
ปฏิทินกําหนดการรับนักศึกษา ระดับปริญญาเอก (สําหรับนกัศึกษาไทย)  

โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

(เร่ิมการศึกษา สิงหาคม 2563) 

 

หมายเหต:ุ  

1. ผูสมัครตองไมมีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผูสมัครตองไมเคยเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมากอน 

2. ผูสมัครตองติดตออาจารยที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักที่กําหนด) เพื่อรับรองการเขาศึกษาใหแลวเสร็จ 

(ตามแบบฟอรมหนังสือรับรองการเขาศึกษา) โดยอาจารยที่ปรึกษาหลัก สงเอกสารหนังสือรับรองการเขาศึกษา ทางอีเมลที่ admission@kmutt.ac.th  

3. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/tetet/  ยกเวนผูที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

4. การสงหลักฐานการสมคัร ผานออนไลนเทาน้ัน โดยแนบเอกสารผานระบบรับสมัคร ยกเวน หนังสือใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา (บศ.2) กรณีที่ไดดําเนินการแลว ใหจัดสง

มายัง สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา เมื่อสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย 

5. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รายละเอยีด  รอบท่ี 1  รอบท่ี 2 

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

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563  
ถึง วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2563 

วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม  2563 
ถึง วันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร (ผานออนไลนเทาน้ัน โดยแนบเอกสารผานระบบรับสมัคร) 
วันพุธที่ 25 มีนาคม  2563 

ถึง วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 
วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ถึง วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2563 

3. คณะ/ภาควิชา คัดเลือกผูสมัครโดยการสอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 
ถึง วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 
ถึง วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 

4. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

5. สอบสัมภาษณทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต 
วันจันทรที่ 1 มิถุนายน 2563 

และวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 
วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2563 

และวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

6. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 

mailto:admission@kmutt.ac.th


ปฏิทินกําหนดการรบันักศกึษา ระดบัปรญิญาเอก (สําหรับนักศกึษาไทย)  

โครงการทนุเพชรพระจอมเกลาดุษฎบีณัฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร) ปการศึกษา 2563 

หมายเหต:ุ  

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือ 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท GPA ไมนอยกวา 3.50 หรือ 

3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท GPA ไมนอยกวา 3.25 ผูสมัครตองมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

4. ผูสมัครตองติดตออาจารยที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักที่กําหนด) เพื่อรับรองการเขาศึกษาใหแลวเสร็จ 

(ตามแบบฟอรมหนังสือรับรองการเขาศึกษา) โดยอาจารยที่ปรึกษาหลัก สงเอกสารหนังสือรับรองการเขาศึกษา ทางอีเมลที่ admission@kmutt.ac.th   

5. ผูสมัครทุกคนตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผานเว็บไซตคณะศิลปศาสตร http://sola.kmutt.ac.th/tetet/  ยกเวนผูที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

6. การสงหลักฐานการสมัคร ผานออนไลนเทาน้ัน โดยแนบเอกสารผานระบบรับสมัคร ยกเวน หนังสือใหคํารับรองเกี่ยวกับผูสมัครเขาศึกษา (บศ.2) กรณีที่ไดดําเนินการแลว ใหจัดสง 

   มายัง สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา เมื่อสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย 

7. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รายละเอยีด  รอบท่ี 1  รอบท่ี 2 

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

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563  
ถึง วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2563 

วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม  2563 
ถึง วันอาทิตยที่ 14 มิถุนายน 2563 

2. การสงหลักฐานการสมัคร (ผานออนไลนเทาน้ัน โดยแนบเอกสารผานระบบรับสมัคร) 
วันพุธที่ 25 มีนาคม  2563 

ถึง วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 
วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ถึง วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2563 

3. คณะ/ภาควิชา คัดเลือกผูสมัครโดยการสอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 
ถึง วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 
ถึง วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 

4. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 

5. สอบสัมภาษณทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต (กรณีสถานการณฉุกเฉินคณะ 
สัมภาษณแบบออนไลน โดยจะประสานกบันักศึกษาโดยตรง) 

วันจันทรที่ 8 มิถุนายน 2563 และวัน
อังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 
และวันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2563 

6. ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกลาดุษฎีบัณฑิต วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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