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ขัน้ตอนและขอปฏบิตักิารแจงความประสงคสาํหรับการเลือกรปูแบบการสอบสมัภาษณ  

TCAS 1  (แบบ Portfolio) 

คณะอตุสาหกรรมอาหาร สจล. 

วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

1. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ 

    ไดท่ีลิงค  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

2. กรณีมีรายชือ่เปนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  ให 

  - แจงรูปแบบการสอบสัมภาษณ (แบบ ONSITE หรือแบบ ONLINE) 

   ไดที่ลิงค  https://forms.gle/P9esvmaafNWrHeXw6 

ตั้งแตวนัที่ 10 – 12 มกราคม 2566 สิ้นสดุ เวลา 15.00 น. 

หมายเหตุ 

1. การสมัภาษณในรูปแบบ ONSITE 

ใหผูมสิีทธิส์อบสมัภาษณที่มีภมูิลําเนาอยูกรงุเทพฯ และปริมณฑล ใหมาสัมภาษณ 

ณ คณะอตุสาหกรรมอาหาร สจล. และเตรียมเอกสารมาในวันสอบสัมภาษณ ดังน้ี 

1.1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio 1 เลม (10 หนา กระดาษ A4 ไมรวมปก)  

1.2 ใบสมัครพรอมตดิรูปถาย ดาวนโหลดใบสมคัรผาน ทาง  

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

1.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(ใบ ปพ.1) ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอม 
ประทับตราโรงเรียน  



 1.4 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  
1.5 เอกสารท่ีเกี่ยวของของแตละโครงการที่ผูสมัครเลือก 

  1.5.1 โครงการบุตรของผูปกครองที่มีสถานประกอบการอาหาร ประกอบดวย

เอกสารดังนี ้

   1.5.1.1 สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 

   1.5.1.2 สําเนาใบสูติบัตร 

   1.5.1.3 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.๒) 

   1.5.1.4 สําเนาใบสําคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน  

                                     (แบบ สบ.1/1) 

2. การสมัภาษณในรูปแบบ ONLINE 

-ใหผูมสิีทธิ์สอบสมัภาษณที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวดั ใหสัมภาษณแบบ ONLINE ได 

หรือ หากผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณมีความประสงคมาสอบ ณ คณะอตุสาหกรรมอาหาร สจล. 

สามารถแจงความประสงค และเตรียมเอกสารตามที่ระบุในหมายเหตขุอที1่ 

          -ใหผูมีสิทธิส์อบสมัภาษณในรปูแบบ ONLINE จัดสงเอกสาร 

ไดท่ีลิงค  https://forms.gle/P9esvmaafNWrHeXw6 

     โดยอัพโหลดเปนไฟล PDF เทานั้น ทําเปน 1 ไฟล ใหตั้งชื่อไฟล   

     “เลขที่ใบสมคัร-ชื่อ-นามสกุลผูมสีทิธิ์สอบสมัภาษณ” ตัวอยาง “1000-นายอาหาร อุตสาหกรรม” 

      ใน 1 ไฟล ประกอบดวยเอกสารดังนี ้

2.1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio 1 เลม (10 หนา กระดาษ A4 ไมรวมปก)  

2.2 ใบสมัครพรอมตดิรูปถาย ดาวนโหลดใบสมคัรผาน ทาง  

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  



2.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 
(ใบ ปพ.1) ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอม 
ประทับตราโรงเรียน  

 2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

2.5 เอกสารท่ีเกี่ยวของของแตละโครงการที่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเลือก 

      2.5.1 โครงการบุตรของผูปกครองที่มีสถานประกอบการอาหาร ประกอบดวยเอกสาร

ดังนี ้

   2.5.1.1 สําเนาบัตรประชาชนผูปกครอง 

   2.5.1.2 สําเนาใบสูติบัตร 

   2.5.1.3 สําเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.๒) 

   2.5.1.4 สําเนาใบสําคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน  

                                     (แบบ สบ.1/1) 

3. กรณีผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่มีภมูิลาํเนาอยูกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมสามารถสอบ

สัมภาษณแบบ ONSITE ได อันเนือ่งมาจากการปวย COVID-19 หรืออื่น ๆ ทีไ่มสามารถเดินทาง

ได สามารถแจงความประสงคสอบสัมภาษณแบบ ONLINE พรอมแนบเอกสารใบรบัรองแพทย  

(เปนไฟล PDF) 

ไดท่ีลิงค  https://forms.gle/P9esvmaafNWrHeXw6 

4. ตรวจสอบรายชื่อ และกลุมสัมภาษณ วันที ่14 มกราคม 2566 

ไดท่ีลิงค  http://foodindustry.kmitl.ac.th 
 5. สอบถามเพิ่มเติมไดที ่

- ดร.พิชญดา      สมบูรณ    เบอรโทรศัพท 087-069-9894 
        - คุณมะลิวรรณ   ศรวีิลัย     เบอรโทรศัพท 091-814-2978 
ติดตอไดตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
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