
1. การสมัครและ

ชําระคาสมัคร

2. การสงหลักฐาน

การสมัคร

3. ประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์

เขาสอบสัมภาษณ

4. สอบสัมภาษณ/สอบ

ขอเขียนวิชาเฉพาะ

5. ประกาศผล

สอบคัดเลือก

6. การยืนยันสิทธิ์

เขาศึกษา

วิศวกรรมโครงสราง วศ.ม. ภาคปกติ 18 กันยายน 2560

เวลา -

หองประชุม 2 ชั้น 4

อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น

วิศวกรรมขนสง วศ.ม. ภาคปกติ 18 กันยายน 2560

เวลา -

หองประชุม 2 ชั้น 4

อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วศ.ม. ภาคปกติ 18 กันยายน 2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

หองประชุม 3 ชั้น 4

อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(เอกวิศวกรรมโยธา)

วศ.ม. ภาคค่ํา 16 กันยายน 2560

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอง CB 50512

อาคารเรียนรวม 5

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(เอกวิศวกรรมนอกฝง)

วศ.ม. ภาคค่ํา 16 กันยายน 2560

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอง CB 50512

อาคารเรียนรวม 5

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(เอกวิศวกรรมขนสงและโลจิสติก)

วศ.ม. ภาคค่ํา 16 กันยายน 2560

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอง CB 50512

อาคารเรียนรวม 5

หมายเหตุ

1. สมัครผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

4. สอบสัมภาษณ/สอบขอเขียนวิชาเฉพาะ ตามปฏิทินกําหนดการรับสมัคร

5. ประกาศผลสอบคัดเลือกผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

6. ดาวนโหลดใบชําระคายืนยันสิทธิ์  และชําระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

7. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซต sola.kmutt.ac.th/eptest ยกเวนผูที่มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

8. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

29 กันยายน 2560
29 กันยายน 2560

ถึง

30 ตุลาคม 2560

13 กันยายน 2560
11 กรกฎาคม 2560 

ถึง

10 กันยายน 2560

11 กรกฎาคม 2560 

ถึง

10 กันยายน 2560

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 1

เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปริญญา การเปดสอน รอบที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา



1. การสมัครและ

ชําระคาสมัคร

2. การสงหลักฐาน

การสมัคร

3. ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

4. สอบสัมภาษณ/สอบ

ขอเขียนวิชาเฉพาะ

5. ประกาศผล

สอบคัดเลือก

6. การยืนยันสิทธิ์

เขาศึกษา

วิศวกรรมโครงสราง วศ.ม. ภาคปกติ 8 ธันวาคม 2560

เวลา -

หองประชุม 2 ชั้น 4

อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น

วิศวกรรมขนสง วศ.ม. ภาคปกติ 8 ธันวาคม 2560

เวลา -

หองประชุม 2 ชั้น 4

อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วศ.ม. ภาคปกติ 8 ธันวาคม 2560

เวลา 13.30 - 16.30 น.

หองประชุม 3 ชั้น 4

อาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(เอกวิศวกรรมโยธา)

วศ.ม. ภาคค่ํา 2 ธันวาคม 2560

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอง CB 50512

อาคารเรียนรวม 5

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(เอกวิศวกรรมนอกฝง)

วศ.ม. ภาคค่ํา 2 ธันวาคม 2560

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอง CB 50512

อาคารเรียนรวม 5

โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

(เอกวิศวกรรมขนสงและโลจิสติก)

วศ.ม. ภาคค่ํา 2 ธันวาคม 2560

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอง CB 50512

อาคารเรียนรวม 5

หมายเหตุ

1. สมัครผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th และชําระคาสมัครที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. การสงหลักฐานการสมัคร สามารถสงทางไปรษณียหรือดวยตนเองไดที่สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

4. สอบสัมภาษณ/สอบขอเขียนวิชาเฉพาะ ตามปฏิทินกําหนดการรับสมัคร

5. ประกาศผลสอบคัดเลือกผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

6. ดาวนโหลดใบชําระคายืนยันสิทธิ์  และชําระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 

7. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซต sola.kmutt.ac.th/eptest ยกเวนผูที่มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

8. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผานเว็บไซต admission.kmutt.ac.th

11 กันยายน 2560

ถึง

26 พฤศจิกายน 2560

11 กันยายน 2560

ถึง

26 พฤศจิกายน 2560

29 พฤศจิกายน 2560 18 ธันวาคม 2560
18 ธันวาคม 2560

ถึง

29 ธันวาคม 2560

รอบที่ 2คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ปริญญา การเปดสอน

ปฏิทินกําหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รอบที่ 2

เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


	ปโท รอบที่ 1
	ปโท รอบที่ 2

