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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบท่ี 1 การรับแบบ Portfolio 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
โครงการ สอวน. และโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

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

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในปัจจุบัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงจัดสอบสัมภาษณ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio ผ่านระบบออนไลน์ (Video call) ในวันเสาร์ที่ 22 
และ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการลดกิจกรรมที่มีบุคคลเข้าร่วมจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งขั้นตอนในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ผ่านระบบออนไลน์ (Video call) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่ประกาศไว้  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 
เพ่ือรับทราบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม  

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามประกาศส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โดยมีรายละเอียดการจัดส่งเอกสารดังนี้ 
ก. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาดกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวมปกหน้า-หลัง 

และเอกสารทุกอย่าง ในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB โดยควรใส่ข้อมูลเฉพาะใบ
รายงานผลการเรียน (Transcript) ประกาศนียบัตร การแข่งขัน การประกวดหรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
ทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมเท่านั้น 

ข. รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนี้ 
- หลักสูตรทั่วไป: เลขที่ผู้สมัคร_ชื่อ_นามสกุล_หลักสูตร_เลขห้องสัมภาษณ์.pdf เช่น 

012345_สมชาย_รักด_ีวิศวกรรมไฟฟ้า_01.pdf 
- หลักสูตรนานาชาติ: Applicant ID_Name_Surname_Program_room number.pdf เช่น 

012345_Somchai_Rakdee_Finance_01.pdf 
ค. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทำการอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ลงใน google form ของแต่ละ

หลักสูตร ตามตารางในประกาศฉบับนี ้ ภายในวันที ่ 18 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. หากไม่ส่ง
เอกสารภายในเวลาที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะเสียคะแนนในส่วนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

3. เพื ่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา ขอให้ผู ้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ทำการอัพโหลด Portfolio ลงใน 
Google Form ของแต่ละห้องสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565  

4. การสอบสัมภาษณ ์ในวันที่ 22 และ 23 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ก การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านโปรแกรม Google meet โดยผู้สอบสัมภาษณ์จะได้รับช่องทางและ
วิธีการเข้าสู่ระบบผ่านไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์ของตนเอง ในวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบสัมภาษณ์
ต้องเตรียม account email ของ google เพ่ือใช้งานโปรแกรม Google meet 

- สำหรับคอมพิวเตอร์เข้า URL:  https://meet.google.com/  

- สำหรับโทรศัพท์มือถือ smart phone หรือ แท็บเล็ต ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google meet 
ลงไว้ในเครื่องของตนเอง  

ข ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องรายงานตัวทางไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์ของตนเอง ในช่วงเวลา 8.00 - 8.30 น. ใน
วันสอบสัมภาษณ์ที่ได้กำหนดไว้ตามรายชื่อในประกาศฉบับนี้ หากผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ยืนยันตัวตนในวัน
และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

ค การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้ สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมพร้อมรอ

เรียกชื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา เมื่อถึงลำดับของตนเอง เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มไลน์จะส่งข้อความ

เรียกผู้สอบสัมภาษณ์ให้เข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรม Google meet หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ไม่อยู่ในระหว่างการส่งข้อความเรียก จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

ง ในระหว่างการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเปิดกล้องและแสดงตนหน้ากล้องให้ชัดเจนตลอดเวลา

การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ห้ามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในระหว่างการสอบสัมภาษณ์

โดยเด็ดขาด หากพบการกระทำดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายนั้น 

จ เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแนะนำตัว พร้อมทั้งแสดง

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์กรรมการ

สอบสัมภาษณ์อาจขอให้แสดงเอกสารต่างๆ เช่น Portfolio ใบระเบียนผลการเรียน หรือผลคะแนนการ

ทดสอบทางการศึกษาระบบต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้เผื่อใน

กรณีดังกล่าว 

ฉ การแต่งกาย ผู้สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เช่น ชุดเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดสุภาพ
เรียบร้อย 

ช การตัดสินผลการสอบถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
 

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบออนไลน์ สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์  

Line group กลุ่มสอบสัมภาษณ์ 

https://meet.google.com/
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบท่ี 1 การรับแบบ Portfolio 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการ สอวน. และโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อัพโหลด Portfolio Google form โดยใช้ลิงค์แยกตามหลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. และเข้ากลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่ประกาศไว้  
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพ่ือรับทราบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม  
 

หลักสูตรทั่วไป 

ล ำดับ หลักสูตร Google Form ส ำหรับ Portfolio 

1 วิศวกรรมไฟฟ้า https://forms.gle/PcfG8Vtuji3V2Xe9A  

2 วิศวกรรมเคม ี https://forms.gle/YyRpvXagrkw7WvQo9  

3 วิศวกรรมเครื่องกล https://forms.gle/1aYMPTBWeQYZSSDv6  

4 วิศวกรรมโยธา https://forms.gle/uajkFaXxqkgsfpVH8  

5 วิศวกรรมอุตสาหการ https://forms.gle/vJP52fTMYB5aHYpFA  

6 วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย https://forms.gle/81fWcHejA8UEj8e39  

7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น https://forms.gle/brGhfU4P5dz1P76K6  

8 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ https://forms.gle/AvxLps6JPsnidoYT9  

9 วิศวกรรมขนส่งทางราง https://forms.gle/vs5bzShjzNHEcd35A  

10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ https://forms.gle/ZCQPhjTmSnTA851p6  

11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ https://forms.gle/AuBZk4gkFSK7JPcG7  

12 วิศวกรรมอาหาร https://forms.gle/sjHuZKatugX1BjudA  

13 วิศวหกรรมไอโอทีและสารสนเทศ https://forms.gle/qaRvvzZMG4tXz3pS8  

14 วิศวหกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์อุตสาหกรรม https://forms.gle/oA5MMJ5mn3xWhNE67  

