
โครงการรับสมัคร
ระดับการศึกษา ประเภทการรับสมัคร คัดเลือกตรง
คณะ ภาควิชา  
สาขาท่ีรับสมัคร วุฒิสมัคร มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ านวน 48 คน
ล ำดับ เลขท่ีใบสมัคร ช่ือ-สกุล

1 661201601222 นายพงศกร  สินสมบูรณ์สุข
2 661201601248 นายก้องภพ  กองแสน
3 661201601593 นายกิตติเชษฐ์  เดือนแจ้ง
4 661201601995 นางสาวพัชริศา  สิทธิแสงอ าไพ
5 661201602019 นางสาวสุกฤตา  งามแจ่ม
6 661201602071 นายณัฐกมล  โชติพิบูลย์ทรัพย์
7 661201602073 นางสาวจิณห์จุฑา  กวินดาว
8 661201602075 นายตรีภพ  ภูมิภาค
9 661201602323 นางสาวกมลรัตน์  กิจเพ็ชร
10 661201602758 นางสาวกนกวรรณ  เป่ียมสง่า
11 661201603159 นางสาวภาลักษณารีย์  ตันชรากรณ์
12 661201603429 นายรชเขตต์  ขวาไทย
13 661201603434 นายอิทธิพัทธ์  เหง่าคีรี
14 661201604388 นางสาวนทีทิพย์  สายะศิริ
15 661201604584 นายกวิน  โกวรรณ์
16 661201604669 นายนฤดม  ศรีรักแก้ว
17 661201604721 นายณัฐกมล  อุทยานุกูล
18 661201604780 นายกิตติภพ  สังข์สุวรรณ
19 661201604873 นางสาวธวัลหทัย  เทียมทอง
20 661201605133 นายศิรวิชญ์  ผาสุข

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

***ทำงคณะฯ จะส่งอีเมลแจ้งตำมอีเมลในกำรสมัคร เพ่ือแจ้งกลุ่มสัมภำษณ์ให้ผู้มีสิทธิสัมภำษณ์ ภำยในวันท่ี 25 มกรำคม 66 ก่อนเวลำ 16.00 น.***

เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
รอบท่ี 1 โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี 2566
ปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำรด ำเนินกำร วันท่ี

1. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566

รำยกำร รำยละเอียด
1. รูปแบบการจัดสอบ การจัดสอบแบบ Online
2. ลิงก์ท่ีสอบ https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/97744140349

 Meeting ID: 977 4414 0349
3. วันท่ีสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ท่ี 28 มกราคม  2566
4. เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ 08.30 น.
5. เวลาสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.
6. ผู้ประสานงาน/เบอร์ติดต่อ/อีเมล คุณพรทิพย์ สิริจุติกุล / โทร 02-470-9857 / pornthip@sit.kmutt.ac.th
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เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ท่ีช าระค่าสมัครแล้ว)

ปีการศึกษา 2566
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 661201605150 นายณัฐธีร์  พรศตทวีวัฒน์
22 661201605842 นางสาวชิดชนก  ศิลปวัฒนากิติ
23 661201606029 นางสาวภูริณัฐ  โล่ห์อ านวยกุล
24 661201606064 นายชยพล  ดอนปัต
25 661201606138 นางสาววนัสชาพร  พลพัฒน์
26 661201606145 นางสาววรินภร  กิรติภัทรธนากร
27 661201606388 นางสาวณัฐณิชา  อรรฆย์วรวิทย์
28 661201606400 นางสาวกวินธิดา  เนตรทิม
29 661201606504 นางสาววิมลลักษณ์  สัตถาพร
30 661201606674 นายไกลกังวล  กงแก้ว
31 661201606777 นายธนรัช  พูดเพราะ
32 661201606778 นางสาวนริศรา  จ าปาทอง
33 661201606973 นายพิพัฒน์  โพธ์ิศรีสุข
34 661201607124 นางสาวจริยารัตน์  ผาเคน
35 661201607415 นางสาวพรสุรางค์  เกรียงไกรวณิช
36 661201607539 นางสาวพิริยากร  ศรีสุข
37 661201607556 นางสาวธัญภัทร  แช่มพุธทรา
38 661201607743 นายพงษ์บริพัตร  จางนอก
39 661201607805 นางสาวรมิตา  คุราโมโต้
40 661201607813 นายณัฐพิจักษณ์  เหลาพรม

หมำยเหตุ: ผู้มีสิทธิตำมประกำศต้องด ำเนินกำร ดังน้ี

หมำยเหตุ: รูปแบบกำรจัดสอบ, สถำนท่ีสอบ/ลิงก์, เวลำ: รำยงำนตัว/สอบ และข้อมูลผู้ประสำนงำน

***ทำงคณะฯ จะส่งอีเมลแจ้งตำมอีเมลในกำรสมัคร เพ่ือแจ้งกลุ่มสัมภำษณ์ให้ผู้มีสิทธิสัมภำษณ์ ภำยในวันท่ี 25 มกรำคม 66 ก่อนเวลำ 16.00 น.***
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41 661201607871 นางสาวตวงพร  มังหิรัญ
42 661201607998 นางสาวญาโณทัย  กล่ินจันทร์หอม
43 661201608090 นายพชรพล  แจ่มไพศาล
44 661201608267 นางสาวอริสา  โหม่งมาตย์
45 661201608357 นางสาวปวีณ์พัชร  ไทยเทียมสิงห์
46 661201608456 นายณกุล  เฉลิมชัยโกศล
47 661201608491 นางสาวสายณฑี  ม้าแก้ว
48 661201608508 นางสาวพิมพิศา  ประสมพงษ์
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