
โครงการ Active Recruitment 
 โครงการ Active Recruitment เป็นหนึ่งในโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่
เดือนตุลาคม – เมษายน ของทุกปี ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทีม่ี
ผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน กล้าแสดงออก ส่งเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงานเพื่อสมัครเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ภายใต้เกณฑ์การรับสมัครของคณะ/ภาควิชา  
 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสายการเรียนที่คณะ/ภาควิชาก าหนด 

 2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ตามสายการเรียนที่           
 คณะ/ภาควิชาก าหนด  

 3. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย 

 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 6. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
 ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 7. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม  

เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย  

  - ระบุสาขาวิชาที่ต้องการสมัครบนหน้าปก 

  - ประวัติส่วนตัว (ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ให้ชัดเจน)  

  - ส าเนาบัตรประชาชน (ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  - ประวัติการศึกษา  

  - ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  (ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  - ส าเนาผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี) 

  - ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ  

  - ประวัติผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร 

การสมัครเข้าศึกษา 

 1. ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ส านักงานคัดเลือกฯ หรือภาควิชาที่ต้องการสมัคร ด้วยตนเอง / 
 ไปรษณีย์   

ท่ีอยู่ส าหรับส่งเอกสาร 

  

 

        

 

 

ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี   
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพ 10140 
 

ภาควิชา........................................... 
คณะ.........................................................  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี   
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพ 10140 
 



 2. ภาควิชาพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์
ภาควิชาฯ หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ระบุไว้  

 3. ภาควิชาด าเนินการสอบคัดเลือก (ทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์/ความถนัดเฉพาะทาง และหรือ            
 สอบสัมภาษณ์) 

 4 .   ส านั ก ง าน คัด เลื อกฯ ประกาศราย ช่ือผู้ ผ่ านการ คัด เลื อก ให้ มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า ศึกษาผ่ าน เ ว็บ ไซต์  
 http://admission.kmutt.ac.th  พร้อมทั้งแจ้งรหัสสมัครผ่าน SMS และ E-mail ตามที่ได้รับแจ้งจากภาควิชา 

 5. ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือ กรอกใบสมัคร Online ดาวน์โหลดใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระที่ธนาคาร
 กรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ตามช่องทางบริการต่างๆ 
 โดยมีก าหนดการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 6. ส านักงานคัดเลือกฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th           
 เฉพาะผู้สมัครที่ด าเนินการตามข้อ 5 แล้ว 

 7. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาทาง SMS และอีเมล์ เพื่อน าไปยืนยัน
 การเลือกเรียน มจธ. ในระบบของ สอท. รายละเอียดเพิ่มเติมที่เ ว็บไซต์  http://www.aupt.or.th โดยมี
 ก าหนดการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

 8. ส านักงานคัดเลือกฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ที่ใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ . แล้ว ที่เว็บไซต์ 
 http://admission.kmutt.ac.th  ทั้งนี้ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาตามประกาศต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ 
 และน าไปช าระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ในช่องทางบริการต่างๆ   

 9. ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิ (ฉบับจริง) ที่
 ส านั ก ง าน คัด เลื อกและสรรหานัก ศึกษา  และติดตามกิ จกรรมส าหรั บนั ก ศึกษาใหม่ ที่ เ ว็บ ไซต์          
 ส านักงานทะเบียนฯ : regis.kmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-470-8147  
 

เง่ือนไขการรับเข้าศึกษา 

 1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 2. การช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิต้องด าเนินการภายในระยะเวลาและตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ทั้งนี้ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธ์ิที่ได้ช าระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ: ค่ายืนยันสิทธ์ิ คือ ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และค่าหน่ วยกิต จ านวน 15 หน่วยกิต ยกเว้น     
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าหน่วยกิต จ านวน 13 หน่วยกิต    
และสาขาวิชาที่มีค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ต้องช าระตามอัตราเหมาจ่ายของสาขาวิชาน้ันๆ 
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