
 

 
      

 
 

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
เรื่อง ก าหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี 

โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2563 

.................................................................................................... 

  เพ่ือให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 2563 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย            

ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสถาปัตยกรรม           

และการออกแบบ  ขอแจ้งก าหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาส
ส าหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตาม

ประกาศโดยเคร่งครัด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั มภาษณ์ น า ส่ ง เ อกสาร ร าย ง านตั ว มาที่  E-mail : 

academic@archd.kmutnb.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ระบุหัวข้อ E-mail “เอกสาร              

รายงานตัวโครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสส าหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจ าปี              
การศึกษา 2563  ของ ระบุโครงการที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล  และ สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์”      

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf หรือไฟล์รูปภาพที่มีความคมชัด) 
1.1   แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ระดับ 

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ที่ Link 

http://archd.kmutnb.ac.th/download/_20200319684061548.pdf หรือ Scan QR Code 

1.2   หลักฐานแสดงการสมัคร (ไม่รับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการช าระเงิน          
รับเฉพาะหลักฐานการสมัครเท่านั้น) 

1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเฉพะด้านหน้า หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

โดยต้องมีรูปของผู้สมัครและเลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย

ตนเอง 1 ชุด 

1.4 1.4   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

 

 

2. 1.5 ส าเนาหลักฐาน… 

 



- 2 - 
 

1.5 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน/Transcipt ที่แสดงรายละเอียด

เกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา หรือหลักฐานอ่ืน ๆ โดยแสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA)   

5 ภาคการศึกษา ในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

ด้วยตนเอง 1 ชุด 

1.6 แฟ้มสะสมผลงาน  โดยก าหนดให้เป็นไฟล์รูปภาพที่มีความคมชัด จ านวนไม่เกิน              

       10 ผลงาน 

1.7 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผล

ตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล สามารถตรวจได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ ฯ และโรงพยาบาลเอกชน) โดยให้

แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะ ฯ ก าหนดให้ และประทับตราของโรงพยาบาลลงในใบรับรอง

แพทย์ด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link 

http://archd.kmutnb.ac.th/download/_20200319684061548.pdf  หรือ Scan QR Code ซึ่งมีรายการ

ที่ต้องตรวจ ดังนี้ 

-  ผลตรวจร่างกายทั่วไป เพ่ือดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งต้องไม่เป็นโรคที่
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง 
               -  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์มา เอาเฉพาะผลการ
ตรวจเท่านั้น)  

-  ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/Z) 
-  ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

หมายเหตุ ผลการตรวจสุขภาพให้น ามายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
2. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น และเอกสารหลักฐานไม่

ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะ ฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
3. ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยให้นักศึกษา   

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Zoom และให้อยู่ในห้องเพียงผู้เดียว โดยให้ผู้สอบสัมภาษณ์แต่งกายให้สุภาพ

เรียบร้อย 

4. คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น Zoom 
ในวันศุกร ์ที ่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั ้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต ้นไป โดย ให้ผู ้ม ีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณ์            

เข้าแอปพลิเคชั่น Zoom และเข้า MEETING ID 913-6340-1055 โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดูเวลา      

การสอบสัมภาษณ์ตามล าดับที่ในประกาศรายชื่อด้านล่างนี้ 

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที ่  7  พฤษภาคม  2563 (ตั ้งแต่เวลา 

16.00 น. เป็นต้นไป)  

3. 6. หากมีข้อสงสัย … 
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6. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามโดยส่งข้อความได้ที่ Facebook :     
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.  
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน พ.ศ.  2563 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ) 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 
แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาและแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 
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ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาออกแบบภายใน  (Int.D)  

 
 ล าดับที่  ชื่อ นามสกุล  เวลาสอบสัมภาษณ์ 
 

1. นายภาคภูมิ  ศรีอนุตร เวลา  10.00 – 10.15 น. 
2. นางสาวกมลพรรณ ประทุมทิพย์ เวลา  10.15 – 10.30 น. 
3. นางสาวแววปราชญ์ แซ่จึง เวลา  10.30 – 10.45 น. 
4. นางสาวชลธิชา  ผลทิพย์ เวลา  10.45 – 11.00 น. 
5. นายฉัตรชัย  จินดาพล เวลา  11.00 – 11.15 น. 
6. นางสาวฐปนีย์  บุญโนนแต้ เวลา  11.15 – 11.30 น. 
7. นายวรัญญู  มีไหว เวลา  11.30 – 11.45 น. 
8. นายฉัตรจักร  ต่อมยิ้ม เวลา  11.45 – 12.00 น. 
9. นางสาวกมลภัทร์ วิจักษณาพงษ์ เวลา  12.00 – 12.15 น. 

 


