
ลําดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน

1 นายกษิดิ์เดช พลายเผือก เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

2 นายเขมฐิติ หวังทรัพย์ทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

3 นางสาวจุฑามาศ พุ่มพฤกษ์ ศึกษานารี

4 นายชลันธร นิยม พิชัยรัตนาคาร

5 นายชัชพิมุข กล่ินขวัญ วัดทรงธรรม

6 นายชัยพจน์ ก้องจันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

7 นางสาวฐิติกาญจน์ ขันตี ฤทธิยะวรรณาลัย

8 นายณัฐพงษ์ แสนเขียววงศ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

9 นายณัฐภัทร งามพรชัย ระยองวิทยาคม

10 นายณัฐเมศร์ วงศ์ธนิตเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

11 นายดวงเจริญ สิวะสุธรรม อุดมศึกษา

12 นางสาวทยิดา ชุมสงค์ ฤทธิยะวรรณาลัย

13 นายธนาดล แสงสว่าง ฤทธิยะวรรณาลัย

14 นางสาวธัญทิพย์ อู่เงิน พิริยาลัยจังหวัดแพร่

15 นางสาวธันย์ชนก พรชัยศรี ราชินีบูรณะ

16 นายนราวิชญ์ โพธิวัฒนะ โรงเรียนวัดทรงธรรม

17 นางสาวนันทวัน เปล่งรัศมี บางปะกอกวิทยาคม

18 นายนายสรวิศ เถาว์ชู วัดทรงธรรม

19 นายปณิธี วิโรจน์วงษ์ชัย อัสสัมชัญ

20 นายปวริศ พงษ์รัตน์ ชลบุรี"สุขบท"

21 นายปุณณวิชญ์ การสามารถ กรพิทักษ์ศึกษา

22 นายพงษ์ไพโรจน์ ศุภพล ชัยภูมิภักดีชุมพล

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เร่ือง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (โครงการ Active Recruitment ) รอบเดือนมกราคม 2564  ประจําปีการศึกษาที่ 2564  จํานวน 43 คน



ลําดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน

23 นางสาวพชรพร จูจันทร์ มัธยมวัดสิงห์

24 นายพลวิชญ์ ดวงสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

25 นายพัชรพล สัณฐิติกุล ระยองวิทยาคม

26 นายพัชรพล แปลนาค โรงเรียนวัดทรงธรรม

27 นางสาวพีรภาว์ มีแก้ว วังนํ้าเย็นวิทยาคม

28 นายพีระพล ศรีวิชชุพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

29 นายภคพล ทาอุบล สวนกุหลาบวิทายาลัย สระบุรี

30 นายภัทรกร คุณเจริญ บางปะกอกวิทยาคม

31 นางสาวภทัราภรณ์ หงษ์ร่อน ศรียานุสรณ์

32 นายภูผา ป้อมเงิน นครสวรรค์

33 นายภูมิสิษฐ์ เจริญนกอักษร วัดราชโอรส

34 นายภูรินท์ พีรโชติกพันธุ์ ทวีธาภิเศก

35 นายวรินทร์ธร จําปาศรี โรงเรียนสมุทรปราการ

36 นางสาววารินยุพา อักขะระ บางปะกอกวิทยาคม

37 นายศิริภูมิ กุศลส่ง ฤทธิยะวรรณาลัย

38 นายสหรัฐ คนึงเหตุ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี

39 นายอดิศร บุญชู วัดสุทธิวราราม

40 นางสาวอัญชิสา สุขสมใจภักดิ์ มัธยมวัดสิงห์

41 นายอานนท์ เช่ียวชาญไพรศรี วัดทรงธรรม

42 นายอาศิระ ไกรรส โรงเรียนทวีธาภิเศก

43 นายเอกอรุช ปุราธนานนท์ กรพิทักษ์ศึกษา



ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เรื่อง รายชื่อนกัเรียนผู้ผา่นการคัดเลือกมีสทิธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป ี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 
โครงการ Active Recruitment รอบเดือนมกราคม ประจำปีการศึกษาท่ี 2564 จำนวน 19 คน 

