
 
 

 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา  2565 

________________________ 
 
 

  ตามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1 ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   14   มกราคม  พ.ศ.  2565 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์  ชุ่มใจหาญ) 
          รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
รอบที่ 1 คัดเลือกโดย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รูปแบบออนไลน์ 

 
1. รายละเอียดการสอบ  

1.1 สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนสแกน QR CODE เข้ากลุ่มไลน์ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565  

เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการติดตามรายละเอียดการสอบ การรายงานตัว  และเรียกชื่อเข้าสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ขอให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แอพพลิเคชันไลน์ ของตนเองเป็น “เลขที่ผู้สมัคร-ชื่อ” เช่น 
12345-ณภัทร (ตรวจสอบห้องสอบสัมภาษณ์ตนเองได้ที่รายชื่อแนบท้าย) 

1.3 การสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื ่อความสะดวกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบควรใช้ 
Google mail โดยผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะได้รับลิงก์การเข้าสอบ ผ่านกลุ ่มไลน์ห้องสอบ
สัมภาษณ์ของตนเอง 

ห้องสอบ ประเภทโครงการ QR CODE 

ห้องสอบที่ 1 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ลำดับที่ 1-12 

 

 
http://line.me/ti/g/5mlCTqX0Iy 

ห้องสอบที่ 2 
 

โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ลำดับที่ 1-18 

 

 
http://line.me/ti/g/8YxYbQJvxY 

http://line.me/ti/g/5mlCTqX0Iy
http://line.me/ti/g/8YxYbQJvxY
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ห้องสอบ ประเภทโครงการ QR CODE 

ห้องสอบที่ 3 
 

โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ลำดับที ่19-36 

 

 
http://line.me/ti/g/DuO0Gjqdwq 

ห้องสอบที่ 4 
 

โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ลำดับที ่37-54 

 

 
http://line.me/ti/g/1eA7XRnO5T 

ห้องสอบที่ 5 
 

โครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ลำดับที ่1-15 

 

 
http://line.me/ti/g/_D18KQIB0E 

ห้องสอบที่ 6 
 

โครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ลำดับที ่16-30 

 

 
http://line.me/ti/g/AVSRUpk6Z4 

 

http://line.me/ti/g/DuO0Gjqdwq
http://line.me/ti/g/1eA7XRnO5T
http://line.me/ti/g/_D18KQIB0E
http://line.me/ti/g/AVSRUpk6Z4
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2. ขั้นตอนการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์ 
2.1 เมื่อถึงวันสอบสัมภาษณ์ (22 มกราคม 2565) ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวพร้อมกันทาง

กลุ่มไลน์โดยเริ่มเวลา 08.10-08.40 น. แจ้ง “เลขที่ผู้สมัคร ชื่อและนามสกุล” เพื่อทำให้ผู้
ประสานงานคณะเช็คชื่อ หากผูมี้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่รายงานตัวเข้าสอบภายในเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ 

2.2 ผู้ประสานงานของคณะจะเรียกชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบผ่านทางกลุ่มไลน์ ตามลำดับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1 คน  (ขอความกรุณาฟังการเรียกชื่อด้วยความ
สงบเรียบร้อย)  

2.3 เมื่อถึงคิวเข้าสอบสัมภาษณ์ของตนเองให้กดเข้าลิงก์ (Google Meet) ที่ได้รับจากคณะเพ่ือเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ 

2.4 ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ แสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือบัตรแสดงตน ผ่านกล้องต่อ 
คณะกรรมการ ก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์ 

2.5 เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จ ให้กดเครื่องหมายวางสายเพื่อออกจากการสอบสัมภาษณ์ โดยถือว่าการ
สอบเสร็จสมบูรณ์ 

 
3. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 

3.1 กรุณาเตรียมบัตรประชาชน พาสปอร์ต หรือบัตรแสดงตน  
3.2 กรุณาตรวจสอบกล้อง ไมโครโฟน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้พร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์ 
3.3 ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหรือเสียง ขณะสอบสัมภาษณ์เด็ดขาด 
3.4 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลำพัง ไม่มีบุคคลอ่ืนรบกวน 
3.5 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สวมใส่ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพในวันสอบสัมภาษณ์ 

 
4. การส่งไฟล์เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ * เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร
นานาชาติ* 

4.1 หลักฐานที่ต้องส่ง 

• ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร 

• สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

• สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษา 
หรือสำเร็จการศึกษา 

• สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวัน 
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หมดอายุของหนังสือเดินทาง พร้อมลงชื่อรับรองสำ เนาถูกต้อง 

• หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (ถ้ามี) 

• สำเนาใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร์ 

• สำเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

• แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษโดยจัดทำ รูปเล่มขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้า 
กระดาษ A4 ไม่รวมปก) 
 
