
ประกาศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

รายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี (สัมภาษณ์ออนไลน์) 

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรยีนทุก
เขต* ยกเว้นเขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2563  สอบสัมภาษณวั์นพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563  

และ 

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคณุธรรม (รับนักเรยีนเขต* 1,3,4,5,9 
เเละกรุงเทพฯ) 2563   สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ท่ี  10  เมษายน 2563  

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารบัการสัมภาษณ์ออนไลน ์
1. ผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ไอแพด หรือแท็บเล็ต ที่มีกล้องและมีอินเตอร์เน็ต 

1.1 กรณีใช้เคร ื ่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้โปรแกรม  Hangouts Meet และ Microsoft Team ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ 

1.2 กรณีใช้สมาร์ทโฟน ไอแพด หรือแท็บเล็ต ให้ติดตั้งโปรแกรม Hangouts Meet และ Microsoft Teams ไว้
ล่วงหน้า 

2. ผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์เตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์เพื่อระบุตัวตน 
3. ผูม้ีสทิธ์ิสัมภาษณ์เตรียมตัวรอในเวลาที่แจง้ในประกาศนี้ เป็นเวลาประมาณการเท่านั้น เวลาสมัภาษณ์จริงอาจมี
การเปลี่ยนแปลงจากเวลาทีก่ําหนดได ้
4. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เปิด inbox ของบัญชี gmail ที่ให้ไว้กับระบบ เพื่อรับลิงค์เชิญที่กรรมการสัมภาษณจ์ะส่งให้

ก่อนเริ่มสัมภาษณ์ 
 

หมายเหตุ กรณีติดปัญหาหรือมขี้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ ดังนี ้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพรทิพย ์สิรจิุติกุล (พี่ตุ๊ก) 

Email: pornthip@sit.kmutt.ac.th 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจทิลั คุณดวงเนตร แจ่มดวง (พีเ่บล) 

           Email: duangnate.jam@sit.kmutt.ac.th 

***โปรดอ่านสําคัญมาก*** คณะฯ เคารพสิทธ์ิผู้เข้ารบัการสมัภาษณ์และจะไม่มกีารบันทึกวิดีโอระหว่างการ
สัมภาษณ์ และคณะฯไม่อนุญาตใหบ้ันทึก วีดีโอในระหว่างการสัมภาษณ์ ถ้าผู้มสีิทธ์ิสัมภาษณ์ฝ่าฝืน สามารถถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบในภายหลงั กรณี เป็นนักศึกษาของคณะฯ จะถูกคัดช่ือออก  
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ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน
เตรียมตัวรอ
สัมภำษณ์

กลุ่มสัมภำษณ์

1 631206517247 นาย พีรดนย์ ศรีจินไตย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 09:00 น. 1

2 631206516010 นางสาว เบญจมาศ แพงเจริญ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 09:00 น. 2

ประกำศ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
เร่ือง รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์เพ่ือศึกษำต่อหลักสูตร ศศ.บ. สำขำวิชำนวัตกรรมบริกำรดิจิทัล  

โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละกรุงเทพฯ)

สอบสัมภำษณ์ วันศุกร์ท่ี 10  เมษำยน 2563  เร่ิมสัมภาษณ์เวลา 09.30 น.
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (จ ำนวน 2 คน) 





ล ำดับ เลขท่ีสมัครสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน กลุ่มสัมภำษณ์ เวลำเตรียมตัวรอสัมภำษณ์

1 631206415211 นาย ชนาธิป เอมเปีย ชลราษฎรอ ารุง 13:00

2 631206412631 นางสาว ณัฐธิดา มีบุญ หาดใหญ่วิทยาลัย 13:20

3 631206413211 นาย ปวิตร เปรมปรี พนัสพิทยาคาร 13:40

4 631206414855 นาย พงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 14:00

5 631206417021 นางสาว อริสา อุดมขจรกิตติ นารีวุฒิ 13:00

6 631206413179 นางสาว จริยาวดี แถมศรี มัธยมตระการพืชผล 13:20

7 631206414280 นางสาว หทัยวรรณ เมฆวี สารสาสน์วิเทศศึกษา 13:40

8 631206414081 นาย ชัยอนันต์ อนันตชัย นครนายกวิทยาคม 14:00

9 631206414522 นาย บดีพงศ์ จ าปาเงิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 13:00

10 631206412907 นาย นฤการ รุหะฉันท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 13:20

11 631206415246 นางสาว ณัฐสิกาญจน์ เทพรักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์ 13:40

