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           ผู้มีรายช่ือที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด  ดังนี้  

คณะ/วิทยาลัย 
วันที่ 
สอบ

สัมภาษณ ์

เวลาเริ่ม
สอบ

สัมภาษณ ์
วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
▪ ด้านหุ่นยนต ์

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
ถึง  

11.00 น. 

ผู้มีรายชื่อที่มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี ้
   1. สอบสัมภาษณ์ผา่น Video Call ด้วย
โปรแกรม LINE โดยสแกน OR Code ด้านลา่ง
เพื่อเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ ์
  

 
กลุ่มไลนส์อบสัมภาษณ ์

 
2. เปลี่ยนชื่อ LINE เป็น ชื่อ-สกลุจริง ด้วย
ภาษาไทย 
3. เข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
▪ ด้านหุ่นยนต ์

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

ผู้มีรายชื่อที่มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี ้
   1. สอบสัมภาษณ์ผา่น Video Call ด้วย
โปรแกรม LINE โดยสแกน OR Code ด้านลา่ง
เพื่อเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ ์
 

 
กลุ่มไลนส์อบสัมภาษณ ์

 
หรือเข้าที่ลิงค์ 
https://line.me/R/ti/g/M2t0W2FZK3 
2. เปลี่ยนชื่อ LINE เป็น ชื่อ-สกลุจริง ด้วย
ภาษาไทย 
3. เข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ 
 

https://line.me/R/ti/g/M2t0W2FZK3


-3- 
 

คณะ/วิทยาลัย 
วันที่ 
สอบ

สัมภาษณ ์

เวลาเริ่ม
สอบ

สัมภาษณ ์
วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

1. นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ จนถึง วันพฤหัสบดีที ่30 ธันวาคม 
2564 ให้ส่งเอกสารรายงานตัวมาที่ E-mail : 
academic@archd.kmutnb.ac.th โดยระบุ
หัวข้อ E-mail “เอกสารรายงานตัวผู้มี
ความสามารถดีเด่นด้านนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามดว้ย ชื่อ-สกุล 
และสาขาวิชาที่มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์” 
2. ไฟล์เอกสารที่แนบส่งมีดังนี้  
  2.1 แบบฟอร์มสอบสัมภาษณน์ักศึกษา 
คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
(สแกน OR Code ดา้นล่างเพื่อดาวนโ์หลด
แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษา  
คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ) 
 
 

 
 

  2.2 หลักฐานแสดงการสมัคร (ไม่รับใบเสร็จ  
รับเงินหรือหลักฐานการช าระเงิน) 
  2.3 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน เฉพาะ
ด้านหนา้หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
โดยต้องมีรูปของผู้สมัครและเลขประจ าตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ในบตัรนั้น พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
  2.4 ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมลงนามรับรอง
ส านาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
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คณะ/วิทยาลัย 
วันที่ 
สอบ

สัมภาษณ ์

เวลาเริ่ม
สอบ

สัมภาษณ ์
วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ (ต่อ) 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

  2.5 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียน
แสดงผลการเรียน/Transcript ที่แสดง
รายละเอียดผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาค
การศึกษา หรือหลักฐานอ่ืนๆ โดยแสดงระดบั 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา  
ในสาขาตามที่มหาวทิยาลัยก าหนดไว้ในระเบียบ
การรับสมัคร พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง
ด้วยตนเอง 1 ชุด 
  2.6 แฟ้มสะสมผลงาน โดยก าหนดให้เป็นไฟล์
นามสกุล .pdf ไฟล์เดียว เก่ียวกบังานออกแบบ 
ในสาขาที่สมัคร มีความคมชดัของรูปภาพ 
จ านวนไม่เกิน 10 ผลงาน ขนาดไฟล์ไม่เกิน  
30 MB   
  2.7 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรบัรองแพทย์ 
รับผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
ไม่รับผลตรวจจากคลนิิกและสถานพยาบาล) โดย
ให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรบัรองแพทย์ที่ทาง
คณะก าหนด และประทบัตราของโรงพยาบาล 
ลงในใบรับรองแพทย์ (สแกน OR Code ด้านล่าง
เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  
คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ) 
 
 

 
 

หมายเหตุ : 1. เอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ .pdf 
หรือไฟล์รูปภาพที่มีความคมชัด 
               2. ใบผลตรวจสุขภาพ อนุโลมให้ส่ง
ในวันมอบตัวนักศึกษาใหม่ 
3. ผู้ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวตามวัน เวลา ข้างต้น 
และเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศของคณะ จะไม่มสีทิธิ์เข้ารับ 
การสอบสัมภาษณ ์
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คณะ/วิทยาลัย 
วันที่ 
สอบ

สัมภาษณ ์

เวลาเริ่ม
สอบ

สัมภาษณ ์
วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ (ต่อ) 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แอดไลน์ ID Line : 
thana.an ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 โดย
พิมพ์ ชื่อ-สกุล โครงการทีส่มัครเพื่อรายงานตัว 
5. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Zoom 
Meeting และให้อยู่ในห้องเพียงผู้เดียว ผู้สอบ
สัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
6. คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting  
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา  
09.00 น. เป็นต้นไป 
7. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามหมายเลข 
081-8235438 รศ.ดร.ธนา อนนัต์อาชา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย สร้างสรรค์ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
▪ ด้านหุ่นยนต ์