4.2 วิธีการส่งเอกสาร 

• ผู้สมัครกรอกข้อมูล Link: https://forms.gle/am9HgzHonC5buWst5 

• เอกสารที่ต้องส่งโดยบันทึกเป็นไฟล์สกุล pdf รวมเป็น 1 ไฟล์ 

• ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 23.55 น. 
 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ หรือ E-Mail : atcharaphorn@it.kmitl.ac.th หรือ โทร 
086 904 1119  
 

https://forms.gle/am9HgzHonC5buWst5
mailto:atcharaphorn@it.kmitl.ac.th


1/1

ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ-นำมสกุล ห้องสอบ

1 45184 นาย ศศพล ศศานนท์ ห้องสอบท่ี 1

2 56178 นาย ธนพล เรืองภักดี ห้องสอบท่ี 1

3 56850 นาย กิติพัฒน์ เผือกผ่องพัชระ ห้องสอบท่ี 1

4 57719 น.ส. ภริมภัทร รักสนิท ห้องสอบท่ี 1

5 59551 นาย จิรัฎฐ์ อัครอนันต์ชานน ห้องสอบท่ี 1

6 59888 นาย กิตติภณต์  นาวัลย์ ห้องสอบท่ี 1

7 60501 นาย สิปปภาส บัวตา ห้องสอบท่ี 1

8 63114 น.ส. พิมพ์ชนก พิชเยนทรโยธิน ห้องสอบท่ี 1

9 63363 นาย จิรภัทร ภักด์ิกวิน ห้องสอบท่ี 1

10 63405 น.ส. ลัดดาวรรณ  เจริญรัตน์ ห้องสอบท่ี 1

11 63688 นาย ชิติพัทธ์ จางตรานนท์ ห้องสอบท่ี 1

12 63728 นาย ณัชฐิต์พงศ์ วัฒนะบุญมา ห้องสอบท่ี 1

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจำรณำจำก Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ)



1/3

ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ห้องสอบ

1 44744 กฤษณพงศ์ จริตพจน์ ห้องสอบท่ี 2

2 44750 ศศิธร ภักดีฤๅทัย ห้องสอบท่ี 2

3 44770 ฉัตรชยา ม่ันหมาย ห้องสอบท่ี 2

4 44896 ภาคภูมิ พระเจริญ ห้องสอบท่ี 2

5 45045 ชาญเมธา สงวนทรัพย์ ห้องสอบท่ี 2

6 45141 วิภารัตน์ ค าฝ้ัน ห้องสอบท่ี 2

7 45182 อรอนงค์ นาคนาคา ห้องสอบท่ี 2

8 45306 อินทร์ริตา วราจิรวิโรจน์ ห้องสอบท่ี 2

9 45417 ธัญชนก ปาหิน ห้องสอบท่ี 2

10 45418 จิรัฎฐวัฒน์ อัศวโกศลปภา ห้องสอบท่ี 2

11 45744 ธัญวรัตน์ รุ่งเรือง ห้องสอบท่ี 2

12 45793 วริศรา สอนภักดี ห้องสอบท่ี 2

13 46089 ณภัทร เวชพันธ์ุ ห้องสอบท่ี 2

14 46180 ชนาภัทร แก้วมุนีโชค ห้องสอบท่ี 2

15 46498 ปานฤทัย ผิวสุข ห้องสอบท่ี 2

16 47051 ยศวริศ ขันแก้ว ห้องสอบท่ี 2

17 47209 วิศรุต หงษ์ทอง ห้องสอบท่ี 2
18 47462 ณัฏฐณิชา สุวรรณพยัคฆ์ ห้องสอบท่ี 2

19 47478 สุพิชชา วิเศษเจริญ ห้องสอบท่ี 3

20 47815 นนทกร พุ่มลอยฟ้า ห้องสอบท่ี 3

21 47886 ณัฐดนัย วะนาไชย ห้องสอบท่ี 3

22 48217 ณัฐญา พัสสร ห้องสอบท่ี 3

23 48463 พิราภรณ์ ประเสริฐ ห้องสอบท่ี 3

24 49728 เมฬภา ม่ังเจริญ ห้องสอบท่ี 3

25 50168 วรนุช นริศเนตร ห้องสอบท่ี 3

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจำรณำจำก Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำรนักเรียนเรียนดีและมีควำมสนใจทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ช่ือ-นำมสกุล



2/3

ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ห้องสอบ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจำรณำจำก Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำรนักเรียนเรียนดีและมีควำมสนใจทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ช่ือ-นำมสกุล

