
คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล - วศ.บ. 4 ปี

08.30 น.
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล อาคารวิศว

วัฒนะช้ัน 4 ห้อง A08-421 ถึง A08-425
09.00-16.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี
08.30 น.

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล อาคารวิศว
วัฒนะช้ัน 4 ห้อง A08-421 ถึง A08-425

09.00-16.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิศวกรรมยานยนต์ - วศ.บ. 4 ปี
08.30 น.

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล อาคารวิศว
วัฒนะช้ัน 4 ห้อง A08-421 ถึง A08-425

09.00-16.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ปี 08.30 น./ห้อง PE803 ห้อง PE802 อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 8 09.00-12.00 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 08.30 น./ห้อง PE803 ห้อง PE801 อาคารวิศววัฒนะ ช้ัน 8 09.00-12.00 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ปี

08.45 น.
ส านักงานโครงการนานาชาติ CIA อาคาร
วิศววัฒนะ ช้ัน 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

(อาคารตรงข้าม 7-11)
09.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
08.45 น.

ส านักงานโครงการนานาชาติ CIA อาคาร
วิศววัฒนะ ช้ัน 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

(อาคารตรงข้าม 7-11)
09.00 น. 11 ม.ค. 63

เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์

ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

เวลารายงานตัวก่อนสอบ



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - วศ.บ. 4 ปี 08.30 น. อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 4 CB 40401 09.00 - 12.00 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง และพลังงาน - วศ.บ. 4 ปี 08.30 น. อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 4 CB 40401 09.00 - 12.00 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ปี 09.00 น. ตึกภาควิศวกรรมเคมี 09.30-16.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 09.00 น. ตึกภาควิศวกรรมเคมี 09.30-16.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด - วศ.บ. 4 ปี 09.00 น. อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 6 CB 40601 09.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 09.00 น. อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 6 CB 40601 09.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมเคร่ืองมือ - วศ.บ. 4 ปี 09.00 น. ห้อง 717 ช้ัน 7 อาคารวิศววัฒนะ 09.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ปี 09.00 น. ห้อง 717 ช้ัน 7 อาคารวิศววัฒนะ 09.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม - วศ.บ. 4 ปี 08.30 น. อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 CB50610 09.00 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี 08.30 น. อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 6 CB50610 09.00 น. 11 ม.ค. 63
เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

เวลารายงานตัวก่อนสอบ สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ - วศ.บ. 4 ปี 08.45 น. อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 9 ห้อง CB40901 09.00 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี

08.45 น. อาคารเรียนรวม 4 ช้ัน 9 ห้อง CB40901 09.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 4 ปี
08.30 น.

ห้องธุรการภาควิชา วศ.คอมพิวเตอร์ ช้ัน 10
 อาคารวิศววัฒนะ

09.00 - 12.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - วศ.บ. 4 ปี
08.30 น.

ห้องธุรการภาควิชา วศ.คอมพิวเตอร์ ช้ัน 10
 อาคารวิศววัฒนะ

09.00 - 12.00 น. 11 ม.ค. 63

เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

เวลารายงานตัวก่อนสอบ สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
      สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารมวลชน - ทล.บ. 4 ปี 8.30 - 9.00 น. CB 30901 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 9 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล - ค.อ.บ. 5 ปี 8.30 - 9.00 น. CB 30401 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 4 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง - ค.อ.บ. 5 ปี 8.30 - 9.00 น.  CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 5 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ - ค.อ.บ. 5 ปี 8.30 - 9.00 น.  CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 5 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์ - ค.อ.บ. 5 ปี 8.30 - 9.00 น.  CB 30501 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 5 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
      สาขาวิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ปี 8.30 - 9.00 น. CB 30701 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 3 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ปี 8.30 - 9.00 น. CB 30801 อาคารเรียนรวม 3 ช้ัน 6 9.00 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63
เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

เวลารายงานตัวก่อนสอบ สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์
      สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ปี

 13.00 น
 ห้อง SC 2313 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ 

ช้ัน 3
13.30 น 11 ม.ค. 63

      สาขาคณิตศาสตร์ - วท.บ. 4 ปี
13.00 น.

ห้องประชุม SC 2201 อาคารฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์ ช้ัน 2

13.15 น. - 15.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - วท.บ. 4 ปี
09.00 น.

ห้อง SCL 606 อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ ช้ัน 6

09.30 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาสถิติ - วท.บ. 4 ปี
10.00 น ห้อง SC 2201 ตึกฟิสิกส์ -คณิตศาสตร์  ช้ัน 2 10.00 น. 11 ม.ค. 63

      สาขาเคมี - วท.บ. 4 ปี
08.30 น. - 09.30 น.

อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ช้ัน 10

09.30 น. เป็นต้นไป 11 ม.ค. 63

      สาขาจุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ปี เวลา 08.30 - 08.45 น.   
 * หากเลยระยะเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละ

สิทธ์ิ*

 ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา MI 314 
อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา  ช้ัน 3

11 ม.ค. 63

      สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ปี เวลา 08.30 - 08.45 น.   
* หากเลยระยะเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละ

สิทธ์ิ*

ห้อง MI 405  อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา 
ช้ัน 4

11 ม.ค. 63

เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์

09.00 น. - 12.00 น.

เวลารายงานตัวก่อนสอบ



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

      สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก 11 ม.ค. 63
      สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน 11 ม.ค. 63
      สาขามีเดียอาตส์ - กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคล่ือนไหว 11 ม.ค. 63
      สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ - ทล.บ. 4 ปี 11 ม.ค. 63
      สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ปี 11 ม.ค. 63
      สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกม- วท.บ. 4 ปี 11 ม.ค. 63
      สาขาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์- วท.บ. 4 ปี 11 ม.ค. 63
เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

-

อาคาร A1 ช้ัน 3 มจธ.บางขุนเทียน

10.00 น.

อาคาร A1 ช้ัน 2 มจธ.บางขุนเทียน

วันสอบสัมภาษณ์เวลารายงานตัวก่อนสอบ สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
      สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี ห้อง SoA 409 ห้อง SoA 411 13.00 เป็นต้นไป 13 ม.ค. 63
      สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) - สถ.บ. 5 ปี ห้อง SoA 409 ห้อง SoA 410 13.00 เป็นต้นไป 13 ม.ค. 63
      สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ศล.บ. 4 ปี ห้อง SoA 409 ห้อง SoA 413 13.00 เป็นต้นไป 13 ม.ค. 63
      สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) - ศป.บ. 4 ปี ห้อง SoA 409 ห้อง SoA 412 13.00 เป็นต้นไป 13 ม.ค. 63
เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

สอบความถนัด
9.30 - 12.00 น.

สถานท่ีสอบ เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี 9.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 9.30 น. 11 ม.ค. 63
      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - วท.บ. 4 ปี

ทางคณะฯ จะมีการจัดสอบ CS Aptitude
 Test (CSAT) ซ่ึงผลสอบจะน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม
ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ 
******
เวลารายงานตัวก่อนสอบ 8.50 น. 
*******
ห้อง Training room 4/1 ช้ัน 4 ตึกคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
********
เวลาสอบ 9.00 - 11.00 น.

11 ม.ค. 63

      สาขานวัตกรรมบริการจิทัล 9.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 9.30 น. 11 ม.ค. 63
เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

เวลารายงานตัวก่อนสอบ 11.50 น.
****

สถานท่ีสอบ ช้ัน 3 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
****

เวลาสอบสัมภาษณ์ 12.00 น.

วันสอบสัมภาษณ์เวลารายงานตัวก่อนสอบ สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์



ประกาศสถานท่ีและเวลาสอบสัมภาษณ์
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 2563

สอบสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับคณะ/ภาควิชา)
(กรุณาดูเวลา/สถานท่ี และวันท่ีสอบคัดเลือกให้ละเอียดครบถ้วน)

คณะ/ภาค/สาขาท่ีรับสมัคร
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
      สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

08.30 น. ช้ัน 3 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
09.00 น. 
เป็นต้นไป

11 ม.ค. 63

เอกสารท่ีน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีผู้มีสิทธ์ิสอบมีเอกสารเพ่ิมเติม สามารถน ามาในวันสอบได้
     - บัตรประจ าตัวนักเรียน/บัตรประชาชน (เพ่ือแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ)
     - ส าเนาใบช าระเงินค่าสมัคร
หมายเหตุ : เอกสารการสอบสัมภาษณ์ท้ังหมด (รวมถึงแฟ้มสะสมผลงาน) เม่ือสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ห้ามน ากลับ ให้ส่งคืนไว้ท่ีกรรมการสอบสัมภาษณ์ **
ยกเว้น ** ด้านวิชาการดีเด่น ** น าแฟ้มสะสมผลงานกลับได้

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการสัมภาษณ์รอบท่ี 1 (สัมภาษณ์กับภาควิชา) เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์รอบท่ี 2 
(สัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ) ในวันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

เวลารายงานตัวก่อนสอบ สถานท่ีสอบ (ข้อมูลโดยละเอียด) เวลาสอบสัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์


