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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ท่ี 092/2565 

เรื่อง กําหนดการสอบสัมภาษณของผูมีรายช่ือผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 

โครงการรับตรง สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 TCAS รอบท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2565 

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

 เ พ่ือ ใหการ คัด เลื อก เข า ศึกษาตอ ในคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขอแจงกําหนดการสอบสัมภาษณของผูมีรายชื่อผานการคัดเลือกเขาศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการรับตรง 

สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 TCAS รอบท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 1.  เตรียมสําเนาเอกสารในรูปแบบไฟล นามสกุล .pdf ดังตอไปนี้ 

 1.1 บัตรประจําตัวสอบ หรือบัตรประชาชน 

 1.2 หลักฐานแสดงวาจบการศึกษา ใบ รบ. 1 / Transcript หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีแสดงวาจบ

การศึกษาในระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. แลว (หากสถานศึกษาออกใหไมทันใหใชผลการศึกษาจนถึง 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564) 

 1.3 ผลการตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียดดานลางนี้ (สงภายใน 30 มิถุนายน 2565 ทางเมลลภาควิชา) 

  - ใบรายงานผลการตรวจรางกาย นักศึกษาสามารถดาวนโหลดไดท่ี Link: https://bit.ly/3q33LHc  

 2. ส งไฟล ท่ี เตรียมไว ในขอ 1 (รวมเปนไฟล เดียว) กอนวันอังคารท่ี 14 มิ ถุนายน  2565  

ทาง E-mail ของแตละภาควิชา โดยตั้งชื่อเรื่องท่ีสงวา “เอกสาร TCAS 4 ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา ชื่อยอ

สาขาวิชา วุฒิการศึกษา” (ตัวอยาง : เอกสาร TCAS 4 นางสาวตั้งใจ เรียนดี สาขาวิชา MATE ม.6) 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ภาควิชา  

1. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต  

สาขาวิชา 01116 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

สาขาวิชา 01117 I-IME วิศวกรรมวสัดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาต ิ
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ภาควิชา 

2. ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส

- สาขาวิชา 01114 MHE วิศวกรรมขนถายวัสดุ

- สาขาวิชา 01215 LE วิศวกรรมโลจิสติกส  ( เสริมทักษะภาษาอังกฤษ )

(โครงการสมทบพิเศษ)

กลุม IEE KMUTNB 2565 

3. เตรียมตัวเพ่ือสอบสัมภาษณแบบทางไกล ในวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น.

เปนตนไป โดยใหนักศึกษาอยูในหองเพียงผู เดียวและแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม 

โดยทางภาควิชาจะเปนผูแจงตารางเวลาท่ีสอบสัมภาษณและวิธีการตาง ๆ กับนักศึกษา 

4. ผูไมดําเนินการตามขอ 1 – 2 เพ่ือสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ และเรียกรองสิทธิ์ภายหลังไมได

5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565

6. หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดท่ีงานบริการการศึกษา

ทาง E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/rullWJe 

หรือ โทรศัพท 02-555-2000 ตอ 8147, 8110 

ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 

(รองศาสตราจารย ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ) 

รองคณบดีฝายบริหาร 

รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

https://lin.ee/rullWJe
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

โครงการรับตรง สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 TCAS รอบท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2565 

1. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 4 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายโอม ปยะอารีรัตน 

2 นางสาวอภิญญา สุวรรณ 

3 นางสาวรัตนากร มาพงษ 

4 นายเบญจพล ดิสวัฒน 

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

-  สาขาวิชา 01114 MHE วิศวกรรมขนถายวัสดุ (จํานวน 1 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวอัจฉรา  คณิตชรางกูร 

-  สาขาวิชา 01215 LE วิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (โครงการสมทบพิเศษ) (จํานวน 1 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวอลิษา 
 

โพธิเกตุ 

 




