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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

----------------------------------------------------------- 

ด้วย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

โครงการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งจัดการเรียน 

การสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศ

มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่า

สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

2. การพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. การสอบสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ)

ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรอรับโทรศัพท์/รอเข้าห้องประชุม

ออนไลน์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะโทรสัมภาษณ์/เชิญเข้าห้องประชุม

ออนไลน์ตามล าดับที่ประกาศ หากผู้ใดไม่รับโทรศัพท์หรือไม่เข้าห้องประชุมออนไลน์ตามวันและเวลาดังกล่าว 

ถือว่าสละสิทธิ์ 

2. การส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาผลสอบคัดเลือก ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศส่งหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาผลสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่  3 มีนาคม 2565 ได้ที่ 

https://forms.gle/R3NbrXr5aLRw1R8ZA  โดยระบุชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-สกุล_ชื่อเอกสารและเอกสารที่แนบ 

เป็นไฟล์ pdf เท่านั้น หากผู้ใดส่งเกินระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

หลักฐานประกอบการพิจารณาผลสอบคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 

2.1  Motivation Letter  

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เขียนบรรยายลงในกระดาษ A4 ด้วยลายมือไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 

ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

/- เหตุผลใด...foment
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-  เหตุผลใดมหาวิยาลัยจึงควรรับนักศึ กษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

-  ความเข้าใจในอาชีพวิศวกรในสาขาที่นักศึกษาได้ท าการสมัคร 

 -  บรรยายถึงความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(เน้นฟิสิกส์และเคมี) ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่นักศึกษาได้ท าการสมัคร   

-  พ้ืนฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

-  ลักษณะนิสัย การปรับตัวและการเข้าร่วมสังคม 

-  ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร (พิมพ์จากระบบรับสมัครhttp://www.admission.kmutnb.ac.th) 

2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทีผู่้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

2.4  ส าเนาทะเบียนบ้านทีผู่้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด  

2.5 ส าเนา Transcript แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือ ส าเนา Transcript จบการศึกษา 

ที่ผู้สมัครลงนามรับรองถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

2.6  ผลตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก

และสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 

- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กเรย์มาแสดง) 

- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามิน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 

- ผลการตรวจตาบอดสี 

2.7 Portfolio ของผู้สมัคร 

หมายเหตุ 1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศผ่อนผันการยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ เพ่ือประกอบ  

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยสามารถยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์  

ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ในวันศุกร์ที่  20 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถส่งได้ที่  Email : 

admisstions@eat.kmutnb.ac.th โดยระบุชื่อเรื่องการส่งเป็น ชื่อ-สกุล สาขาวิชาที่สมัคร (ในกรณีที่นักศึกษา

ผ่านการสอบคัดเลือก) 

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ในวันศุกร์ที่

11 มีนาคม 2564  ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th หรือ www.eat.kmutnb.ac.th 

ประกาศ ณ วันที่      กุมภาพันธ์  2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง) 

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

24
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รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

สาขาวิชา วิธีการสอบคัดเลือก/สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อัตโนมัติ (EAet) 

ผู้มีรายชื่อ ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

   1. ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ทาง Google form 

โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 

หรือเข้าท่ีลิงค์ https://forms.gle/R3NbrXr5aLRw1R8ZA 

   2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและ 

ยานยนต์ (MAet) 

ผู้มีรายชื่อ ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

   1. ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ทาง Google form 

โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 

หรือเข้าท่ีลิงค์ https://forms.gle/R3NbrXr5aLRw1R8ZA 

   2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

- สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

(CPet) 

ผู้มีรายชื่อ ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

   1. ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ทาง Google form 

โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 

หรือเข้าท่ีลิงค์ https://forms.gle/R3NbrXr5aLRw1R8ZA 

   2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

pom @oomf
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สาขาวิชา วิธีการสอบคัดเลือก/สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและ

กระบวนการผลิต (MPet) 

ผู้มีรายชื่อ ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

   1. ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ทาง Google form 

โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 

หรือเข้าท่ีลิงค์ https://forms.gle/R3NbrXr5aLRw1R8ZA 

   2. สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 

- เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและ 

โลจิสติกส์ (ILet) 

ผู้มีรายชื่อ ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

   1. ส่งเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ทาง Zoom Meeting  

โดยสแกน QR Code ด้านล่าง 

หรือเข้าท่ีลิงค์ https://forms.gle/R3NbrXr5aLRw1R8ZA 

   2. สอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยสแกน  

QR Code ด้านล่าง 

หรือเข้าท่ีลิงค์ https://bit.ly/3K1PHGj 

      Meeting ID: 995 2075 5535 

      Passcode: 628008 

   2. ตั้งชื่อโดยใส่ล าดับ ตามด้วย ชื่อ-สกุลจริง ด้วยภาษาไทย 

   3. กด Join หลังจากนั้น จะเข้าสู่ lobby ห้องใหญ่ ใน Microsoft 

team 

จากนั้นทางคณะกรรมการจะดึงเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ที่ละคน 

ตามล าดับ 
form @oath
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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง  

ประจ าปีการศึกษา 2565  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 

รหัส 12101  สาขา EAet เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130021-7 นาย วรวัส กาญจโนทัย 

