
  
ประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เรื่อง  กําหนดการสอบสัมภาษณของผูมีรายช่ือเพ่ือเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) 

ประจําปการศกึษา 2565 
                                ---------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือใหการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําปการศึกษา 2565 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม จึงแจงกําหนดการสอบสัมภาษณของผูมีรายชื่อเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป TCAS 
4 โครงการรับตรง สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) ประจําปการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 1. ผูมีรายชื่อสอบสัมภาษณ เตรียมสําเนาเอกสารในรูปแบบไฟล นามสกุล .pdf  ดังตอไปนี้ 

1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวสอบ พรอมขอมูลติดตอ หมายเลข
โทรศัพท, LINE ID และ E-mail 

 1.2 หลักฐานการศึกษา ใบ รบ.1 / Transcript หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาจบการศึกษา 
ในระดับ ม.6 แลว (หากสถานศึกษาออกใหไมทันใหใชผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ี 1/2564) 
  1.3 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ 
  1.4 แฟมผลงาน (Portfolio)  หรือใบแสดงความสามารถพิเศษตาง ๆ หรือใบประกาศ
รางวัลชนะเลิศ ไมต่ํากวาในระดับภาค ของการแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ การแขงขันทางวิชาการตาง ๆ (ถามี) 
 2. สงไฟลท่ีเตรียมไวในขอ 1 ภายในวันอาทิตยท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น.  
ทาง E-mail ของแตละสาขาวิชา โดยตั้งชื่อเรื่องท่ีสงวา “เอกสาร TCAS 4.3 รับตรง วุฒิ ม.6 เพ่ิมเติม ชื่อ-สกุล
ของนักศึกษา ชื่อยอสาขาวิชา” (ตัวอยาง: เอกสาร TCAS 4.3 รับตรง วุฒิ ม.6 เพ่ิมเติม นายขยัน มุงมานะดี 
สาขาวิชา CEE) รายละเอียดดังตอไปนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา E-mail 
ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 4 ป) 
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP) 

 
metha.o@fte.kmutnb.ac.th 

ภาควิชาครุศาสตรโยธา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตร 5 ป) 
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 

 
ttc@fte.kmutnb.ac.th 

 3. เตรียมตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ ผานทาง V ideo  ca l l  หรือทางโทรศัพท ในวันจนัทรท่ี  
4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแตเวลา 9.00 น. โดยใหนักศึกษาอยูในหองเพียงผูเดียว และแตงกายดวยเครื่องแบบ
นักศึกษาสถานศึกษาเดิม ท้ังนี้ ภาควิชาจะติดตอนักศึกษาตามขอมูลท่ีนักศึกษาใหไวใน E-mail ท่ีสงเอกสาร  

4. ผูท่ีไมดําเนินการ ... 
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 4. ผูท่ีไมดําเนินการตามขอ 1-4 เพ่ือสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธิ์ และเรียกรองสิทธิ์
ภายหลังไมได 
 5. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565  
ท่ี www.fte.kmutnb.ac.th เวลา 17.00 น. 
 6.  สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 
- ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล โทรศัพท  0 2555 2000  ตอ 3290, 3207 โทรสาร 0 2587 8261 
 E-Mail: tongchana.t@fte.kmutnb.ac.th 
- ภาควิชาครุศาสตรโยธา  โทรศัพท  0 2555 2000  ตอ 3247, 3253 โทรสาร 0 2587 8260 
 E-Mail: ttc@fte.kmutnb.ac.th 
- งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    
 โทรศัพท 0 2555 2000 ตอ 3272, 3226   E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th 
 Facebook:  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
   (รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สถิรยากร) 
       คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดการสอบสัมภาษณ 
ของผูมีรายชื่อเพ่ือเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผูมีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ป/5 ป (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3)  
ประจําปการศึกษา 2565 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

 
 

ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP 

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 4 ป 
สอบสัมภาษณออนไลน วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแตเวลา 9.00 น.  

ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 3010004-4 นางสาวจิรภัทร แกวสีคราม 
2 3010003-6 นางสาวกรปภา สนองกัณฑ 

 
 

ภาควิชาครุศาสตรโยธา   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา CEE  

หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รอบเชา 5 ป 
 สอบสัมภาษณออนไลน วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแตเวลา 9.00 น.  

ลําดับ เลขท่ีสมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 3010002-8 นายพลลพัจน อินทรฤทธิ ์
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