 

https://forms.gle/PcfG8Vtuji3V2Xe9A
https://forms.gle/YyRpvXagrkw7WvQo9
https://forms.gle/1aYMPTBWeQYZSSDv6
https://forms.gle/uajkFaXxqkgsfpVH8
https://forms.gle/vJP52fTMYB5aHYpFA
https://forms.gle/81fWcHejA8UEj8e39
https://forms.gle/brGhfU4P5dz1P76K6
https://forms.gle/AvxLps6JPsnidoYT9
https://forms.gle/vs5bzShjzNHEcd35A
https://forms.gle/ZCQPhjTmSnTA851p6
https://forms.gle/AuBZk4gkFSK7JPcG7
https://forms.gle/sjHuZKatugX1BjudA
https://forms.gle/qaRvvzZMG4tXz3pS8
https://forms.gle/oA5MMJ5mn3xWhNE67
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หลักสูตรนำนำชำติ 

ล ำดับ หลักสูตร Google Form ส ำหรับ Portfolio 

15 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/pHKvJboWqKUdbMas5  

16 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ https://forms.gle/KQ9Z8hwJbCraT51g7  

17 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/NH7GTHdf6shSUSmk9  

18 
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://forms.gle/Avsx2xiX98NqU5Xz8  

19 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://forms.gle/jFcHcc7ME51AsKot9  

20 วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/98h5FUDVRbCLGnRr9  

21 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/jZgvWe6fEZ6k6vfo6  

22 
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://forms.gle/K8pGmSfiJYCLfnoH6  

23 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/BYc5d8DaVGS1b3Ah6  

24 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/1j2q8Rw5KUQKfqd79  

25 
การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

https://forms.gle/Qpc7P4zH9K63Z7XG9  

26 วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/KhQ5VQFwoUCTrXz39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pHKvJboWqKUdbMas5
https://forms.gle/KQ9Z8hwJbCraT51g7
https://forms.gle/NH7GTHdf6shSUSmk9
https://forms.gle/Avsx2xiX98NqU5Xz8
https://forms.gle/jFcHcc7ME51AsKot9
https://forms.gle/98h5FUDVRbCLGnRr9
https://forms.gle/jZgvWe6fEZ6k6vfo6
https://forms.gle/K8pGmSfiJYCLfnoH6
https://forms.gle/BYc5d8DaVGS1b3Ah6
https://forms.gle/1j2q8Rw5KUQKfqd79
https://forms.gle/Qpc7P4zH9K63Z7XG9
https://forms.gle/KhQ5VQFwoUCTrXz39
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รำยละเอียดวันสัมภำษณ์และ QR Code กรุ๊ปไลน์ห้องสมัภำษณ์ หลักสูตรทั่วไป 

ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

1 วิศวกรรมไฟฟ้า 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง 1 

 

2 วิศวกรรมเคม ี

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมเคม6ี5 ห้อง 1 

 

3 วิศวกรรมเครื่องกล 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมเครือ่งกล65 ห้อง 1 
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ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

4 วิศวกรรมโยธา 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมโยธา65 ห้อง 1 

 

5 วิศวกรรมอุตสาหการ 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง 1 

 

6 วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมโทรคมและโครงข่าย65 ห้อง 1 

 

7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมช่ัน65ห้อง 1 

 
 



7 
 

 
 

 

ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

8 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ65 ห้อง 1 

 

9 วิศวกรรมขนส่งทางราง 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง65 ห้อง 1 

 

10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
โครงการ สอวน. ลำดับที่ 1-56 

ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง 1 
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ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
โครงการ สอวน. ลำดับที่ 57-94 และโครงการเด็กดีมีทีเ่รียน 

ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง 2 

 

11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์65 ห้อง 1 

 

12 วิศวกรรมอาหาร 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ วิศวกรรมอาหาร65 ห้อง 1 
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ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

13 วิศวหกรรมไอโอทีและสารสนเทศ 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ ไอโอทีและสารสนเทศและฟสิิกส์อุตสาหกรรม65 

ห้อง 1 

 

14 
วิศวหกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์
อุตสาหกรรม 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ ไอโอทีและสารสนเทศและฟสิิกส์อุตสาหกรรม65 

ห้อง 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

 

รำยละเอียดวันสัมภำษณ์และ QR Code กรุ๊ปไลน์ห้องสมัภำษณ์ หลักสูตรนำนำชำติ 

ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

15 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ Civil Group 1 

 

16 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ Civil Group 1 

 

17 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ BME Day 1 

 

18 
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ IELM 
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ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

19 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ RAI group 1 

 

20 วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ ENE 

 

21 
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตร
นานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ EE - Power 

 

22 
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ EE - Mecha 
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ล ำดับ หลักสูตร QR Code กรุ๊ปไลน์ ห้องสัมภำษณ์ 

23 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ ME 

 

24 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ SE 

 

25 
การจัดการวิศวกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ EME 

 

26 วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
ห้องสอบสัมภาษณ์ FE group 1 

 
 



ล ำดับ เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล สำขำวิชำ ช่ือโรงเรียน
1 45644 น.ส. ครองขวัญ ปาระมี วิศวกรรมเคมี สิริรัตนาธร
2 50730 น.ส. นิชาภา ทาทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฤทธิยะวรรณาลัย
3 51159 น.ส. นริศรา วงศ์ชัย วิศวกรรมอุตสาหการ มัธยมวัดหนองจอก
4 52171 น.ส. อภิชญา  เอนกธนะสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สตรีวิทยา2
5 61300 นาย ธรรณธรณ์ เหง้าศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล มัธยมวัดหนองจอก

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

คณะวิศวกรรมศำสตร์
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  

โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ ( โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน)

หน้า 1


