
ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สัมภาษณ์ออนไลน์)  
โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม 2563 

โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563 
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2563 

 
1. สําหรับผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ท่ีเลือกสาขา IT และ DSI จะมีการสอบสัมภาษณ์ 2 รอบ คือ รอบของสาขา IT และ DSI  
2. สําหรับผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ท่ีเลือกสาขา IT และ CS จะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (สัมภาษณ์ครั้งเดียว) 
3. ***เฉพาะผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตร CS***  ขอให้ศึกษาการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น โดยไม่จํากัดภาษา (สําหรับ

นักเรียนท่ีไม่มีพ้ืนฐานด้านการเขียนโปรแกรมและศึกษาด้วยตนเอง แนะนําภาษา Python) และในวันสอบสัมภาษณ์
จะมีคําถามวัดความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบเบ้ืองต้นท่ีนักเรียนได้มีการศึกษามา 

4. เวลาสัมภาษณ์ท่ีแจ้งในประกาศน้ีเป็นเวลาประมาณการเท่าน้ัน เวลาสัมภาษณ์จริงอาจมีการเปล่ียนแปลงจากเวลาท่ี
กําหนด ดังน้ัน ขอให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ เปิด inbox ของบัญชี gmail ท่ีให้ไว้กับระบบเพ่ือรับลิงค์เชิญท่ี
กรรมการสัมภาษณ์ส่งให้ และเปิดโปรแกรม Hangouts Meet และ Microsoft Team เตรียมรอการสัมภาษณ์ 

5. ผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ท่ีคณะฯ ไม่สามารถติดต่อได้ตามช่องทางท่ีลงทะเบียนไว้ คณะ ได้ส่งข้อความ SMS แล้ว ขอให้
ยืนยันสิทธ์ิภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2563 ท่ี rapeeporn@sit.kmutt.ac.th หรือ pornthip@sit.kmutt.ac.th หรือ 
duangnate.jam@sit.kmutt.ac.th 

 
***โปรดอ่านสําคัญมาก*** 
คณะฯ เคารพสิทธ์ิผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และจะไม่มีการบันทึกวิดีโอระหว่างการสัมภาษณ์ และคณะฯไม่อนุญาตให้บันทึก
วีดีโอในระหว่างการสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ฝ่าฝืน สามารถถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบในภายหลัง กรณี
เป็นนักศึกษาของคณะฯ จะถูกคัดช่ือออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ รหัส ช่ือ-สกุล โรงเรียน กลุ่มสัมภาษณ์ เวลาเตรียมตัวรอสัมภาษณ์
1 นวัตกรรม นางสาวศิริกัญญา อินทรชูด สารสาสน์วิเทศบางบอน 9.00
2 นวัตกรรม นายนฤบดินทร์ อะมีนี อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 9.15
3 1543 นายกรธวัช วิเศษไพฑูรย์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 9:00
4 1644 นางสาวกัญญาณัฐ เมฆเสน สตรีวัดมหาพฤฒาราม 9:15
5 1641 นายณัฐพล ช่ืนมาลา บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 9:30
6 1667 นางสาวธมลวรรณ มานนท์ อรัญประเทศ 9:45
7 1640 นายปิยวัฒน์ ต๋าอ่อน บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 10:00
8 1554 นายศิริพงษ์ ผิวขาว สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 10:15
9 1656 นายเพชรเด่น สนิทสิงห์ ปัญจดี 10:30
10 1683 นางสาวกนกวรรณ ดีหลี ฤทธิยะวรรณาลัย 9:00
11 1550 นายกรวิชญ์ วัฒนธนกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 9:15
12 1087 นางสาวกันติชา ฮ้อเรืองเวทย์กิจ มัธยมวัดสิงห์ 9:30
13 1582 นางสาวพรปวีณ์ โสภณอริยนนท์ วชิรธรรมสาธิต 9:45
14 1630 นายกิตติภูมิ อ่วมทอน สีคิ้ว"สวัสด์ิผดุงวิทยา" 9:00
15 1572 นางสาวณัฐวรา บุญยังกองแก้ว สิงห์สมุทร 9:15
16 1465 นางสาวณิชกานต์ ปาสาณี นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 9:30
17 1515 นางสาวพัชรพร ใจมัง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 9:45
18 1588 นางสาวณิชาภัทร อนุวัฒนวารี สุรนารีวิทยา 9:00
19 1332 นายทิตธวัช ใจอู่ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี 9:15
20 1674 นายธนพนธ์ สุขศรี นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 9:30
21 1690 นายสหัสวรรษ ยุวธานนท์ อัสสัมชัญระยอง 9:45
22 1693 นายนฤเบศร์ ภัทรสัญญา โพธิสารพิทยากร 9:00
23 1377 นายปาณัสม์ อ่อนม่ันคง สุคนธีรวิทย์ 9:15
24 1583 นายพุฒิพงศ์ วิจิตรกําจร เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 9:30
25 1191 นางสาวอรอนงค์ ดีสิงห์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 9:45
26 1695 นางสาวมุฑิตา เนื่องจํานงค์ ชลกันยานุกูล 9:00
27 1624 นายวศิน รภาจิตติกุล วัดสุทธิวราราม 9:15
28 1455 นายศกรณ์ คัจฉพันธ์ุ วัดราชบพิธ 9:30
29 1646 นางสาวกรองทอง เจิมแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 9:45
30 1438 นายอธิติ คงสบสิน บางมดวิทยา "สีสุกหวาจวนอุปถัมภ์" 9:00
31 1214 นายอภิวิชญ์ ภัยสูญส้ิน สุคนธีรวิทย์ 9:15
32 1651 นายคุณากร โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 9:30
33 1638 นางสาวสุพิชา พิริยะศิริพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
34 1613 นายธนัตถ์ ยิ้มงาม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ประกาศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน  32  คน 

โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 2563 จํานวน 2 คน
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ติดต่อกลับภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563
ติดต่อกลับภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563
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ลําดับ รหัส ชื่อ-สกุล โรงเรียน กลุ่มสัมภาษณ์ เวลาเตรียมตัวรอสัมภาษณ์
1 1543 นายกรธวัช วิเศษไพฑูรย์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 9:00 น.
2 1644 นางสาวกัญญาณัฐ เมฆเสน สตรีวัดมหาพฤฒาราม 9:15 น.
3 1641 นายณัฐพล ช่ืนมาลา บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 9:30 น.
4 1667 นางสาวธมลวรรณ มานนท์ อรัญประเทศ 9:45 น.
5 1640 นายปิยวัฒน์ ต๋าอ่อน บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 10:00 น.
6 1554 นายศิริพงษ์ ผิวขาว สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 10:15 น.
7 1656 นายเพชรเด่น สนิทสิงห์ ปัญจดี 10:30 น.
8 539 นายปณิธิ เกียรติสมภพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 9 9.00 น.
9 1635 นายกฤษฎาชนม์ จันทร์สว่าง สุรศักดิ์มนตรี
10 1613 นายธนัตถ์ ยิ้มงาม อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ติดต่อกลับภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2563
ติดต่อกลับภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2563
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ประกาศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน  10  คน 



ลําดับ รหัส คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน กลุ่มสัมภาษณ์ เวลาเตรียมตัวรอสัมภาษณ์

1 1651 นาย คุณากร โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 09:00 น.

2 1690 นาย สหัสวรรษ ยุวธานนท์ อัสสัมชัญระยอง 09:15 น.

3 1235 นางสาว อรนภา รัตนไตรมงคล อัสสัมชัญศึกษา 09:30 น.

4 1515 นางสาว พัชรพร ใจมัง สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 09:00 น.

5 1191 นางสาว อรอนงค์ ดีสิงห์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 09:15 น.

6 1536 นางสาว ชนาพร ขุนรามวงค์ สารสาสน์วิเทศศึกษา 09:30 น.

7 1582 นางสาว พรปวีณ์ โสภณอริยนนท์ วชิรธรรมสาธิต 09:00 น.

8 1415 นางสาว วิรวรรณ จําปาขาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 09:15 น.

9 1638 นางสาว สุพิชา พิริยะศิริพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ติดต่อกลับภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563
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ประกาศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  
 โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 9 คน




