
 
 

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

คณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ), คณิตศาสตรประยุกต, เคม ี

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 

1. การสมัคร ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2562 
ถึง 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  
ถึง 

วันเสารที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

2. การสงหลักฐานการสมัคร 
วันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 2562 

ถึง 
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  
ถึง 

วันจันทรที่ 2 ธนัวาคม 2562 
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ/ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเวบ็ไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันพฤหัสบดทีี่ 12 กันยายน 2562 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 

4. สอบสัมภาษณ/ขอเขียนวิชาเฉพาะ  วันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 

4.1 ปร.ด.  
วิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 13.00 น. 
หอง SCL 213 ชั้น 2 

อาคารปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร 

เวลา 13.00 น. 
หอง SCL 213 ชั้น 2 

อาคารปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร 
4.2 ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต เวลา 13.30 น. 

หอง SC 2201 
อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร ชัน้2 

เวลา 13.30 น. 
หอง SC 2201 

อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร ชัน้2 
4.3 ปร.ด. เคมี เวลา 12.30 น. 

หอง CH 304 อาคาร ภาควิชาเคมี 
เวลา 12.30 น. 

หอง CH 304 อาคาร ภาควิชาเคมี 

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

วันจันทรที่ 30 กันยายน 2562 วันพฤหัสบดทีี่ 19 ธันวาคม 2562 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
วันจันทรที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 
โปรดติดตามกําหนดการ 

ผานเวบ็ไซต : admission.kmutt.ac.th 

 

หมายเหตุ:  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562 

2. ผูสมัครทุกคนตองสอบวชิาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/TETET/  

ยกเวนผูที่มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. การสงหลักฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่ สํานักงานคัดเลือกและสรรหานกัศึกษา มจธ.  

(อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B) หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร 

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

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/
https://drive.google.com/file/d/1WuXrS9b25I_eKh73IT7d3WbecalRXkzz/view?usp=sharing
http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/


 

 
ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที ่2/2562 ระดับปริญญาเอก 

เร่ิมการศึกษา มกราคม 2563 (สัมภาษณทุกเดือน) 
คณะวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาฟสิกส, วิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

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 ปร.ด. ฟสิกส เวลา 13.30 น. 
หอง SC 2313 

อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร 

เวลา 13.30 น. 
หอง SC 2313 

อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร 

เวลา 13.30 น. 
หอง SC 2313 

อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร 

เวลา 13.30 น. 
หอง SC 2313 

อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร 

เวลา 13.30 น. 
หอง SC 2313 

อาคาร ฟสิกส - คณิตศาสตร 

4.2 ปร.ด. วิทยาศาสตรชีวภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 13.30 น. 
หองประชุมภาควิชาจลุชีววิทยา 

MI 314 ช้ัน 3 
อาคาร ภาควิชาจลุชีววิทยา 

เวลา 13.30 น. 
หองประชุมภาควิชาจลุชีววิทยา 

MI 314 ช้ัน 3 
อาคาร ภาควิชาจลุชีววิทยา 

เวลา 13.30 น. 
หองประชุมภาควิชาจลุชีววิทยา 

MI 314 ช้ัน 3 
อาคาร ภาควิชาจลุชีววิทยา 

เวลา 13.30 น. 
หองประชุมภาควิชาจลุชีววิทยา MI 

314 ช้ัน 3 
อาคาร ภาควิชาจลุชีววิทยา 

เวลา 13.30 น. 
หองประชุมภาควิชาจลุชีววิทยา 

MI 314 ช้ัน 3 
อาคาร ภาควิชาจลุชีววิทยา 

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 

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


 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษาที ่2/2562 ระดับปริญญาเอก 
เร่ิมการศึกษา มกราคม 2563 (สัมภาษณทุกเดือน) 

คณะวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาฟสิกส, วิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รายละเอียด เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 

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:ควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, GMI 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562 

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

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

หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร 

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

http://admission.kmutt.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1WuXrS9b25I_eKh73IT7d3WbecalRXkzz/view?usp=sharing
http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/

