
 

 สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที ่1/2562 ระดับปริญญาโท  
เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (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. สอบขอเขียนวิชาเฉพาะ วันเสารท่ี 16 มีนาคม 2562 วันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2562 

4.1 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ในวิชาชีพและนานาชาติ 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 907  

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 907  

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

5. สอบสัมภาษณ วันเสารท่ี 23 มีนาคม 2562 วันเสารท่ี 13 กรกฎาคม 2562 

5.1 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
วิชาชีพและนานาชาติ 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702  

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702  

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

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

วันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2562 วันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

7. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันศุกรท่ี 29 มีนาคม 
ถึง 

วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 
 

หมายเหตุ:  

1. ผูสมัครทุกคนตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL iBT หากไมมีผลคะแนนหรือไมเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนดจะตองสอบขอเขียนภาษาอังกฤษกับคณะศิลปศาสตร 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 5 6 1  ถึ ง  

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

4. ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://202.44.15.3/homesola 

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://admission.kmutt.ac.th/
http://202.44.15.3/homesola


 

 
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับปริญญาโท 

เร่ิมเรียนสิงหาคม 2562 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะศิลปศาสตร 

สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ดานการสอนภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

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.  สอบขอเขียนวิชา
เฉพาะ 

วันเสารท่ี 19 
มกราคม 2562 

วันเสารท่ี 16 
กุมภาพันธ 2562 

วันเสารท่ี 16
มีนาคม 2562 

วันเสารท่ี 20 
เมษายน 2562 

วันเสารท่ี 18 
พฤษภาคม 2562 

วันเสารท่ี 15 
มิถุนายน 2562 

วันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 
2562 

4.1 ศศ.ม. ภาษาศาสตร
ประยุกต ดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
หอง SoLA 905 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 9 

        

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) 

คณะศิลปศาสตร 

สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ดานการสอนภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 

5.  สอบสัมภาษณ  วันศุกรท่ี 25 
มกราคม 2562 

วันศุกรท่ี 22 
กุมภาพันธ 2562 

วันศุกรท่ี 22 
มีนาคม 2562 

วันศุกรท่ี 26 
เมษายน 2562 

วันศุกรท่ี 24 
พฤษภาคม 2562 

วันศุกรท่ี 21 
มิถุนายน 2562 

วันศุกรท่ี 12 กรกฎาคม 
2562 

5.1 ศศ.ม. ภาษาศาสตร
ประยุกต ดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ช้ัน 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

เวลา 09.00 น. 
หอง SoLA 702 

คณะศิลปศาสตร ชั้น 7 

6. 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 

7. 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 

หมายเหตุ:  

1. ผูสมัครทุกคนตองยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL iBT หากไมมีผลคะแนนหรือไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดจะตองสอบขอเขียนภาษาอังกฤษ 

กับคณะศิลปศาสตร ยกเวนผูท่ีมีผลคะแนน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

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

ตั้งแตวันจันทรท่ี 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th ศึกษารายละเอียดขอมูลอ่ืนๆ ไดท่ีเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://202.44.15.3/homesola 

http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://202.44.15.3/homesola

