


ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในรูปแบบ Video Clip Submission  
เพื่อคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio  รอบที่ 1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ประจำปีการศึกษา 2565 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในรูปแบบ Video Clip Submission 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะหรือสาขาวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้สูง  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
รายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์ในรูปแบบ 
Video Clip 
Submission 

1. ใหผู้้สมัครอดั Video Clip ความยาวไม่เกิน 5 นาท ีตอบทุกคำถามในหัวข้อต่อไปน้ี 
    1.1 จงอธิบายเหตุผลที่ผู ้สมัครสนใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  
    1.2 จงอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขานี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
    1.3 ผู้สมัครคิดว่าตนเอง มีคุณสมบัติ แรงบัลดาลใจ หรือความเหมาะสมอย่างไรเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ 
    1.4 ผู้สมัครคาดหวังอะไรจากหลักสูตรนี้ และมีแผนในอนาคตอย่างไรหลังจบการศึกษา 
2. ให้ผู้สมัครดำเนินการส่งไฟล์ Video Clip พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร 
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/, ไฟล์สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ไฟล์สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง, ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio มาที่ 
ami.kmitl@gmail.com โดยใช้ชื่อหัวข้อในการส่งอีเมล ดังนี ้เลขที่ผู้สมัคร > ชื่อ – สกุล > Portfolio 

กำหนดการส่งไฟล์ 
Video Clip 
Submission  

ภายในวันพุธที่  12  มกราคม  2565 

 
ไฟล์หลักฐาน ประกอบการสัมภาษณ์ ในรูปแบบ Video Clip Submission 
 1. ไฟล์ Video Clip ตอบคำถาม ความยาวไม่เกิน 5 นาท ี
 2. ไฟลใ์บสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  
  3. ไฟลส์ำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 
 4. ไฟลส์ำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
  5. ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทำรูปเล่มขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวม
ปก) 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 Facebook : AMI KMITL 
 Line ID : @999hejxu 

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


ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 44576 นาย วีรากร เจนธนุรเวท

2 44612 น.ส. ศวิตา บุตรวาปี

3 45214 น.ส. รพีพร แซ่เลียว

4 47388 น.ส. จินต์จุฑา แสวงสาย

5 47389 นาย ธนพล ตรีสูนย์

6 48044 นาย ปารณัท เกษศิระ

7 50159 นาย ณรรฐสิทธ์ิ  บุญญกามะ

8 50170 นาย ต่อเกียรติ ผาสุจิตร

9 51483 นาย ภูธเนศ หาญล ายวง

10 53108 น.ส. ทักษพร  พรมพฤกษ์

11 53578 น.ส. กรรณิการ์ มาอุ่น

12 54676 นาย บัญญวัต ยงวิทยากุล

13 54818 นาย นาย ธนบดี  ตรัยวรัญญู

14 54880 นาย มูฮัมหมัด ฟุรกอน  ตาแก๊ะ

15 55671 นาย กวิน ภูหวดน้อย

16 56909 นาย ชลธี วริสาร

17 57798 น.ส. สิทธิสินี ธงชัย

18 58086 น.ส. จารุวรรณ  เนียมภาร

19 58227 นาย นิธิศ ตันภิบาล

20 58504 น.ส. วรัชมน ประเสริฐสังข์

21 58505 น.ส. สุธินันท์ ชมเพ็ง

22 58543 นาย พงษ์พาดา อะโนมา

23 58787 นาย วสันต์ เขียวกรุง

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรผลิตข้ันสูง (แบบ Portfolio รอบท่ี 1)

สำขำวิชำวิศวกรรมระบบกำรผลิต

wmlhr



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

24 59280 นาย ภาณุวัฒน์ สามานิตย์

25 59287 นาย ศิวกร  บุญแก้ว

26 59520 น.ส. อรณิชา สมนา

27 59660 นาย สุตตินัน  อินทนนท์

28 59780 น.ส. กนกรักษ์ วัฒนากรเเก้ว

29 60347 นาย พีรพัศ กมลวิทย์

30 60674 นาย สรรพศิริ สิริปิยะสิงห์

31 60795 นาย ภูริษ  อุตตระกูล

32 60823 น.ส. นพัสสภรณ์ นกแก้ว

33 60897 นาย ภวัต ศรีพรหม

34 60952 นาย พศวีร์ วรรณศิริโชค

35 61466 นาย กฤตภาส ศิริศุขสกุลชัย

36 61546 นาย อัครพงษ์  บุญคง

37 62024 น.ส. นฏกร จงจ าเริญทรัพย์

38 62086 นาย ชเลศวร ธีระนุกูล

39 62105 นาย ธนาลักษณ์ การสมโชค

40 62219 นาย รัชชานนท์ หนูรักษา

41 62790 นาย ภูมิรพี ศิริรัตน์

42 62792 นาย รังสิมันต์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

43 62823 นาย ธรณ์เทพ รัตนเสถียร

44 62825 นาย ภูริพัต สุขเกษมสวัสด์ิ

45 62839 นาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข

46 62845 นาย ชนาธิป ทิพย์ภักดี

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรผลิตข้ันสูง (แบบ Portfolio รอบท่ี 1)

สำขำวิชำวิศวกรรมระบบกำรผลิต

mmlh



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

47 62903 นาย ธนภัทร บุญเล้ียง

48 63029 นาย ศสิษฐ์ พวงมะลิ

49 63178 น.ส. สุชาดา งามเงิน

50 63310 น.ส. ศศิประภัสสร โกเมนชนะ

51 63347 นาย กฤษนัย อารมณ์ สวะ

52 63388 น.ส. ภัณฑิรา ไชยณรงค์

53 63711 น.ส. นัฐพร คงม่ัน

54 63749 นาย โรสลัน สันเกาะ

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรผลิตข้ันสูง (แบบ Portfolio รอบท่ี 1)

สำขำวิชำวิศวกรรมระบบกำรผลิต

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

mmlhi
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