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
▪ ด้านหุ่นยนต ์

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
ถึง 

16.00 น. 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.admission.kmutnb.ac.th 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
▪ ด้านหุ่นยนต ์

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

1. ให้ผู้มีรายชื่อสอบเตรียมตัวในการสอบ
สัมภาษณ์ผา่นทาง Video Call โดยใช้โปรแกรม 
LINE  ซึ่งผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเตรียมตัวก่อน 
การสอบสัมภาษณ์ ดังนี ้
   1.1 สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มสอบ
สัมภาษณ์ตามสาขาที่ผู้มสีิทธิส์อบมีรายชื่อ  
โดยจะให้สอบสัมภาษณ์ตามสาขาที่เลือกอันดับ 
1 เท่านั้น 
   1.2 เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน LINE เป็นรูปถ่าย
ของตนเอง (รูปสุภาพ) เปลี่ยนชือ่ LINE เป็นชื่อ
และนามสกุลจริงด้วยภาษาไทย 
   1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบตอบรับการขอเพิ่มเพื่อน
จากกรรมการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

https://www.admission.kmutnb.ac.th/


-6- 
 

คณะ/วิทยาลัย 
วันที่ 
สอบ

สัมภาษณ ์

เวลาเริ่ม
สอบ

สัมภาษณ ์
วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อ) 
▪ ด้านนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
▪ ด้านหุ่นยนต ์

8 มกราคม 
2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสอบสัมภาษณ์ระดับปวช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ

ปริญญาตรีต่อเนื่อง (2-3 ปี) 
 
2. วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มสีิทธิ์สอบ 
เตรียมตัวสอบสัมภาษณท์าง Video Call ดังนี ้
   2.1 ใส่ชุดนักเรียน/นักศึกษาในการสอบ
สัมภาษณ ์
   2.2 เตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการ
สอบสัมภาษณ ์
 

 



คณะ/วทิยาลยั ทีม่ีสทิธิส์อบ ล ำดบัที่ เลขทีส่มคัร เลขทีน่ ั่งสอบ

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 1 1200010-5 1-1300002 เด็กหญงิ โชตกิำนต์ ทองประเสรฐิ

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 2 1200009-7 7-1300004 นำย ธติธิษิณ์ ยะดว้ง

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 3 1200011-3 9-1300017 เด็กชำย ด.ช. จริภทัร แกว้ดว้ง

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 4 2200197-8 7-2300003 นำย ศริภฑัฐ์ พทัฐ์ฐศิติำ

คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 5 2200203-4 8-2300093 นำย ชำญธษิณ์ พวัศริิ

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 6 2200207-5 4-2300014 นำย ณฎัฐำกร อยูน่ำน

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 7 2200193-7 2-2300053 นำย ธรำเทพ สงำ่แสง

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 8 2200209-1 5-2300061 นำย รตัน์ฐสทิธิ ์ สอนเย็น

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 9 2200192-9 7-2300079 นำย พลวฏั ฉลำดกจิ

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 10 2200198-6 0-2300092 นำงสำว เพ็ญกวณิส์ ธนวเิชียร

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 11 2200211-7 3-2300095 นำย ปวรศิร์ เป่ียมปรีชำ

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 12 2200200-0 5-2300136 นำงสำว ภทัรวดี เสำร์ด ำริ

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 13 2200202-6 4-2300165 นำงสำว ปทมุภรณ์ จรพงศ์

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 14 2200199-4 6-2300193 นำงสำว พชัรนนัท์ วรุิฬห์พุทธวงศ์

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 15 2200195-2 7-2300215 นำย ธนธรณ์ แกว้ประสทิธิ ์

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 16 2200196-0 7-2300220 นำย พีรพศั กมลวทิย์

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 17 2200194-5 2-2300227 นำย ธีรภทัร ศรีแกว้

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 18 2200210-9 8-2300229 นำย ภวูมนิทร์ หมกุแกว้

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 19 2200206-7 4-2300028 นำย เจนวทิย์ กุลปิยรฐักติติ ์

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 20 2200208-3 1-2300119 นำย ณชัพล คงววิฒันำกุล

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 21 2200212-5 8-2300187 นำงสำว สชุำดำ ตอ้งว ัน้

คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 22 2200205-9 9-2300097 นำงสำว พลัลภำ มสีขุประสำน

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 2200201-8 0-2300153 นำย ธรรมจกัร สมภำรเพียง

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 24 2200204-2 2-2300213 นำย ชนิตร์นนัท์ เจรญิพจน์

วทิยำลยัเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 25 3200005-1 3-3300004 นำย นนทกำนต์ แซต่ ัง้

ชื่อ-นำมสกุล

บญัชีรำยชื่อแนบท้ำยประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิส์อบโครงกำรรบันกัศกึษำโดยวิธีพเิศษ 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2565

ประเภทนวตักรรมหรือสิง่ประดษิฐ์: นวตักรรมหรือสิง่ประดษิฐ์

วนัทีท่ดสอบทกัษะ: วนัที ่8 มกรำคม 2565 เวลำ 9.00 น.

ประกำศนียบตัรวชิำชีพ

ปรญิญำตรี 4 ปี/5 ปี

ปรญิญำตรี ตอ่เนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี


