
ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (สัมภาษณทกุเดือน) เร่ิมการศึกษา มกราคม 2564 
สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รายละเอียด เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม 

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

วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
ถึง 

วันจันทรท่ี 10 สิงหาคม 2563 

วันอังคารท่ี 11 สิงหาคม 2563 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2563 

วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2563 
ถึง 

วันเสารท่ี 10 ตุลาคม 2563 

วันอาทิตยท่ี 11 ตุลาคม 2563 
ถึง 

วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 

วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 

วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร 
แนบเอกสารผานระบบรับสมัคร
แบบออนไลน 

วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
ถึง 

วันจันทรท่ี 10 สิงหาคม 2563 

วันอังคารท่ี 11 สิงหาคม 2563 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กันยายน 2563 

วันศุกรท่ี 11 กันยายน 2563 
ถึง 

วันเสารท่ี 10 ตุลาคม 2563 

วันอาทิตยท่ี 11 ตุลาคม 2563 
ถึง 

วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 

วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 

วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

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

วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2563 วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2563 วันศุกรท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 3 ธันวาคม 2563 

4.  สอบสัมภาษณ/ขอเขียนวิชา
เฉพาะ 

วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม 2563 วันจันทรท่ี 21 กันยายน 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 วันศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 วันอังคารท่ี 8 ธันวาคม 2563 

4.1 ปร.ด. 
การออกแบบและวางแผน 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 13.30 น. 
สอบสัมภาษณออนไลน  
ผานโปรแกรม Zoom 

เวลา 13.30 น. 
สอบสัมภาษณออนไลน  
ผานโปรแกรม Zoom 

เวลา 13.30 น. 
สอบสัมภาษณออนไลน  
ผานโปรแกรม Zoom 

เวลา 13.30 น. 
สอบสัมภาษณออนไลน  
ผานโปรแกรม Zoom 

เวลา 13.30 น. 
สอบสัมภาษณออนไลน  
ผานโปรแกรม Zoom 

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

วันจันทรท่ี 31 สิงหาคม 2563 วันพุธท่ี 30 กันยายน 2563 วันศุกรท่ี 30 ตุลาคม 2563 วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 วันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2563 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
วันจันทรท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ถึง 
วันอังคารท่ี 29 กันยายน 2563 

วันพุธท่ี 30 กันยายน 2563 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ตุลาคม 2563 

วันศุกรท่ี 30 ตุลาคม 2563 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 29 พฤศจิกายน 
2563 

วันจันทรท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 13 ธันวาคม 2563 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 
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นหมายเหตุ: ธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, GMI 

1. สมัครออนไลนผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครผาน 4 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. การสงหลกัฐานการสมัคร (ภายใตสถานการณโควิด-19) แนบเอกสารผานระบบรับสมัครแบบออนไลน ยกเวน หนังสือใหคํารับรองเก่ียวกับผูสมัครเขาศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารยผูเคยสอน 2 ทาน 

หรือผูบังคับบัญชาในสายงานของผูสมัคร 2 ทาน หรืออยางละทาน เมื่อดําเนินการแลว ขอใหอาจารยผูเคยสอนหรือผูบังคับบัญชาในสายงาน จัดสงเอกสารมายังสาํนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  
ท่ีอีเมล admission@kmutt.ac.th 

3. ผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีไมมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแตยังไมเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด สมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร 

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

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  
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