
 

 
ปฏิทินกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563 (สัมภาษณเปนรอบ) 

สมัครเขาศึกษา ตั้งแตวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 มถิุนายน 2563 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

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 วันจันทรท่ี 23 มีนาคม 2563 วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

4.1 วศ.ม. การออกแบบและผลิต 
แบบบูรณาการ 

เวลา 10.00 น. 
หอง EN 3424 ช้ัน 4 
อาคาร คณะพลังงานฯ 

เวลา 10.00 น. 
หอง EN 3424 ช้ัน 4 
อาคาร คณะพลังงานฯ 

4.2 วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ เวลา 13.00 น. 
หอง EN 3424 ช้ัน 4 
อาคาร คณะพลังงานฯ 

เวลา 13.00 น. 
หอง EN 3424 ช้ัน 4 
อาคาร คณะพลังงานฯ 

4.3 วศ.ม.,วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการ 
พลังงาน 

เวลา 16.00 น. 
หอง EN 3709 ช้ัน 7  
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 16.00 น. 
หอง EN 3709 ช้ัน 7  
อาคารคณะพลังงานฯ 

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. 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  
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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) 

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

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. 
เทคโนโลยีพลังงาน 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3608 ช้ัน 6 
อาคารคณะพลังงานฯ 

4.2 วศ.ม.,วท.ม. 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 09.30 น. 
หอง EN 3809 ช้ัน 8 
อาคารคณะพลังงานฯ 

4.3 วศ.ม.,วท.ม.  
เทคโนโลยีอุณหภาพ 

สอบสัมภาษณ 
วันศุกรท่ี 21 

กุมภาพันธ 2563 

เวลา 10.30 น. 
หอง EN 31009  

ช้ัน 10  
อาคารคณะพลังงานฯ 

สอบสัมภาษณ 
วันศุกรท่ี 24  

เมษายน 2563 

เวลา 10.30 น. 
หอง EN 31009  

ช้ัน 10  
อาคารคณะพลังงานฯ 

สอบสัมภาษณ 
วันจันทรท่ี 22 
มิถุนายน 2563 

เวลา 10.30 น. 
หอง EN 31009  

ช้ัน 10  
อาคารคณะพลังงานฯ 

เวลา 10.30 น. 
หอง EN 31009  

ช้ัน 10  
อาคารคณะพลังงานฯ 

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) 
คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

รายละเอียด เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
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 

* ยกเวนศาสตร (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมอาหาร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), คณะเทคโนโลยีสารสGMI 
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. การสงหลกัฐานการสมัคร 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://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/

