ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2/2561 ตลอดป (แบบเปนรอบ) เริ่มเรียนมกราคม 2562
สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร (ปริญญาเอก), วิศวกรรมสิง่ แวดลอม (ปริญญาเอก)
รายละเอียด
1. การสมัคร
สมัครผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th
2. ตัดรอบการสมัคร และชําระคาสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน/สัมภาษณ
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th
4. สอบสัมภาษณ/ขอเขียนวิชาเฉพาะ
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th
6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
พิมพใบชําระเงินคายืนยันสิทธิ์แลวนําไปชําระเงินเพื่อ
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

รอบที่ 1

รอบที่ 2

วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง
วันจันทรที่ 10 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ถึง
วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

วันจันทรที่ 17 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561 ถึง
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th

หมายเหตุ:
1. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/EPTest/ ยกเวนผูที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่ สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (สํานักงานชั่วคราว อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B) และ/หรือ
อัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร
3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2/2561 ตลอดป (แบบทุกเดือน) (เริม่ เรียนมกราคม 2562)
สําหรับทุกคณะ*
รายละเอียด

สิงหาคม

1. การสมัคร
สมัครผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
2. ตัดรอบการสมัคร และ
ชําระคาสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบขอเขียน/สัมภาษณ
ผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
4. สอบสัมภาษณ/ขอเขียน
วิชาเฉพาะ
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก
ผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th
6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม ถึง
วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2561

วันเสารที่ 11 สิงหาคม ถึง
วันจันทรที่ 10 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน ถึง
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ถึง
วันเสารที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน ถึง
วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

วันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2561

วันจันทรที่ 17 กันยายน 2561

วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2561

วันจันทรที่ 19 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน
2561

วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน ถึง
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

โปรดติดตามกําหนดการ
ผานเว็บไซต :
admission.kmutt.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ถึง
วันศุกรที่ 28 กันยายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

* ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตร (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร (ปริญญาเอก), วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ปริญญาเอก)) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ:
1. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/EPTest/ ยกเวนผูที่มผี ลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่ สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (สํานักงานชั่วคราว อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B) และ/หรืออัพโหลดเอกสารผาน
ระบบรับสมัคร
3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต http://admission.kmutt.ac.th

