
เอกสารประกอบการสมัคร 
Required Documents for the Application 

1. รูปถ่าย
Photo ID 

2. บัตรประชาชน หรือ Passport
A copy of the citizen ID (for a Thai applicant) 
or a copy of the passport (for an international applicant) 

3. ทะเบียนบ้าน
A copy of house registration (for Thai applicants only) 

4. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน ม.ปลาย) , GPA
A Copy of official transcript of high school education (or its equivalent.) 

5. ปพ.7 ระเบียนแสดงว่ายังศึกษาระดับ ม.ปลาย (กรณียังไม่จบการศึกษา)
A confirmation letter from the applicant's school  
(for an applicant who is currently studying in this last semester) 

6. ใบแสดงผลคะแนนภาษา  (IELTS, TOEFL, TU-GET)
Original score report of English proficiency (TOEFL / IELTS / TU-GET) 
หมายเหตุ  : หากนักศึกษาประสบปัญหาไม่สามารถยื่นผลสอบภาษาอังกฤษได้ทันในวันสมัคร ทางหลักสูตรสามารถผ่อนผันการยื่นคะแนนผลภาษาอัง
กฤษได้ก่อนวันรับรหัสนิสิตนักศึกษา(ซึ่งจะประกาศให้ทราบในลําดับถัดไป) มิเช่นนั้นนักศึกษาอาจจําเป็นต้องเรียนโหมดภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อรับพื้น
ฐาน 
Remarks  : Students who are not able to submit their English Proficiency Score on the date of submission, the program can differ it 
to a later date (before the student registration period which will be announced later). Students who failed to submit the English 
Score, might need to study an additional English course. 

7. ใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร์ (กรณี GPA ไม่ถึง 2.50 )
Original score report of Mathematics Standardized Test  
(in the case that candidate did not achieved the 2.50 GPA minimum requirement) 

8. Portfolio (เงื่อนไขตาม Major ที่นักเรียนต้องการสมัคร)
Portfolio (Applicable to the majors that candidate is applying for) 

เงื่อนไข  Portfolio 

Digital Design: Animation and Visual Effects Major (AV) 

 Minimum of 10 pieces of drawings in both Traditional and Creative style 

Digital Design: Game Design and Production (GDP) 

Game Analysis Essay on candidate’s selected game (500 words estimate). The essay should include the 
overview of the game as well as in depth analysis on the game mechanic and game play.   

Digital Technology: Interactive Simulation (IS) and Game Engineering (GE) 

Candidate need to prepare a portfolio outlining the activities, awards, certificates that show student’s 
relevance and interests to the program 

For more information, please add our line official account @dddt 
Or call us at 086-334-8862 , 089-202-1900

หมายเหตุ  : ผู้สมัครต้องส่งเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ (สแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF. หรือ JPEG. หรือ PNG.) 
Remarks  : All candidates must submit all required documents in a scanned format (PDF, JPEG or PNG only)

หมายเหตุ  : ผู้สมัครต้องส่ง PORTFOLIO พร้อมกับเอกสารทั้งหมดก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์และต้องนํา Portfolio ตัวจริงมา ณ วันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย 
Remarks  : Candidates must send the PORTFOLIO along with the documents before the interview date. Candidates must, also, bring their 
original copy of the portfolio on the Interview Dates. 

รายละเอียดกําหนดการรับ Active Recruitment หลักสูตร DD&DT 
Details for DD&DT Active Recruitment 

วันที่ 
Dates

ช่วงรับสมัคร  /  Application Period 
1) ส่งเอกสารเพื่อทําการสมัคร ผ่าน dddt.kmutt@gmail.com

Please send all required documents to dddt.kmutt@gmail.com

2) ใน Email ให้นักเรียนแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
In the email, please include your full name and phone number.

3) หลังจากส่งเอกสารใน Email รอเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรติดต่อกลับ
Please wait for a call-back or confirmation email from our staff.

4) เป็นรอบรับตรงกับมหาลัย ไม่จําเป็นต้องเข้าระบบ TCAS
For the last round (5th Round), students do not need to register through TCAS system.

