
กำหนดการโครงการ Active Recruitment เดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ  
สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล  

 
วันที่ การดำเนินการ 

3 เมษายน 2563  - คณะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา AR รอบเดือนมีนาคม ที่ เว็บไซต์ 
www.sit.kmutt.ac.th 

10 เมษายน 2563 - สำนักงานคัดเลือกแจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ทาง SMS และ E-mail 

10-16 เมษายน 2563 - ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครและ Download ใบชำระ
เงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ Internet 
Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย 
หรือ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

20 เมษายน 2563 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) ดู
รายละเอียดที่เว็บไซต์ : http://admission.kmutt.ac.th 

22-23 เมษายน 2563 - ผู้ผ่านการคัดเลือกใส่รหัสยืนยันเลือกเรียนที่  มจธ. ในระบบของ ทปอ. ดู
รายละเอียดที่เว็บไซต์ : http://student.mytcas.com 
(ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาใน
ภายหลังไม่ได้) 

27 เมษายน 2563 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ เข้าไปใส่รหัสยืนยันเลือกเรียน มจธ. ดู
รายละเอียดที่เว็บไซต์ : http://admission.kmutt.ac.th 

27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 - ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษา  แล้ วนำไปชำระที่ เค าน์ เตอร์  หรือ ATM หรือ Internet Banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ 
ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น  
หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 - ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ฉบับจริง) ที่
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 
(สำนักงานชั่วคราว) ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 

ต้นเดือนสิงหาคม 63 - เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 

 

http://www.sit.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/
http://student.mytcas.com/


ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน 

 

ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

1 1550 นายกรวิชญ์ วัฒนธนกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

2 1646 นางสาวกรองทอง เจิมแก้ว วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

3 1630 นายกิตติภูมิ อ่วมทอน สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 

4 1641 นายณัฐพล ชื่นมาลา บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 

5 1572 นางสาวณัฐวรา บุญยังกองแก้ว สิงห์สมุทร 

6 1465 นางสาวณิชกานต์ ปาสาณี นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

7 1588 นางสาวณิชาภัทร อนุวัฒนวารี สุรนารีวิทยา 

8 1332 นายทิตธวัช ใจอู่ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี 

9 1693 นายนฤเบศร์ ภัทรสัญญา โพธิสารพิทยากร 

10 1377 นายปาณัสม์ อ่อนมั่นคง สุคนธีรวิทย์ 

11 1583 นายพุฒิพงศ์ วิจิตรกำจร เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 

12 1554 นายศิริพงษ์ ผิวขาว สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 

13 1638 นางสาวสุพิชา พิริยะศิริพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

14 1191 นางสาวอรอนงค์ ดีสิงห์ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 



ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 
โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน 

 

ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

1 1235 นางสาวอรนภา รัตนไตรมงคล อัสสัมชัญศึกษา 

2 1536 นางสาวชนาพร ขุนรามวงค์ สารสาสน์วิเทศศึกษา 

3 1415 นางสาววิรวรรณ จำปาขาว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 
 



ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 คน 

 

ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

1 539 นายปณิธิ เกียรติสมภพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

2 1543 นายกรธวัช วิเศษไพฑูรย์ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 

3 1644 นางสาวกัญญาณัฐ เมฆเสน สตรีวัดมหาพฤฒาราม 

4 1667 นางสาวธมลวรรณ มานนท์ อรัญประเทศ 

 
หมายเหตุ 

1. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะ
มีการเรียนปรับพ้ืนภาษาอังกฤษ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 (มีค่าใช้จ่าย 7,000 บาท) 

2. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะ
สำเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลสอบ TOFEL ซึ่งมีคะแนนไม่ตำกว่า 500 คะแนน หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ 
ที่สามารถเทียบเท่าผลสอบ TOFEL ได้  

 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 
 
 
(ผศ.ดร. เกรียงไกร ปอแก้ว) 

คณบดี 


