
 
 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับปริญญาโท 
เร่ิมการศึกษา มกราคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม, วิศวกรรมเคร่ืองกล, วิศวกรรมเคม,ี  

วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ), วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิศวกรรมการเช่ือม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิศวกรรมอาหาร, 

วิศวกรรมโยธา, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 

1. การสมัคร ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ถึง 

วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562  
ถึง 

วันเสารท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

2. การสงหลักฐานการสมัคร 
วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

ถึง 
วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562  

วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562  
ถึง 

วันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 
3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ/ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

4. สอบสัมภาษณ/ขอเขียนวิชาเฉพาะ  วันจันทรท่ี 23 กันยายน 2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

4.1 วศ.ม. วาริชวิศวกรรม เวลา 09.00 น. 
หอง CHE 123  

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

เวลา 09.00 น. 
หอง CHE 123  

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
4.2 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล เวลา 09.00 น. 

หอง A08-503 ช้ัน 5  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
อาคารวิศววัฒนะ  ฝง 8 ช้ัน 

เวลา 09.00 น. 
หอง A08-503 ช้ัน 5  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
อาคารวิศววัฒนะ  ฝง 8 ช้ัน 

4.3 วศ.ม. วิศวกรรมเคมี เวลา 10.00 น. 
หอง CHE 109 ช้ัน 1  
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

เวลา 10.00 น. 
หอง CHE 109 ช้ัน 1  
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

4.4 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา เวลา 09.00 น. สอบขอเขียน 
วิชาความรูพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น. สอบขอเขียน 
วิชาความรูพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 4 

4.5 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ) 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 
4.6 วศ.ม.  
วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

4.7 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟาและ
สารสนเทศ 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

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


 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับปริญญาโท 
เร่ิมการศึกษา มกราคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิชาวาริชวิศวกรรม, วิศวกรรมเคร่ืองกล, วิศวกรรมเคม,ี  

วิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ), วิศวกรรมไฟฟาและสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิศวกรรมการเช่ือม, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิศวกรรมอาหาร, 

วิศวกรรมโยธา, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 

4. สอบสัมภาษณ/ขอเขียนวิชาเฉพาะ  วันจันทรท่ี 23 กันยายน 2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

4.8 วศ.ม.,วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 09.30 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ช้ัน 10 อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.30 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ช้ัน 10 อาคารวิศววัฒนะ 
4.9 วศ.ม. วิศวกรรมการเช่ือม เวลา 09.00 น. 

หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ช้ัน 8 อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ช้ัน 8 อาคารวิศววัฒนะ 
4.10 วศ.ม. วิศวกรรมส่ิงแวดลอม เวลา 09.00 น.  

หอง CB 50610 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 
เวลา 09.00 น.  

หอง CB 50610 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 
4.11 วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร เวลา 10.00 น. 

หอง CB 50305/1 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 3 
เวลา 10.00 น. 

หอง CB 50305/1 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 3 
4.12 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  
(วิชาเอก - วิศวกรรมโครงสราง) 

เวลา 13.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช้ัน 4 

อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ช้ัน) 

เวลา 13.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช้ัน 4 

อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ช้ัน) 

4.13 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  
(วิชาเอก - วิศวกรรมขนสง) 
4.14 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 
(วิชาเอก - วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 
4.15 วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
(วิชาเอก - วิศวกรรมโยธา) วันเสารท่ี 21 กันยายน 2562 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB50512 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 5 

วันเสารท่ี 7 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 

หอง CB50512 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 5 
4.16 วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
(วิชาเอก – วิศวกรรมขนสง 
และโลจิสติกส) 

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

วันจันทรท่ี 30 กันยายน 2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
วันจันทรท่ี 30 กันยายน 2562 ถึง 

วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 
โปรดติดตามกําหนดการ 

ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

หมายเหตุ:  

1. ผูสมคัรทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศลิปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/TETET/  

ยกเวนผูท่ีมผีลคะแนนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

2. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.  

(อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B) หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

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


 

 
ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับปริญญาโท 

เร่ิมการศึกษา มกราคม 2563 (สัมภาษณทุกเดือน) 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต, วิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรมโลหการ, วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมระบบควบคุมฯ) 

รายละเอียด เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 

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

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
ถึง 

วันเสารท่ี 10 สิงหาคม 2562 

วันอาทิตยท่ี 11 สิงหาคม 2562 
ถึง 

วันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 

วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 ตุลาคม 2562 

วันศุกรท่ี 11 ตุลาคม 2562 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 

วันจันทรท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 

วันเสารท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 

2. การสงหลักฐานการสมัคร 
วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

ถึง 
วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 

วันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 
ถึง 

วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562 

วันพุธท่ี 11 กันยายน 2562 
ถึง 

วันศุกรท่ี 11 ตุลาคม 2562 

วันศุกรท่ี 11 ตุลาคม 2562 
ถึง 

วันจันทรท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

วันจันทรท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 

วันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 

3. ประกาศรายช่ือ 
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ/ขอเขียน
วิชาเฉพาะผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th 

วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2562 วันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 วันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562 

4.  สอบสัมภาษณ/ขอเขียนวิชา
เฉพาะ 

วันจันทรท่ี 19 สิงหาคม 2562 วันจันทรท่ี 23 กันยายน 2562 วันจันทรท่ี 21 ตุลาคม 2562 วันจันทรท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 วันพุธท่ี 11 ธันวาคม 2562 

4.1 วศ.ม. 
เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและ
นวัตกรรมการผลิต 

เวลา 09.00 น. 
หอง 720 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 720 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 720 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 720 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 720 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

4.2 วศ.ม.,วท.ม. 
วิศวกรรมชีวภาพ 

เวลา 10.00 น. หองประชุม
หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 2  

(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. หองประชุม
หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 2  

(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. หองประชุม
หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 2  

(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. หองประชุม
หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 2  

(ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น. หองประชุม
หลักสตูรวิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 2  

(ฝงเครื่องกล) 

4.3 วศ.ม. 
วิศวกรรมโลหการ 

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 

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


 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระดับปริญญาโท 
เร่ิมการศึกษา มกราคม 2563 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต, วิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรมโลหการ, วิศวกรรมไฟฟา (วิศวกรรมระบบควบคุมฯ) 

รายละเอียด เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 

4.4 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(วิศวกรรมระบบควบคุมฯ) 

เวลา 10.00 น. 
หอง CB 40601  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 10.00 น. 
หอง CB 40601  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 10.00 น. 
หอง CB 40601  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 10.00 น. 
หอง CB 40601  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 10.00 น. 
หอง CB 40601  

อาคารเรยีนรวม 4 

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

วันศุกรท่ี 30 สิงหาคม 2562 วันจันทรท่ี 30 กันยายน 2562 วันพุธท่ี 30 ตุลาคม 2562 วันศุกรท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
วันศุกรท่ี 30 สิงหาคม 2562 

ถึง 
วันอาทิตยท่ี 29 กันยายน 2562 

วันจันทรท่ี 30 กันยายน 2562 
ถึง 

วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

วันพุธท่ี 30 ตุลาคม 2562 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 
2562 

วันศุกรท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/TETET/ ยกเวนผูท่ีมีผลคะแนนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

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

หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

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

