
ประกาศ 
นักศึกษาที่สมคัรโครงการโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 

ในวันศุกร์ที่ 26 และเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  
******************************************** 

  ในวันศุกร์ที่ 26 และเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา
เรียนดี เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ รูปแบบออนไลน์โดย Video Call บนโปรแกรม LINE ขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ OpenChat “โครงการโควตาเรียนดี ปวช. มจพ. 

2565” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับการสัมภาษณ์ หรือ  

https://line.me/ti/g2/_6lTEiqLQ_99mnR8gzg11AGO-

y4AzEP11vX0pA?utm 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําปีการศึกษา 2565 (เอกสารรหัส 

TGPS-01 ที่แนบมากับเอกสารนี)้  

3. เตรียมเอกสาร ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่มีผล

การเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ชั้น ม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และคะแนน

เฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.75) 

4. เอกสารในข้อ 2 และ 3 จะต้องถูกเตรียมในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จากการสแกน กรณีเป็นไฟล์ภาพที่ใช้วิธีการ

ถ่ายภาพ ภาพถ่ายจะต้องชัด หน้าตรง ไม่เอียง ไม่สั่น ไม่มืด เห็นข้อความในเอกสารครบถ้วน มีความสว่างและความ

คมชัดในระดับที่สามารถพิจารณาข้อความได้ และขอบเอกสารต้องเต็มกับขอบภาพพอดี ไม่เห็นวัตถุอื่นๆ ในภาพ      

(ดูตัวอย่างจากเอกสารแนบด้านหลัง) 

5. เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนว่าอยู่ในกลุ่มสัมภาษณ์ใด และให้

ทำการเข้ากลุ่ม LINE สัมภาษณ์นั้น 

6. เอกสารที่ได้จากการเตรียมในข้อที่ 4 จะต้องนำส่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องไลน์ ในห้องที่นกัเรียนถูกจัดกลุ่มสัมภาษณ ์ 
โดยการทักส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องไลน์ ภายในวันพธุที่ 24 พฤศจกิายน 2564  

7. ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียด วิธีการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 (เอกสาร

รหัส TGPS-02) ให้ครบถ้วนและเตรียมตัวสอบด้วยคำแนะนำตามเอกสาร  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  

1. กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. 02-5552000 ต่อ 1626-1628 

2. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมวิศวรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 02-555-2000 ต่อ 6115 

3. Facebook: โควตาเรียนดี ปวช.ปี 65 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

มจพ. >>> https://www.facebook.com/kmutnbtgpsquota65 <<< 

  

https://line.me/ti/g2/_6lTEiqLQ_99mnR8gzg11AGO-y4AzEP11vX0pA?utm
https://line.me/ti/g2/_6lTEiqLQ_99mnR8gzg11AGO-y4AzEP11vX0pA?utm


วิธีการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
********************************************* 

ขอให้ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมตัวการสัมภาษณ ์ดังต่อไปนี ้
1. เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน LINE เป็นรูปถ่ายของตนเอง (รูปสุภาพ) เปลี่ยนชื่อ LINE เป็นช่ือและนามสกุลจริง ด้วยภาษาไทย 

2. เตรียมความพร้อม ทดสอบกล้อง ไมค์ และลำโพง วา่ได้ยินเสียงชัดเจน และความเสถยีรของสัญญาณอินเตอร์เนต 
3. ให้นักเรียนติดตั้งกล้องในการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

3.1. นักเรียนยืนสมัภาษณ์และต้ังกล้องให้เห็นเต็มตัว 
3.2. นักเรียนยืนสมัภาษณ์และต้ังกล้องให้เห็นอย่างน้อยคร่ึงตัว 
3.3. นักเรียนน่ังสมัภาษณ์และต้ังกล้องให้เหน็เต็มตัว 
3.4. นักเรียนน่ังสมัภาษณ์และต้ังกล้องให้เหน็อย่างน้อยคร่ึงตัว 

 
4. วันสอบสัมภาษณ์ ใหนักศึกษาเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ทาง Video Call ดังนี้  

4.1. ใสชุดนักเรียนในการสอบสัมภาษณ  
4.2. เตรียมบัตรประชาชนแสดงตอกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
4.3. ตรวจสอบช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ 

กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี 

 

  

เอกสารรหัส TGPS-02 



 

เลขที่สมัคร........................... 

แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์ผูส้มัครโครงการโควตาเรียนดี 
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ชื่อ-สกุล................................................................................เลขที่บัตรประชาชน - - - -  
2. ที่อยู่............................ซอย/ตรอก............................. ..............ถนน........................... ....................................................

ตำบล/แขวง...................................................................อำเภอ/เขต ...................................................................................
จังหวัด..........................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้........................................................เบอร์ผู้ปกครอง……………………….......................................
E-mail ..…………..………………..... 

3. สมัครสอบสาขาวิชา อันดับ 1 ............................................................. โปรแกรม    ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ  
 อันดับ 2 ............................................................. โปรแกรม    ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ  
 อันดับ 3 ............................................................. โปรแกรม    ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ  

4. จบการศึกษาระดับ ม.3 ปีการศึกษา...........................จากสถานศึกษา ..............................................................................
จังหวัด................................. 

5. คะแนนเฉลี่ยสะสม (ม.1 – ม.2) 4 ภาคการศึกษา .  (ม.1 – ม.3) 6 ภาคการศึกษา .  

 
หมายเหตุ ข้าพเจ้า........................................................................................................ขอรับรองว่าถ้าผลการเรียนของข้าพเจ้า

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด (คะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ชั้น ม.1 -ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 และ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.75) โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนจาก
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 (ปพ.1:3) ข้าพเจ้ายินดี 
สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร  

เอกสารรหัส TGPS-01 แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการโควตาเรียนดี 



ตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง 

ภาพชัดเจน ไม่เอียง มีความสว่างเพียงพอ 

 

เอียง ติดขอบอื่น ไม่เป็นแนวตรง ไม่ควรทำ 

 

เอียง ติดขอบอื่น ไม่ควรทำ 

 

เอียง ติดขอบอื่น ไม่ควรทำ 

 
 