12 631206415393 นาย ธิษณบดินท์ ทรายเพชร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 14:00

13 631206417489 นาย ทรงสิจ สินนุรักษ์ สุราษฎร์พิทยา 13:00

14 631206416649 นางสาว ญาดา พงษ์สว่าง ประจวบวิทยาลัย 13:20

15 631206413092 นาย เด่นภูมิ นาคกล  า ถาวรานุกูล 13:40

16 631206412271 นางสาว จินต์จุฑา ธนศุภวิมล โพธาวัฒนาเสนี 14:00

17 631206414458 นางสาว นาตาเซีย ยุสุวพันธ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 13:00

18 631206417251 นาย ธีระเดช ปานคล้าย สุราษฎร์พิทยา 13:20

19 631206414317 นาย ธนภัทร ฃาญกระแส ตราษตระการคุณ 13:40

20 631206413527 นาย ณัฐดนัย บุญเยี ยม สัตหีบวิทยาคม 14:00

21 631206413450 นาย ณัชศักย์ จันทร์นก ชลราษฎรอ ารุง 13:00

22 631206414248 นาย นราวิชญ์ ประจักษานนท์ ตราษตระการคุณ 13:20

23 631206417683 นาย ภาวิต เมืองด ารงค์ ประจวบวิทยาลัย 13:40

24 631206413359 นาย อภิวัฒน์ ดอนยืนยง ชลราษฎรอ ารุง 14:00

25 631206412839 นาย ภาณุวัฒน์ พิศวงษ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 14:20

ประกำศ

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

เร่ือง  รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

(สอบสัมภำษณ์ Online ประมำณ 15-20 นำที ต่อ คน)  วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษำยน 2563 จ ำนวน 25 คน 

รอบท่ี 2 โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2563
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ล ำดับ เลขท่ีสมัครสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล โรงเรียน กลุ่มสัมภำษณ์ เวลำเตรียมตัวรอสัมภำษณ์

1 631206517109 นาย โชติพัฒน์ เพียรพัฒนาวิทย์
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 13:00

2 631206517935 นางสาว ชนิสรา วัชรพรกุล ชลกันยานุกูล 13:20

3 631206514004 นาย นัฐวัฒ รอดสมบุญ ปทุมวิไล 13:40

4 631206517869 นางสาว กุลนิษฐ์ จูงาม วัดเขมาภิรตาราม 13:00

5 631206514626 นาย ชินวัฒน์ แก้วหนองสังข์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 13:20

6 631206515064 นาย สิรภพ พุ่มเพ็ญทรัพย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 13:40

7 631206512312 นางสาว ณลัญญา อินทบุตร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 13:00

8 631206517484 นางสาว พรธิชา แสงมณี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 13:20

9 631206516436 นาย ยุทธศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 13:40

10 631206514684 นางสาว มนัสสินี เวชวิฐาน สตรีวัดระฆัง 13:00

11 631206512540 นาย อธิติ คงสบสิน
บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ์" 13:20

12 631206517424 นาย วิชญพัฒน์ พัทธิกานต์สกุล โพธิสารพิทยากร 13:40
13 631206515973 นาย ศกรณ์ คัจฉพันธ์ุ วัดราชบพิธ 13:00
14 631206514433 นาย ธีรุตม์ ทันการ คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 13:20
15 631206515631 นาย วรพงษ์ แก้วพานิช บางบัวทอง 13:40
16 631206512442 นาย ธนภัทร มงคลธนโชค วัดสุทธิวราราม 14:00

17 631206513212 นาย ปวิตร เปรมปรี พนัสพิทยาคาร

18 631206514856 นาย พงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

19 631206514279 นางสาว หทัยวรรณ เมฆวี สารสาสน์วิเทศศึกษา

20 631206512909 นาย นฤการ รุหะฉันท์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

21 631206515247 นางสาว ณัฐสิกาญจน์ เทพรักษ์ ราชโบริกานุเคราะห์

22 631206513091 นาย เด่นภูมิ นาคกล  า ถาวรานุกูล
23 631206512272 นางสาว จินต์จุฑา ธนศุภวิมล โพธาวัฒนาเสนี

สัมภาษณ์รอบวันที  9 

ประกำศ

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

เร่ือง  รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์เพ่ือศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

(สอบสัมภำษณ์ Online ประมำณ 15-20 นำที ต่อ คน) วันศุกร์ท่ี  10  เมษำยน 2563 จ ำนวน 23 คน 

3

รอบท่ี 2 โครงกำรคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพ่ือผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละกรุงเทพฯ) 2563
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