
 

 
ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 
1. การสมัคร สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันอาทิตยท่ี 1 ธันวาคม 2562 
ถึง 

วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563  
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 
2. การสงหลักฐานการสมัคร  วันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 

ถึง 
วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563  
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
(ทุกสาขา ยกเวน**) 

วันจันทรท่ี 23 มีนาคม 2563 วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

4.1 วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ** 
(วิชาเอก - วิศวกรรมโยธา) 

(วันเสารท่ี 21 มีนาคม 2563) 
เวลา 09.30 น. 

หอง CB 50512 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 5 

(วันเสารท่ี 11 กรกฎาคม 2563) 
เวลา 09.30 น. 

หอง CB 50512 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 5 

4.2 วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ** 
(วิชาเอก – วิศวกรรมนอกฝง) 
4.3 วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ** 
(วิชาเอก – วิศวกรรมขนสง 
และโลจสิติกส) 
4.4 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  
(วิชาเอก - วิศวกรรมโครงสราง) 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช้ัน 4 

อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ช้ัน) 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช้ัน 4 

อาคารวิศววัฒนะ (อาคาร 4 ช้ัน) 

4.5 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  
(วิชาเอก - วิศวกรรมขนสง) 
4.6 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 
(วิชาเอก - วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 
4.7 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 
(วิชาเอก - วิศวกรรมเทคนิคธรณี) 
4.8 วศ.ม. วิศวกรรมและการบริหารการ
กอสราง 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50413 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50413 อาคารเรียนรวม 5 ช้ัน 4 

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

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

เวลา 09.00 น. 
หอง CHE 123  

อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
4.10 วศ.ม. วิศวกรรมการเชื่อม เวลา 09.00 น. 

หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 8 
อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ช้ัน 8 

อาคารวิศววัฒนะ 
4.11 วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบการผลิต 

เวลา 10.00 น. 
หอง 802 ช้ัน 8 อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 10.00 น. 
หอง 802 ช้ัน 8 อาคารวิศววัฒนะ 

   

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


 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 
4.12 วศ.ม.,วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

ช้ัน 10 อาคารวิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หองประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

ช้ัน 10 อาคารวิศววัฒนะ 
4.13 วศ.ม. วิศวกรรมเคมี เวลา 10.00 น. 

หอง CHE 109 ช้ัน 1  
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

เวลา 10.00 น. 
หอง CHE 109 ช้ัน 1  
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

4.14 วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล 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 

4.15 วศ.ม. วิศวกรรมยานยนต  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ติดตามกําหนดการรับสมัคร ผานเว็บไซต สวทช. https://www.nstda.or.th/ 

4.16 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 
4.17 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 
4.18 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟาและ
สารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 

เวลา 13.30 น. 
หอง CB 40901 ช้ัน 9  

อาคารเรยีนรวม 4 
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 
ถึง 

วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 
 

หมายเหตุ:  

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

คะแนนตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet 

2. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผูเขาศึกษากอนสมัคร ผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 

3. การสงหลกัฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B) 

ต้ังแตวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

 

https://www.nstda.or.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/


 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 
1. การสมัคร สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันอาทิตยท่ี 1 ธันวาคม 2562 
ถึง 

วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563 ถึง 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 

2563  

วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2563  
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 
2. การสงหลักฐานการสมัคร  วันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 

ถึง 
วันอังคารท่ี 10 มีนาคม 2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 2563 ถึง 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 

2563 

วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2563  
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 
3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 
2563 

วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
วันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎาคม 

2563 

4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
 

วันจันทรท่ี 23 มีนาคม 
2563 

วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 
2563 

วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 
2563 

4.1 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50610  

อาคารเรยีนรวม 5 ช้ัน 6 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50610  

อาคารเรยีนรวม 5 ช้ัน 6 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50610  

อาคารเรยีนรวม 5 ช้ัน 6 
5. ประกาศผลสอบคัดเลือก 
ผานเว็บไซต : admission.kmutt.ac.th 

วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 
2563 

วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 
2563 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันอังคารท่ี 31 มีนาคม 
ถึง 

วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 

วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 10 พฤษภาคม 
2563 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

7. เรียนปรับพ้ืนฐานของภาควิชา 
 

วันอาทิตยท่ี 17 พฤษภาคม 
2563 

วันอาทิตยท่ี 17 พฤษภาคม 
2563 

โปรดติดตามกําหนดการ 
ผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 
 

หมายเหตุ:  

