
ปฏิทินก ำหนดกำรรับนักศึกษำ ระดับปริญญำเอก (ส ำหรับนักศึกษำไทย) 
โครงกำรทุนกำรศึกษำเพชรพระจอมเกล้ำดุษฎีบัณฑิต ภำคกำรศึกษำที ่1/2564 

(เริ่มกำรศึกษำ สิงหำคม 2564) 
 

 

หมำยเหตุ:  
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน 
2. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ก าหนด) เพ่ือรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ 

(ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักส่งเอกสารหนังสือรับรองการเข้าศึกษา และหนังสือให้ค ารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) ทางอีเมล์ 
admission@kmutt.ac.th   

3. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet/  ยกเว้นผู้ที่มีผลคะแนนตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
4. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รำยละเอียด  รอบที่ 1  รอบที่ 2 

1. การสมัคร   
     สมัครผ่านเว็บไซต์ : admission.kmutt.ac.th หรือ petchra.kmutt.ac.th 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 
ถึง วันอาทิตย์ที ่9 พฤษภาคม 2564 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 
ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 

2. การส่งหลักฐานการสมัคร (ผ่านออนไลน์เท่านั้น โดยแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัคร) 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 

ถึง วันอังคารที ่11 พฤษภาคม 2564 
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

ถึง วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

3. คณะ/ภาควิชา คัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ 
วันพฤหัสบดีที ่13 พฤษภาคม 2564 
ถึง วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

วันฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 
ถึง วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

5. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

และวันอังคารที ่1 มิถุนายน 2564 
วันจันทร์ที่ 5 กรกฏาคม 2564 

และวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 



ปฏิทินก ำหนดกำรรับนักศึกษำ ระดับปริญญำเอก (ส ำหรับนักศึกษำไทย) 
โครงกำรทุนกำรศึกษำเพชรพระจอมเกล้ำดุษฎีบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศำสตร์) ภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 

(เริ่มกำรศึกษำ สิงหำคม 2564) 
 

 

หมำยเหตุ:  
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ 
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ 
3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท GPA ไม่น้อยกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
4. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่ก าหนด) เพ่ือรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ 
(ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักส่งเอกสารหนังสือรับรองการเข้าศึกษา และหนังสือให้ค ารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) ทางอีเมล์ 
admission@kmutt.ac.th 
5. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet/  ยกเว้นผู้ที่มีผลคะแนนตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
6. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รำยละเอียด รอบที่ 1 รอบที่ 2 

1. การสมัคร   
     สมัครผ่านเวบ็ไซต์ : admission.kmutt.ac.th หรือ petchra.kmutt.ac.th 

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 
ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 
ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 

2. การส่งหลักฐานการสมัคร (ผา่นออนไลน์เท่านั้น โดยแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัคร) 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 

ถึง วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

ถึง วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

3. คณะ/ภาควิชา คัดเลือกผูส้มคัรโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 
ถึง วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 

วันฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 
ถึง วันศุกรท์ี่ 25 มิถุนายน 2564 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ทนุการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

5. สอบสัมภาษณ์ทนุการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้าศกึษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑติ วันศุกรท์ี่ 4 มิถุนายน 2564 วันศุกรท์ี่ 9 กรกฏาคม 2564 
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