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โควตาเรียนดี สําหรับนักศึกษา ปวส. เพ่ือเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
****************************************** 

 
 ในวันศุกรที่  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. เปนตนไป เปนการสอบสัมภาษณนักศึกษา
โควตาเรียนดีสําหรับนักศึกษา ปวส. เพ่ือเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2565  
นั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ   รูปแบบออนไลน    ขอใหนักศึกษา 
ทุกคนปฏิบัติ ดังนี ้
 

1. กรอกเอกสารเพื่อใชในการสอบสัมภาษณ ตามลิงคนี้ shorturl.asia/ucSVO โดยระบขุอมูลใหถูกตองตาม 
ความเปนจริง ภายในวันจันทรท่ี  22  พฤศจิกายน  2564  ดังนี้  
1.1 เลือกสาขา 3 อันดับ ตามใบหลักฐานแสดงการสมัคร  

 

 
 

1.2 แนบไฟลรูปถายหลักฐานการศึกษา ท่ีระบุเกรดเฉล่ียสะสม 4 ภาคการศึกษา 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการสอบสัมภาษณโดยผานทาง Video Call 

(สําหรับนักศึกษา) 

ในวันศุกรท่ี  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. เปนตนไป 
 

1. ใหนกัศกึษาเตรียมต ัวในการสอบส ัมภาษณผานทาง Video Call โดยใชโปรแกรม LINE ซ ึ่งนกัศึกษาจะตอง 
เตรียมต ัวกอนการสอบส ัมภาษณ ด ังนี ้
1.1 กรอกขอมูลสวนตวั เพ่ือใชในการสอบสัมภาษณ และแนบไฟลรูปภาพหลักฐานการศึกษา ท่ีระบุเกรดเฉล่ีย 

สะสม 4 ภาคการศึกษาตามลิงคนี้ shorturl.asia/ucSVO ใหเรียบรอย ภายในวันจันทรท่ี 22  
พฤศจิกายน 2564 

1.2 สแกนคิวอารโคด (สามารถดําเนินการไดเลย) เพ ื่อเขากล ุมสอบส ัมภาษณตามสาขาท่ีเลือกไวอันดับที่ 1  
(ตามเอกสารแนบ หมายเลข 1) และในกลุม line จะมีรายชื่อใหตรวจสอบอีกครั้ง  

1.3 เปล่ียนรูปโปรไฟลใน LINE เปนรูปถายของตนเอง (รูปสุภาพ) เปล่ียนชื่อ LINE เปนชื่อและนามสกุลจรงิ  
ดวยภาษาไทย 

1.4  ใหนักศึกษาตอบรับการขอเพ ิ่มเพ ื่อนจากกรรมการสอบส ัมภาษณในชวงเวลาท ี่กําหนด 
 

2. ว ันสอบสัมภาษณ ใหนักศึกษาเตรียมต ัวสอบส ัมภาษณทาง Video Call ด ังนี ้
2.1  ใสชุดนักศึกษาในการสอบส ัมภาษณ 
2.2  เตรียมบ ัตรประชาชนแสดงตอกรรมการสอบส ัมภาษณ 

 
 
 

กรณีท่ีไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ทุกกรณ ี
 

************************************************************* 



 

ค ิวอารโคดสำหรับเขากลุมสอบสมัภาษณ 
ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2-3 ป) และระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป 

(วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เปนตนไป) 
********************************** 

 

หล ักส ูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2-3 ป) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล MDT-T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ MDT-T 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผ ูชวยศาสตราจารย ดร.ส ุนทร  ส ิทธิสกุลเจริญ 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแมพิมพ TDT-T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ TDT-T 
กรรมการสอบส ัมภาษณ อาจารยณรงศักด์ิ  นิธิประท ีป 

 
 

สาขาว ิชาเทคโนโลย ีเคร่ืองกล (ผล ิตช ิ้นสวนอากาศยาน AcT-T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ AcT-T 
กรรมการสอบสัมภาษณอาจารย ดร.สรศักดิ์ วงศมณี 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT-R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ MtT-R กรรมการสอบ
สัมภาษณอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานินทร จูฉิม  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสิทธิ์ วงศเจริญ 

 
 

สาขาว ิชาเทคโนโลย ีเคร่ืองตนกําล ัง (การผล ิตยานยนต AMT-R , T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ AMT-R,T 
กรรมการสอบสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนรมิตร กระแสรลม 

 
 

สาขาว ิชาเทคโนโลย ีเคร่ืองตนกําล ัง (พล ังงาน EGT-R , T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ EGT-R,T 
กรรมการสอบสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ปรีดา จันทวงษ 

เอกสารแนบหมายเลข 1 



สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (WDT-R , T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_WDT-R,T  

กรรมการสอบสัมภาษณ  

ผูชวยศาสตราจารยณรงคเดช พัฒนไพบูลย 
อาจารยตอศักด์ิ อุทัยไขฟา 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT-R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ PNT-R  
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารพัชรี ชูชาต ิ 
อาจารย ดร.วิโชค พรหมดวง  
ผูชวยศาสตราจารยสถาพร สิทธิวงค 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (PNT-T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ PNT-T  
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน องอาจ  
อาจารยเดชา ปานประเสริฐ 

 
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีอ ิเล ็กทรอนิกส (คอมพ ิวเตอร  ECT_R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ ECT-R  
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิทธิวิสุทธิเมธีกร 
อาจารย ดร.สมพร เตียเจริญ 

 
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีอ ิเล ็กทรอนิกส (เคร่ืองม ือว ัดและควบคุม EIT-R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ EIT-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
อาจารย ดร.นพพร สุทธิวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศสมบัติ 

 
สาขาว ิชาเทคโนโลย ีอ ิเล ็กทรอนิกส (โทรคมนาคม  ETT-R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ ETT-R  
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา มามาตร  
ผูชวยศาสตราจารยสมชาย สาลีขาว 



หล ักส ูตรเท ียบโอน 3 ป 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ TDET-2R 
ช่ือกรุปไลน CIT_TDET-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน คณะวาป ผู
ชวยศาสตราจารยไพบูลย  สินพระยากุล 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 
(แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล) MDET(M)-2R 
ช่ือกรุปไลน CIT_ MDET(M)-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรายุทธ เงินทอง 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 
(แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักรกล) MDET(D) ช่ือกรุ
ปไลน CIT_ MDET(D)-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยา อุบลทิพย 
อาจารยทศพร อัศวรังษี 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ AmET-2R  
กรรมการสอบสัมภาษณ 
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  นิลผ ึ้ง  
อาจารยวาท ี่รอยตรี ดร.ช ัยยศ  ดํารงกิจโกศล 

 
 

สาขาว ิชาเทคโนโลย ีว ิศวกรรมการทำความเย ็น และ
ปรับอากาศ (RAET-2R ,T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ RAET-2R ,T 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริษฐ ธรรมศิริโรจน 
อาจารยกรวิก บัวคํา 



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง PnET-2R 
ช่ือกรุปไลน CIT_ PnET-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารยประภาภรณ เพชรสม  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง 
อาจารยหัฎฐะ สาวะจันทร 
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