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

คะแนนตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet 

2. การสงหลกัฐานการสมัคร สงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดท่ี สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (อาคารจอดรถ 14 ช้ัน ช้ัน 6B) 

ต้ังแตวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

3. คุณสมบัติผูเขาศึกษา การสมัครรอบท่ี 1 และ 2  

a. เปนผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตรทุกสาขา 
การสมัครรอบท่ี 3  

b. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเทาน้ัน 

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต 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/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet
http://admission.kmutt.ac.th/


 

 
ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร (สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร) 

รายละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 
1. การสมัคร สมัครผานเว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

วันอาทิตยท่ี 1 
ธันวาคม 2562 

ถึง 
วันพุธท่ี 1 มกราคม 

2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 
มกราคม 2563  

ถึง 
วันอาทิตยท่ี 1 มีนาคม 

2563  

วันจันทรท่ี 2  
มีนาคม 2563 

ถึง 
วันอาทิตยท่ี 3 

พฤษภาคม 2563 

วันจันทรท่ี 4 
พฤษภาคม 2563 

ถึง 
วันอังคารท่ี 30 
มิถุนายน 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร  วันจันทรท่ี 2  
ธันวาคม 2562 

ถึง 
วันพฤหัสบดีท่ี 2 
มกราคม 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 
มกราคม 2563  

ถึง 
วันจันทรท่ี 2  
มีนาคม 2563 

วันจันทรท่ี 2  
มีนาคม 2563 

ถึง 
วันจันทรท่ี 4 

พฤษภาคม 2563 

วันจันทรท่ี 4 
พฤษภาคม 2563 

ถึง 
วันอังคารท่ี 30 
มิถุนายน 2563 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
สัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 

โปรดติดตามกําหนดการผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

4. สอบสัมภาษณ / ขอเขียนวิชาเฉพาะ 
 

วันจันทรท่ี 6 
มกราคม 2563 

วันจันทรท่ี 9  
มีนาคม 2563 

วันจันทรท่ี 11 
พฤษภาคม 2563 

วันพุธท่ี 8  
กรกฎาคม 2563 

4.1 วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร 
(ทักษะวิศวกรรมอาหาร) 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305/1-2 
อาคารเรยีนรวม 5  

ช้ัน 3 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305/1-2 
อาคารเรยีนรวม 5  

ช้ัน 3 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305/1-2 
อาคารเรยีนรวม 5  

ช้ัน 3 

เวลา 09.00 น. 
หอง CB 50305/1-2 
อาคารเรยีนรวม 5  

ช้ัน 3 

5. ประกาศผลสอบคัดเลือก โปรดติดตามกําหนดการผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
(เซ็นสัญญารับทุนการศึกษา) โปรดติดตามกําหนดการผานเว็บไซต : foodeng.kmutt.ac.th 

 
หมายเหตุ:  

1. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับปรญิญาโททุกคน (สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร/ทักษะวิศวกรรมอาหาร) ตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ LNG 601 
(Foundation English Course for International Programs) 

2. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผูเขาศึกษากอนสมัคร ผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 

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

ต้ังแตวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และ foodeng.kmutt.ac.th 

 
 
 

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/pages/secured/admission/student/admissionLogin.xhtml
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://foodeng.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
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ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณทุกเดือน) 
สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 (ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทกุเดือน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
1. การสมัคร 
สมัครผานเว็บไซต : 
admission.kmutt.ac.th 

วันอาทิตยท่ี 1 
ธันวาคม 2562 ถึง 

วันศุกรท่ี 10 มกราคม 
2563 

วันเสารท่ี 11 
มกราคม ถึง 

วันจันทรท่ี 10 
กุมภาพันธ 2563 

วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ ถึง 
วันอังคารท่ี 10 
มีนาคม 2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 
ถึง 

วันศุกรท่ี 10 เมษายน 
2563 

วันเสารท่ี 11 เมษายน 
ถึง 

วันอาทิตยท่ี 10 
พฤษภาคม 2563 

วันจันทรท่ี 11 
พฤษภาคม ถึง 

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 
2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน  
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร  
 

วันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 
2562 ถึง 

วันศุกรท่ี 10 มกราคม 
2563 

วันจันทรท่ี 13 
มกราคม ถึง 

วันจันทรท่ี 10 
กุมภาพันธ 2563 

วันอังคารท่ี 11 
กุมภาพันธ ถึง 
วันอังคารท่ี 10 
มีนาคม 2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม 
ถึง 

