
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ท่ี 134 /2565 

เรื่อง กําหนดการสอบสัมภาษณโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. 

หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประจําปการศึกษา 2566 

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

เพ่ือใหการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2566 เปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขอแจงกําหนดการสอบสัมภาษณของคณะวิศวกรรมศาสตร โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. 

หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีการสอบสัมภาษณท้ัง สอบสัมภาษณทางไกล (แบบออนไลน) และ สอบสัมภาษณท่ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร  ข้ึนอยูกับสาขาวิชา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การสอบสัมภาษณท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

สาขาวิชา ชองทางติดตอภาควิชาฯ 

- 01102 E-RE วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ

       (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

สอบสัมภาษณท่ี  

คณะวิศวกรรมศาสตร อาคาร 82 ช้ัน 3 หอง 310 

E-mail : pre@eng.kmutnb.ac.th

ใหดูขอมูลรายละเอียดข้ันตอน

การสอบสัมภาษณท่ีเวบไซต

https://pe.kmutnb.ac.th/tcas66/

facebook : peKMUTNB

โทร. 0-2555-2000 ตอ 8218
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

สาขาวิชา ชองทางติดตอภาควิชาฯ 

- 01108 EE วิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง/

ควบคุมอัตโนมัติ) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

- 01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 

สอบสัมภาษณท่ี  

ณ หองประชุมภาควิชาฯ ช้ัน 2 อาคาร 81 

E-mail: ece@eng.kmutnb.ac.th 

และชองทางการติดตอ ภาควิชา 

facebook: ECE KMUTNB  

โทร. 0-2555-2000 ตอ 8519 

ท้ังนี้  ขอใหผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณทุกทานสแกน     

QR code เพ่ือเปนชองทางในการรับขอมูลสําหรับ

การสอบสัมภาษณ 

Line :  

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 

สาขาวิชา ชองทางการติอตอภาควิชา 

- 01105 ME  วิศวกรรมเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 

 

 

สอบสัมภาษณท่ี  

คณะวิศวกรรมศาสตร อาคาร 83 ช้ัน 3 

E-mail : mae_infor@eng.kmutnb.ac.th 

และชองทางการติดตอ ภาควิชา 

https://mae.eng.kmutnb.ac.th/ 

facebook : MAE kmutnb 

โทร. 02 555 2000 ตอ 8315,8308,8307 

ใหนักศึกษา กรอกขอมูล ตาม Link : 

https://forms.gle/FPg6LSHwXWiSjXiD9 

และ ADD เขากลุมไลน 

 
 

 

 

https://forms.gle/FPg6LSHwXWiSjXiD9
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ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ปฏิบัติดังนี้ 

1. ใหนักศึกษาท่ีมีรายช่ือ (ดังเอกสารแนบ) มารายงานตัวตามสถานท่ี และสอบสัมภาษณ

ในวันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. หากไมมารายงานตัวตามเวลาถือวาสละสิทธิ์ 

การสอบคัดเลือกคณะวศิวกรรมศาสตรจะคัดเลือกแบบวิธีสอบสัมภาษณและข้ึนอยูในดุลพินิจของภาควิชา 

2. ผูไมดําเนินการตามขอ 1 เพ่ือสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ และเรียกรองสิทธิ์ภายหลังไมได

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

4. หากนักศึกษามีขอสงสัย หรือ ปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดทาง E-mail ของแตละสาขาวิชา

หรือ E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/pmM5Fvm 

2. การสอบสัมภาษณแบบออนไลน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิชา ชองทางติดตอภาควิชาฯ 

- 01113 IE วิศวกรรมอุตสาหการ

(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณออนไลน  

ผาน Google Meet  

ท่ี https://meet.google.com/kxn-mtcg-rdj 

ชองทางติดตอภาควิชาฯ 

E-mail : ie@eng.kmutnb.ac.th

เบอรติดตอ 086-3026906

หรือ 0-2555-2000 ตอ 8134

ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ Add Group Line

Line :  http://line.me/ti/g/r_IV0X7xq8

เพ่ือเปนชองทางในการรับขอมูลสําหรับการสอบสัมภาษณ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

