
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง   กําหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง 2 – 3 ปี (อส.บ.) และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) 

โครงการปกติ และโครงการสมทบพเิศษ 
 ------------------------- 

  ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        
ขอประกาศกําหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผู้ เรียนดีระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง 2 – 3 ปี (อส.บ.) และ
หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (วศ.บ.) โครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ)  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประจําปีการศึกษา 2563  ตามรายช่ือท้ายประกาศ          
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

1.  ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Call โดย 
ใช้โปรแกรม LINE  ซึ่งนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ ดังน้ี 

 1.1  สแกนคิวอาร์โค้ด เพ่ือเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ตามสาขาที่ได้รับการคัดเลือก 
1.2  เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน LINE เป็นรูปถ่ายของตนเอง (รูปสุภาพ) เปลี่ยนช่ือ LINE เป็นช่ือและ
นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย 
1.3  ให้นักศึกษาตอบรับการขอเพิ่มเพื่อนจากกรรมการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่กําหนด 

 1.4  ให้นักศึกษาโหลดเอกสาร ดังต่อไปน้ีใส่ไว้ในโน้ต LINE 
      -  แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์โดยกรอกข้อมูลให้สมบรณู์ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
      -  หลักฐานการศึกษา  

-  ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 
หรือคลินิก) โดยแพทย์ต้องสรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์มีรายการที่ต้องตรวจดังน้ี 
 -  ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรค   
          ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

        -  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไมต้่องนําฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง นําแต่ผลมา)  
     -  ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และใสไ่ว้ในโน้ต LINE กลุ่ม 
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2. สอบสมัภาษณ์วันศุกรท์ี่  1  พฤษภาคม  2563 ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น.  ให้นักศึกษา

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ทาง Video Call ดังน้ี 
 2.1  ใส่ชุดนักศึกษาในการสอบสัมภาษณ์ 
 2.2  เตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  
 

กรณีผู้ได้รับการคัดเลือก  ไม่ดําเนนิการสอบสัมภาษณต์ามรายละเอียดที่กําหนดถือว่า 
สละสิทธิจ์ะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ อีกไม่ได้ 
 
        3. วันพฤหสับดีที่  7  พฤษภาคม  2563  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
 
          4. วันจันทร์ที่  11  ถึงวันจันทร์ที่  18 พฤษภาคม 2563  รายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ 
 
       *** ถ้านักศึกษาไม่มาดําเนินการตามข้อ 4   จะถือว่าสละสิทธิ ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้  
(มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทีช่ําระไปแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้)  
 
 5 วันจันทรท์ี่  11  ถึงวันจันทร์ที่  18 พฤษภาคม 2563  ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
 
 6.  วันพุธที่  27  พฤษภาคม  2563 

   เวลา  08.30  น.    -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
                  เวลา  13.00  น.    -   พบอาจารย์ทีป่รึกษาตามห้องที่กําหนด 
   
              7. วันศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2563  (โครงการสมทบ) 
                 เวลา  08.30 น.      -  อบรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
                 เวลา 13.00 น.   -   รับชุดฝึกงาน ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
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            8. วันอังคารที ่ 2  มิถุนายน  2563 
                เวลา 09.00 น.       –   รายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 
           ณ ห้องประชุมประดู่แดง ช้ัน 2 อาคารอเนกประสงค์ 
 
            9. วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2563    เปิดภาคการศึกษาที่  1/2563 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  2563 
 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                      คณบดีวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
https://cit.kmutnb.ac.th/main/vdocall_std 



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย วายุ จันทร์หม่อน 03302 เทคโนโลยีการเชื่อม WDT-T
2 นางสาว ฐาปนี บุญมี 03302 เทคโนโลยีการเชื่อม WDT-T
3 นาย ณัฐวุฒิ ไม้พ่วง 03302 เทคโนโลยีการเชื่อม WDT-T
4 นาย สิทธิชัย แขวงถึก 03302 เทคโนโลยีการเชื่อม WDT-T

ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย ปัณณวัฒน์ รักษ์ขาว 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T
2 นางสาว กนิษฐา สะราคํา 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T
3 นาย ภาณุพันธ์ วิทยอภินันท์ 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T
4 นาย ภาณุพงศ์ บุญณรงค์ 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T
5 นาย ธวัชชัย ฉับจันทึก 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T
6 นาย นฤเบศร์ มณีรัตน์ 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T
7 นาย อดิเทพ วรมิตร 03305 เทคโนโลยีเครื่องกล - ออกแบบแม่พิมพ์ TDT-T

ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1

1 นาย ธวัชชัย พฤกษารัตนนนท์ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T

2 นางสาว สายธาร ยาภัย 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T

3 นาย ศรัณย์ ติวุตานนท์ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
4 นาย พีรพัฒน์ ภู่ทองอ่อน 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
5 นาย ภานุวัฒน์ วงค์เก๋ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
6 นาย ภูรินัส คําปันศรี 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
7 นาย ธวัชชัย อนาชัย 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
8 นาย เจษฎากร จุลพันธ์ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
9 นาย ภีรภัทร ใจดี 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
10 นาย ชญานนท์ อินทอร 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
11 นาย บริพัตร มุ่งจอมกลาง 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
12 นาย wathanyu kidsanga 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
13 นาย สรวิชญ์ กูดขุนทด 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
14 นาย สหัสวรรษ ทอกทิ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
15 นาย ปภพ หมื่นอินทร์ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
16 นาย เกียรติศักดิ์ วิหารธรรม 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
17 นาย นัฐพงษ์ หัวหนองหาร 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
18 นาย ภัทรพงศ์ เดชจุ้ย 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T
19 นาย เชิดตระกูล น้อยอ่อนโพธ์ิ 03311 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง PNT-T

ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นางสาว ดารารัตน์ วงศ์สุภา 03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R
2 นาย ธนภัทร คงขาว 03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องมอืวัดและควบคุม EIT-R
3 นางสาว กุลณัฐ วงศ์ปัน 03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R
4 นางสาว เมย์ริสา เพ่ิมเกษการ 03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R
5 นางสาว เพชรฟ้า ชาติสมบูรณ์ 03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R
6 นาย ธนภูมิ พงษ์รักษา 03312 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3 ปี) และเทียบโอน 3 ปี

ชื่อสาชาวิชา

ชื่อสาชาวิชา

ชื่อสาชาวิชา

ชื่อสาชาวิชา

ประจําปีการศึกษา 2563



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย ชิณวัตร สุวรรณนุช 03314 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - โทรคมนาคม ETT-R

ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย ชัยนเรศ ไชยศรีษะ 03316 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - คอมพิวเตอร์ ECT-R
2 นาย ภูวนารถ เจียะรัตน์ 03316 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - คอมพิวเตอร์ ECT-R
1 นาย นิติธร แสนลาด 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
2 นาย อภินัน สุขดิศักดิ์ 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
3 นาย สิริพงศ์ จารุจรัสพงศ์ 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
4 นาย ชนายุทธ นิสะโสกะ 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
5 นาย วราพงษ์ สวยสอาด 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
6 นาย ธนดล สมบูรณ์ 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
7 นาย ศรีรัตน์ ฉายาพงษ์ 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
8 นาย ศิวกร ป่ินแก้ว 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
9 นาย อําพล บุญพยุง 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
10 นาย เรืองไชย เชื้อนกขุ้ม 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
11 นาย รณกร ดํารงค์โชคชัย 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
12 นาย ธนพล สุดทวี 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T
13 นางสาว ดรุณี สีสะ 03327 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (เทียบโอน) RAET-2T

ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย ธนทัต สาครจันทร์ 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
2 นาย เมธา วงศ์ดิเรก 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
3 นาย ณวพัทธ์ พูนแสง 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
4 นาย วิศรุต เสรีชัยวิวัฒน์ 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
5 นาย ธนากร เจริญผล 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
6 นาย นิยม วงศ์คําตา 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
7 นาย นัฐพล ตุ้มหนู 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
8 นาย สิทธิวัฒน์ เทพรักษ์ 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
9 นาย ภานุรุจ ฤกษ์โอรส 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
10 นาย ปฏิภาณ วันดี 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
11 นาย ศุภวิชญ์ เทียนชุบ 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
12 นาย รณกร สุขสม 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
13 นาย ณัฐวีร์ ลออเอ่ียม 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
14 นาย ธีรภัทร์ แกมภู 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
15 นาย วรุฒ สุขจิระทวี 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
16 นาย ศราวุฒิ นิ่มนวล 03426 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เทียบโอน) (สมทบพิเศษ) AmET-2RS
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