
 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที ่1/2562 ระดับปริญญาโท  
เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) 

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. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิส์อบ 
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 วท.ม. วิทยาศาสตรเกษตร 
และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 09.30 น. สอบขอเขียน 
วิชาวิทยาศาสตรเกษตรฯ 

เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ  
หอง BT 340 คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 09.30 น. สอบขอเขียน 
วิชาวิทยาศาสตรเกษตรฯ 

เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ  
หอง BT 340 คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

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 
 

หมายเหตุ:  

1. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร sola.kmutt.ac.th/EPTest หรือ

sola.kmutt.ac.th/TETET/ ยกเวนผูท่ีมีผลคะแนน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

2. 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  2 561  ถึ ง  

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

4. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี http://web.kmutt.ac.th/sbt 

 

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/
http://sola.kmutt.ac.th/EPTest/
http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://web.kmutt.ac.th/sbt


 

 
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาโท 

เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ), ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ),  
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวเคมี) 

 

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 วท.ม.
เทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ.  
ช้ัน 2 โซน A 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ.  
ช้ัน 2 โซน A 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ.  
ช้ัน 2 โซน A 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ.  
ช้ัน 2 โซน A 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ.  
ช้ัน 2 โซน A 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ.  
ช้ัน 2 โซน A 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 

อาคาร สรบ. ช้ัน 2 โซน A 

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


 

 
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาโท 

เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ), ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ),  
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวเคมี) 

 

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 

4.2 วศ.ม.,วท.ม.,ศศ.ม.  
การจัดการทรัพยากร
ชีวภาพ 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขนุเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หองประชุมชั้น 2 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ  
บางขุนเทียน 

4.3 วท.ม. ชีวสารสนเทศ
และชีววิทยาระบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ.  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ.  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ.  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ.  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ.  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ.  
บางขุนเทียน 

เวลา 10.00 น. 
หอง RD1-A2-07 ชั้น 2 

อาคาร สรบ. มจธ. บางขุนเทียน 

4.4 วท.ม. 
เทคโนโลยีชีวเคมี 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 

อาคาร A3 
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 

อาคาร A3 
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 

อาคาร A3 
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 

อาคาร A3 
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 

อาคาร A3 
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 

อาคาร A3 
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง BT-548 ช้ัน 5 อาคาร A3 

คณะทรัพยากรชีวภาพฯ 

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 

วันพฤหัสบดท่ีี 28 
กุมภาพันธ ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 
มีนาคม 2562 

วันศุกรท่ี 29 
มีนาคม ถึง 

วันจันทรท่ี 29 
เมษายน 2562 

วันอังคารท่ี 30 
เมษายน ถึง 
วันพุธท่ี 29 

พฤษภาคม 2562 

วันพฤหัสบดท่ีี 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. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร sola.kmutt.ac.th/EPTest หรือ sola.kmutt.ac.th/TETET/ ยกเวนผูท่ีมีผลคะแนน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

2. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (สํานักงานชั่วคราว อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B)  

ตั้งแตวันจันทรท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ถึง วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

4. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี http://web.kmutt.ac.th/sbt 

http://sola.kmutt.ac.th/EPTest/
http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://web.kmutt.ac.th/sbt