ปัจจุบัน - 16 มิถุนายน 2563 
NOW - 16 June 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
Announcement of Qualified Candidates for the Interview Round

18 มิถุนายน 2563 
18 June 2020

วันสอบสัมภาษณ์ 
Interview Date

19 มิถุนายน 2563 
19 June 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
Announcement of Successful Candidates

20 มิถุนายน 2563 
20 June 2020

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบTCAS   

Successful Candidates must confirmed their seats in the Program through TCAS on:  30 มิถุนายน 2563 
30 June 2020

mailto:dddt.kmutt@gmail.com


Requirements (1)  
English Language Proficiency (Applicants MUST choose to submit one of the following) 

Requirement (2) 
(Applicants MUST choose to submit one of the following) 

For more information, please add our line official account @dddt 
Or call us at 086-334-8862 , 089-202-1900

In the case that, applicant who has an English score LOWER than the 
English requirements, but has other outstanding qualities such a high 
GPA (3.0 or above), an excellent portfolio (score 75% or above) or 
attended design and/or technology camps/courses, he or she may be 
accepted with conditions. However, the applicant must have an english 
score higher than the minimum requirements below:

TEST TYPE REQUIRED SCORE

IELTS average score ≥ 4.5 and each skill 
≥ 4.0 or

TOEFL (Paper-Based)
* we DO NOT accept TOEFL ITP*

≥ 400 scores or

TOEFL (Computer-Based) ≥ 97 scores or

TOEFL (Internet-Based) ≥ 32 scores or

TU-GET ≥ 400 scores or

TEST TYPE REQUIRED SCORE

IELTS overall average score ≥ 6.0 
and each skill ≥ 4.0 or

TOEFL (Paper-Based)
* we DO NOT accept TOEFL ITP*

≥ 500 scores or

TOEFL (Computer-Based) ≥ 173 scores or

TOEFL (Internet-Based) ≥ 61 scores or

TU-GET ≥ 500 scores or

Type A – Require minimum GPAX.                   OR.                 Type B – Submit standard test scores 

DD – Requires Mathematics Test Score
Applicants may choose to submit one of the following

PAT1 (Mathematics) ≥ 20 scores or

SAT I (Mathematics) or SAT II (Mathematics Lv.1 or 2) ≥ 450 scores or

GCE’A’ level or GCE’AS’ (Mathematics) ≥ C or

GED (Mathematics) ≥ 500 scores or

New GED (Mathematics) ≥ 145 scores

DT – Requires MathematicsTest Score
Applicants may choose to submit one of the following

PAT1 (Mathematics) ≥ 35 scores

9 General courses Mathematics ≥ 30 scores

SAT I (Mathematics Level I or II) or
New SAT I (Mathematics)

≥ 600 scores
≥ 620 scores

GCE’A’ level or GCE’AS’ (Mathematics) ≥ C or

GED (Mathematics) and
GED (Science)
New GED (Mathematics and Science)

≥ 650 scores
≥ 650 scores or
≥ 165 scores or

IB (Higher or Standard Level) Mathematics ≥ 4.0 or

NCEA Level 2-3 Mathematics  A, M, or E

Cumulative Grade Point Average (GPAX)
5 selected semesters for 2-semester/year high schools
7 selected semesters for 3-semester/year high schools

DD DT

≥ 2.50 ≥ 2.75

Any program Sci-Math program
Lang/Art-Math program

M.6 or equivalent M.6 or equivalent

หมายเหตุ  : หากนักศึกษาประสบปัญหาไม่สามารถยื่นผลสอบภาษาอังกฤษได้ทันในวันสมัคร ทางหลักสูตรสามารถผ่อนผันการยื่นคะแนนผลภาษาอังกฤษได้ก่อนวันรับรหัสนิสิ
ตนักศึกษา(ซึ่งจะประกาศให้ทราบในลําดับถัดไป) มิเช่นนั้นนักศึกษาอาจจําเป็นต้องเรียนโหมดภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อรับพื้นฐาน 
Remarks  : Students who are not able to submit their English Proficiency Score on the date of submission, the program can differ it to a later date (before the 
student registration period which will be announced later). Students who failed to submit the English Score, might need to study an additional English course. 