สาขาวิชา ชองทางติดตอภาควิชาฯ 

- 01112 CE วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณแบบออนไลน

ใหนักศึกษาติดตามการกรอก link ขอมูล ผานทาง 

https://www.facebook.com/cekmutnb  

และสงภายในวันศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 

12.00 น. (ไมตองเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัย) 

E-mail : ce@eng.kmutnb.ac.th

และชองทางการติดตอ ภาควิชา

Facebook : cekmutnb  และ

โทร 02-5552000 ตอ 8627-8629

ใหนักศึกษา ติดตามการกรอก link ขอมูล ผานทาง

https://www.facebook.com/cekmutnb

mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://meet.google.com/kxn-mtcg-rdj
mailto:ie@eng.kmutnb.ac.th
http://line.me/ti/g/r_IV0X7xq8
https://www.facebook.com/cekmutnb
https://www.facebook.com/cekmutnb
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชา ชองทางติดตอภาควิชาฯ 

- 01119 InAE วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ

(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณแบบออนไลน 

E-mail : iee@eng.kmutnb.ac.th

และชองทางการติดตอ ภาควิชา

Tel: 0842356417 หรือ 025552000 ตอ 8641

ท้ั งนี้  ขอให ผู มี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ ทุ กท านแอดไลน  

เพ่ือเปนชองทางในการรับขอมูลสําหรับการสอบสัมภาษณ

Line : https://line.me/ti/g/c5tv2dcBip

ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ (สําหรับการสอบสัมภาษณแบบออนไลน) ปฏิบัติดังนี้ 

1. เตรียมตัวเพ่ือสอบสัมภาษณแบบทางไกล ในวันศุกรท่ี 25 พฤศจกิายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น.

เปนตนไป โดยใหนักศึกษาอยูในหองเพียงผูเดียวและแตงกายดวยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม 

โดยทางภาควิชาจะเปนผูแจงตารางเวลาท่ีสอบสัมภาษณและวิธีการตาง ๆ กับนักศึกษา 

2. ผูไมดําเนินการตามขอ 1 เพ่ือสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ และเรียกรองสิทธิ์ภายหลังไมได

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

4. หากนักศึกษามีขอสงสัย หรือ ปญหาท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดทาง E-mail ของแตละสาขาวิชา

หรือ E-mail วิชาการ คณะวิศวฯ : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/pmM5Fvm 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

(รองศาสตราจารย ดร. กิตติชัย ธนทรัพยสิน) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

https://line.me/ti/g/c5tv2dcBip
mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ.  

หรือของศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประจําปการศึกษา 2566 

1. ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

 01102 E-RE วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)  

1 1110005-4 นายจิรัฐนันท ลีอุดมวงษ 

 

2. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 

 01105 ME วิศวกรรมเครื่องกล (เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 2 คน)  

1 1110003-9 นายธนดล เพชรกาฬ 

2 1110009-6 นายพงศพิเชษฐ สุริยะไกร 

 

3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 01108 EE วิศวกรรมไฟฟา แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

 (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 2 คน) 

1 1110010-4 นายรัชฐพงศ สายบุญรอด 

2 1110006-2 นายรชต ศรีบศุราคัม 

 

 01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 2 คน)  

1 1110001-3 นายณัฐกันต แกวเทศ 

2 1110008-8 นายกิตติคุณ ปรีดาภรณภากร 

 

4. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 01112 CE วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)  

1 1110002-1 นายดลธรรม สวัสด ี

 

5. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 01113 IE วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 1 คน)  

1 1110007-0 นางสาววรัชยา รัตนวงศปรีดา 
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6. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

 01119 InAE วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)  

  จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี (จํานวน 2 คน)  

1 1110004-7 นางสาวสิริยากร อยูชมบุญ 

2 1110011-2 นายธนภูมิ กอนทอง 

 




