ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง กําหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2563 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอแจ้งกําหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับ
ผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ผู้ มีร ายชื่ อการคั ด เลื อ กทุ ก คนต้ อ งกรอกข้ อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษา ภายในวั นจั นทร์ ที่ 27
เมษายน 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ที่ Link: https://bit.ly/2VKUTGS หรือ Scan QR Code
2. เตรียมสําเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .pdf ดังต่อไปนี้
2.1 บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประชาชน
2.2 หลักฐานแสดงว่าจบการศึกษา ใบ รบ. 1 / Transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่าจบ
การศึกษาในระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. แล้ว (หากสถานศึกษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ผลการศึกษาจนถึง
ภาคการศึกษาที่ 1/2562)
2.3 ผลการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน ประกอบด้วย
2.3.1 ตรวจสุขภาพทั่วไป
2.3.2 เอ็กซเรย์ปอด
2.3.3 ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
2.3.4 ใบรับรองแพทย์
*** เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารระบาดของไวรั ส โคโรนา 2019 (covid-19) และเพื่ อ ลดการเดิ น ทางและ
ความหนาแน่นที่โรงพยาบาล ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ สามารถส่งผลการตรวจสุขภาพ
ได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศจากคณะอีกครั้ง
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3. ส่งไฟล์ที่เตรียมไว้ในข้อ 2 (รวมเป็นไฟล์เดียว) ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ถึงเวลา 24.00 น.
ทาง E-mail ของแต่ละภาควิชา โดยตั้งชื่อเรื่องที่ส่งว่า “เอกสาร TCAS 2-ปวช_ชื่อ-สกุลของนักศึกษา ชื่อย่อ
สาขาวิชา วุฒิการศึกษา” (ตัวอย่าง : เอกสาร TCAS2-ปวช_นางสาวตั้งใจ เรียนดี สาขาวิชา MATE ปวช.)
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขาวิชา
E-mail
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- 01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
che@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
- 01116 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
mpte@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
- 01119 InSE วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
iee@eng.kmutnb.ac.th
4. เตรี ย มตั ว เพื่ อ สอบสั ม ภาษณ์ แ บบทางไกลหรื อ ตามแนวทางที่ ส มาคมที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง
ประเทศไทยกําหนด ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้อง
เพียงผู้เดียวและแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม โดยทางภาควิชาจะเป็นผู้แจ้งตารางเวลาที่สอบ
สัมภาษณ์และวิธีการต่าง ๆ ส่งทาง email ที่นักศึกษาส่งข้อมูลมา
5. ผู้ไม่ดําเนินการตามข้อ 1 – 4 เพื่อสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
7. หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือ ปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละ
สาขาวิชา หรือ E-mail: academic@eng.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบสอบสัมภาษณ์นักศึกษา

3

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจําปีการศึกษา 2563
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นางสาวกัณฐิกา
พุทธเมฆ
2
นางสาวกฤตพร
ยมนา
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นายภคพล
ชูทอง
2
นางสาวเบญจมาภรณ์ สุวรรณประสิทธิ์
3
นายธีรพัฒน์
อุ่นวงษ์
4
นายมินท์ธาดา
ขันอินทร์
5
นายพันธรัตน์
ชูอ่อน
6
นายวรพล
อรศรี
7
นายสิริวัฒถ์
วาดประเสริฐ
8
นายภัทรพล
จันทรา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
นายวิษณุ
จันทร์นิตย์
2
นายมนัสพงศ์
โสภา
3
นายภัทร
ชมภูนุช