26 50491 ฐานมาศ นารถศรีทา ห้องสอบท่ี 3

27 51152 ญาณัช จาดสอน ห้องสอบท่ี 3

28 51559 ปรเมษฐ์ เช้ือทอง ห้องสอบท่ี 3

29 52469 ถิรพัฒน์ หงส์รัตนาวรกิจ ห้องสอบท่ี 3

30 54398 มงคล บุญด าเนิน ห้องสอบท่ี 3

31 54465 ปณิตา ฉวิกขุนรัมย์ ห้องสอบท่ี 3

32 55068 ณัชนิชา เวชท ามา ห้องสอบท่ี 3

33 55292 ธนัญญา ไกรลพ ห้องสอบท่ี 3

34 55456 สุภนัย สงวนศรี ห้องสอบท่ี 3

35 55588 ธนาวัลย์ แช่มเสถียร ห้องสอบท่ี 3
36 55696 สุรัตณวดี บุญไล้ ห้องสอบท่ี 3

37 55965 ขวัญวิชญ์พา สอนแสน ห้องสอบท่ี 4

38 56325 กนลรัตน์ เบิกขุนทด ห้องสอบท่ี 4

39 56540 ปราณปรีญา เม่งม่ังมี ห้องสอบท่ี 4

40 56833 อรกัญญา ใจม่ัน ห้องสอบท่ี 4

41 57931 ไชยวัฒน์ จารัตน์ ห้องสอบท่ี 4

42 58042 ก้องภพ ศรีทอง ห้องสอบท่ี 4

43 58357 สันติภาพ ธรรมรงค์ ห้องสอบท่ี 4

44 58711 นัชชา เนินกร่าง ห้องสอบท่ี 4

45 59062 วิธวินทร์ พันธ์ุเพ็ง ห้องสอบท่ี 4

46 59117 ภูเบศ ต๋องเรียน ห้องสอบท่ี 4

47 59200 ธนาวุฒิ แก้วแสนเมือง ห้องสอบท่ี 4

48 60423 จิรโชติ อินทรวงษ์โชติ ห้องสอบท่ี 4

49 61046 ปิยณัฐ โรจน์เจริญทรัพย์ ห้องสอบท่ี 4

50 61156 เจษฎา อาจชมภู ห้องสอบท่ี 4
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ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ห้องสอบ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจำรณำจำก Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำรนักเรียนเรียนดีและมีควำมสนใจทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ช่ือ-นำมสกุล

51 61709 กชกร ครุธเวโช ห้องสอบท่ี 4

52 61792 ธนภัทร สหบรรเทิงศิลป์ ห้องสอบท่ี 4

53 63130 สุพิชชา แมนประโคน ห้องสอบท่ี 4

54 63421 ศิวดล  รังมาตย์ ห้องสอบท่ี 4
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ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ห้องสอบ

1 44611 ธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล ห้องสอบท่ี 5

2 45103 กรณัฐ ฤดีเจริญ ห้องสอบท่ี 5

3 45128 พีรณัฐ หมัดสอ ห้องสอบท่ี 5

4 45325 พัชรนันท์ จันทร์ศิริ ห้องสอบท่ี 5

5 46410 ก้องฟ้า วโรรส ห้องสอบท่ี 5

6 47344 คณิศร สมศรีอักษรแสง ห้องสอบท่ี 5

7 47364 วัสยศ โตศิริ ห้องสอบท่ี 5

8 47758 ธนัชชัย ทัฬหสิริเวทย์ ห้องสอบท่ี 5

9 48519 ศิลา ภักดีวงษ์ ห้องสอบท่ี 5

10 48945 ชลสินธ์ สายสิน ห้องสอบท่ี 5

11 49336 รัชต์พงษ์ ชุมพล ห้องสอบท่ี 5

12 52258 กันต์กร จูมพิมาย ห้องสอบท่ี 5

13 53788 ธีรวัจน์ ลือสัตย์ ห้องสอบท่ี 5

14 54217 รวิภาส ทิพย์รัตน์ ห้องสอบท่ี 5
15 54267 ณัฐกมล ใจเมธา ห้องสอบท่ี 5

16 54699 ศุภธัช สุวัฒโน ห้องสอบท่ี 6

17 55665 อัครวิทย์ สิทธิประการ ห้องสอบท่ี 6

18 55712 ศราวุธ อินพล ห้องสอบท่ี 6

19 57277 ธนกฤต ทรัพย์ประสิทธ์ิ ห้องสอบท่ี 6

20 57761 นันทพงศ์ วิเศษมงคลชัย ห้องสอบท่ี 6

21 57906 พุทธินันท์ ภาคแสวง ห้องสอบท่ี 6

22 58313 ศักย์ศรัณย์ อัครเมธาวงศ์ ห้องสอบท่ี 6

23 59866 สิรภพ ดรัณภพธนกูล ห้องสอบท่ี 6

24 61157 เจษฎา อาจชมภู ห้องสอบท่ี 6

25 61173 ภาณุวิชญ์ เล้าพิทักษ์ศิริโชติ ห้องสอบท่ี 6

ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจำรณำจำก Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ห้องสอบช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจำรณำจำก Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำรนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

26 61175 ณฏฐพล สวัสด์ิมูล ห้องสอบท่ี 6

27 62325 ศุภกร ทองเอียด ห้องสอบท่ี 6

28 62574 พีรวิชญ์ ผาติจารุกุล ห้องสอบท่ี 6

29 63361 จิรภัทร ภักด์ิกวิน ห้องสอบท่ี 6

30 63364 ภัทรวัฒน์ ขาดรัมย์ ห้องสอบท่ี 6
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