 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา 

1 นายภูมิพัฒน์ กรเจริญพิสทุธ์ิ บางปะกอกวิทยาคม 
2 นายภูผา แก้วบัวพันธ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
3 นายกวีภพ นพคุณ มัธยมวัดสิงห์ 
4 นางสาวเบญญาลักษณ์ หาญพิทักษ์สุข เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
5 นายภูริ มุ่งวิริยะ รุ่งอรุณ 
6 นางสาวกัญญภัส เมฆวิจิตรแสง สตรีวิทยา 
7 นายอชิระ ช่ังชัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
8 นางสาวกนิษฐา กระตุดเงิน ชลกันยานุกูล 
9 นายภาษินันท์ วิทยวินิต เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุร ี
10 นายกันติทัต วราวุฒิ ระยองวิทยาคม 
11 นายณัฐภัทร ธีรานันตชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
12 นายธิติวุฒิ หาญพัชรภาณุกร โพธิสารพิทยากร 
13 นายพงศภัค ลับก่ิม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
14 นายภานุสรณ์ ฤกษ์สุขรุ่งเรือง อัสสัมชัญสมุทรปราการ 
15 นายรัชชานนท์ บุหรง ลาซาลกรุงเทพ 
16 นายสิทธิโชค อ่วมศิริ พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 
17 นายสุทธิพงศ์ ณรงค์ศร ี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
18 นายอธิวัฒน์ พึงประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ 
19 นายฐิติ แซ่ลี ้ เทพศิรินทร ์

 
หมายเหตุ 

1. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะมี
การเรียนปรับพ้ืนภาษาอังกฤษ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 (มีค่าใช้จ่าย 7,000 บาท) 

2. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะ
สำเร็จการศึกษาได้ ต้องมีผลสอบ TOFEL ซึ่งมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษอ่ืนๆ 
ที่สามารถเทียบเท่าผลสอบ TOFEL ได้ 

 
 
 
 



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน
1 นายณัฐพล สระสมบูรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
2 นายธนกร แซ่ล้ิม โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
3 นางสาววิมลนันท์ เดชา โรงเรียนระยองวิทยาคม
4 นางสาวปนัดดา จิรังคพาณิชย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
5 นางสาวสุพิชญา เทียมราช โรงเรียนระยองวิทยาคม
6 นางสาวเมธาวี สาธิตอภิวันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
7 นางสาวณัฐพร พุฒิโสภิณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
8 นายธนดล ธิติธาตรีนนท์ โรงเรียนนาหลวง
9 นางสาวธวัลรัตน์ ประคองขวัญชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
10 นายปวริศ ภูมิพันธ์ โรงเรียนเทพลีลา
11 นางสาวพริมา บวกกลาง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
12 นางสาววณิดา เพชรยวน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
13 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ สุดาปัน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
14 นายอานนท์ แสงเงิน โรงเรียน'สตรีทุ่งสง
15 นางสาวเอวิตรา เอ็นยอด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
16 นางสาวธมลวรรณ สังขรัตน์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
17 นางสาวนภสร ธีรวงศ์สวัสด์ิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
18 นายภาคภูมิ ฉันทพจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
19 นายศรัณย์ แก้วกลัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
20 นายสิรวิชญ์ ไตรสิรินันทน์ โรงเรียน'อัสสัมชัญ
21 นายหัสวรรษ วังศรี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ประกาศ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2564

(ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแก้ว)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงกำร Active Recruitment รอบท่ี 1 คร้ังท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำท่ี 2564  จ ำนวน  21 คน

ประกำศ

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

เร่ือง รำยช่ือนักเรียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธ์ิเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี 4 ปี

หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำนวัตกรรมบริกำรดิจิทัล