2 1130039-9 นาย อิทธิกร เนาว์รัตน์ 

3 1130027-4 นาย ธนโชต ิ ไวสันเทียะ 

4 1130060-5 นาย วสุธร ช้างหัวหน้า 

 

รหัส 12102  สาขา EAet เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ – แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130053-0 นาย ชัยพัฒน์ ศรีทราย 

2 1130033-2 นาย พีรพัฒน์ ภูผ่าน 

3 1130006-8 นาย ภัทรวัฒน์ ขาดรัมย์ 

 

รหัส 12103 สาขา MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130026-6 นาย พชรพล ชมภูรัตน์ 

2 1130056-3 นาย คมชาญ ตั้งสุข 

3 1130003-5 นาย สิทธิเลิศ นารถมณี 

4 1130049-8 นาย นท ี โสฬส 

5 1130028-2 นาย ธนทัต ทองเปลว 

6 1130069-6 นาย ดิถดนัย อามาตย์ 

7 1130014-2 นาย สุรเดช เต้นย้อม 

8 1130020-9 นาย เกรียงไกร ยินดีสุข 

9 1130058-9 นาย กวิน พรหมศรี 

/รหัส 12103... 
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รหัส 12103 สาขา MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

10 1130038-1 นาย ธีร์ปกรณ์ พิมลชัยกุล 

11 1130013-4 นาย พัชรพล พิมพ์ขาว 

12 1130018-3 นาย อนุชิต มุ่งมาตร 

13 1130008-4 นาย วรภัทร มณีวงศ์ 

14 1130054-8 นาย ธนธรณ์ วัลลา 

15 1130009-2 นาย อภิชาติ กุลประยงค์ 

16 1130052-2 นาย สหรัฐ สังข์ทอง 

17 1130068-8 นาย ภูวนนท์ นุสุข 

18 1130034-0 นาย คงศักดิ์ แก้วปาน 

19 1130045-6 นาย นัทธพงศ์ จ าลองรัตน์ 

20 1130015-9 นาย พัฒน์ยศ วิเวกวินย์ 

21 1130007-6 นาย ณฐวุฒิ เจริญคช 

 

รหัส 12104 สาขา MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ – แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130029-0 นางสาว วิรัลยุพา ชีวะธรรมานนท์ 

2 1130065-4 นาย ธนวัฒน ์ เรืองเดช 

3 1130048-0 นาย ธนภัทร ประคตสะคนธ์ 

4 1130062-1 นาย ณัฐพงษ์ ทิพอาภร 

/รหัส 12105... 
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รหัส 12105  สาขา CPet เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130010-0 นาย ภูชิสส ์ เมธีทัศนีย์ 

2 1130011-8 นาย กิจติชัย เบี้ยไทยสงค์ 

3 1130051-4 นางสาว ชนิสรา บูรณะอุดม 

4 1130032-4 นางสาว ณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์ 

5 1130059-7 นาย ธีระพล แก้วกลางดอน 

6 1130016-7 นางสาว ณัฐพร ชูเชิด 

7 1130061-3 นางสาว พัชราภา เจริญมี 

8 1130057-1 นางสาว อรปรียา จิตธรรม 

9 1130002-7 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรณคง 

10 1130012-6 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ห่างภัย 

11 1130067-0 นางสาว จันทิมา หนูพิศ 

12 1130050-6 นาย พีรพล เรืองศรี 

13 1130024-1 นางสาว ชนิสรา เจริญสุข 

14 1130066-2 นาย ภิพัฒน์ชนน์ เปาอินทร์ 

15 1130055-5 นางสาว บัณฑิตา ศรษาระเดช 

 

รหัส 12106  สาขา MPet เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต – แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130023-3 นาย พชร สีค าภู 

2 1130040-7 นาย พงศกร บุญยัง 

3 1130030-8 นาย นพรุจ มูลทองหลาง 

4 1130022-5 นาย ระพีพันธ์ จุลพันธ์ 

5 1130025-8 นางสาว วรางคณา ยุตตานนท์ 

6 1130004-3 นาย อานัส มีหนองแขม 

7 1130041-5 นาย เมธัส พันธ์โพธิ์ 

/รหัส 12107... 
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รหัส 12107  สาขา MPet เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต – แขนงวิชาวิศวกรรมโลหการ 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130063-9 นาย กิตตน์ พลับแดง 

2 1130035-7 นาย ชนสรณ์ รื่นรมย์ 

 

รหัส 12108 สาขา ILet เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 

1 1130017-5 นาย รชต เอ่ียมยิ้ม 

2 1130001-9 นาย กมล สุดเสนาะ 

3 1130005-0 นาย พงศพัศ ค าหอมกุล 

4 1130037-3 นาย อนุภัทร หอมจันทร์ 

5 1130043-1 นางสาว นิตา รุ่งมงคลรัตน์ 

6 1130047-2 นาย อริยะ ชิงช่วงชัย 

7 1130064-7 นาย กานต์กวิน บังนิไกร 

8 1130031-6 นาย อรุชา เกิดศิริ 

9 1130036-5 นางสาว ณัฐมน คงอยู่ 

10 1130019-1 นาย นราธิป ศรีค าม้วน 

11 1130046-4 นาย จิรายุ เงางาม 

12 1130044-9 นาย พลภูม ิ โภคาพานิชย์ 
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