com/file/d/1WuXrS9b25I_eKh73IT7d3WbecalRXkzz/view?usp=sharing
http://sola.kmutt.ac.th/tetet
http://admission.kmutt.ac.th/
http://www.eng.kmutt.ac.th/