วันศุกรท่ี 10 เมษายน 
2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 
เมษายน ถึง 

วันจันทรท่ี 11 
พฤษภาคม 2563 

วันจันทรท่ี 11 
พฤษภาคม ถึง 

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 
2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน  
ถึง 

วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 

3. ประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ /
ขอเขียนวิชาเฉพาะผาน : 
admission.kmutt.ac.th 

วันอังคารท่ี 14 
มกราคม 2563 

วันพุธท่ี 12 
กุมภาพันธ 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 
มีนาคม 2563 

วันศุกรท่ี 17 เมษายน 
2563 

วันอังคารท่ี 12 
พฤษภาคม 2563 

วันศุกรท่ี 12 
มิถุนายน 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 กรกฎาคม 
2563 

4.  สอบสัมภาษณ /ขอเขียน
วิชาเฉพาะ 

วันจันทรท่ี 20 
มกราคม 2563 

วันศุกรท่ี 21 
กุมภาพันธ 2563 

วันจันทรท่ี 23 
มีนาคม 2563 

วันศุกรท่ี 24  
เมษายน 2563 

วันศุกรท่ี 22 
พฤษภาคม 2563 

วันจันทรท่ี 22 
มิถุนายน 2563 

วันศุกรท่ี 10  
กรกฎาคม 2563 

4.1 วศ.ม. 
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ 
และนวัตกรรมการผลิต 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 

เวลา 09.00 น. 
หอง 717 ช้ัน 7 

อาคาร วิศววัฒนะ 
4.2 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 

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/


 

ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณทุกเดือน) 

สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 (ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทกุเดือน) 
คณะวิศวกรรมศาสตร  

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
4.3 วศ.ม.,วท.ม. 
วิศวกรรมชีวภาพ 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 

เวลา 10.00 น.  
หองประชุมหลักสูตร 

วิศวกรรมชีวภาพ 
อาคารวิศววัฒนะ  

ช้ัน 2 (ฝงเครื่องกล) 
4.4 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา เวลา 09.00 น.  

สอบขอเขียน 
วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น.  
สอบขอเขียน 

วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น.  
สอบขอเขียน 

วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น.  
สอบขอเขียน 

วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น.  
สอบขอเขียน 

วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น.  
สอบขอเขียน 

วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401 

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

เวลา 09.00 น.  
สอบขอเขียน 

วิชาความรูพ้ืนฐาน
วิศวกรรมไฟฟา 

และสอบสัมภาษณ  
หอง CB 40401  

อาคารเรยีนรวม 4  
ช้ัน 4 

4.5 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 

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 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 
มกราคม 2563 

วันศุกรท่ี 28 
กุมภาพันธ 2563 

วันอังคารท่ี 31 
มีนาคม 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 
เมษายน 2563 

วันศุกรท่ี 29 
พฤษภาคม 2563 

วันอังคารท่ี 30 
มิถุนายน 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 
2563 

6. การยืนยันสิทธิ ์
เขาศึกษา 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 
มกราคม ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 
กุมภาพันธ 2563 

วันศุกรท่ี 28 
กุมภาพันธ ถึง 
วันจันทรท่ี 30 
มีนาคม 2563 

วันอังคารท่ี 31 
มีนาคม ถึง 
วันพุธท่ี 29 

เมษายน 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 
เมษายน ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 
พฤษภาคม 2563 

วันศุกรท่ี 29
พฤษภาคม ถึง 
วันจันทรท่ี 29 
มิถุนายน 2563 

วันอังคารท่ี 30 
มิถุนายน ถึง 

วันอาทิตยท่ี 12 
กรกฎาคม 2563 

โปรดติดตามกําหนดการผาน
เว็บไซต : 

admission.kmutt.ac.th 

* ยกเวนค 

 

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


 
ณะวิศวกรมศาสตร (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), คณะเทคโนโลยี 

หมายเหตุ:  

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

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet 

2. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติผูเขาศึกษากอนสมัคร ผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th 

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

ต้ังแตวันจันทรท่ี 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารท่ี 30 มิถุนายน 2563  หรืออัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร  

4. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตดิตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th  

http://sola.kmutt.ac.th/TETET/
http://admission.kmutt.ac.th/announce/master/test-tetet
http://admission.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/

