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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 ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 44708 นาย สุกฤษฎ์ิ ก่ิงเพ็ชรพรกุล
2 45799 นาย ตรีเพชร  วิเชียรศรี
3 46187 นาย เกริกพล ไกรปุย
4 46733 นาย ฟุรกอน ปูเต๊ะ
5 46831 น.ส. ฐิติชญา จริงโพธ์ิ
6 47269 นาย นิอัลวา แวกะจิ 
7 48048 นาย ภูชิต ใจดี
8 48161 นาย ณัฐภัทร อภัยภักดี
9 48398 นาย เศรษฐพงศ์ บุญตาเเสง
10 48527 นาย พศุตม์ อวพรชัย
11 49353 นาย ศุภวิชญ์ เจนสวัสด์ิพงศ์
12 49727 นาย จักริน ทิจะยัง
13 50025 นาย นันทพงศ์ อนันตพงศ์
14 50120 นาย ชินภัทร เคนหาราช
15 50219 นาย ธีร์ธวัช ชัยกรี
16 51598 นาย จักรกฤษณ์  โพธิแสง
17 51680 นาย ธัญวรรษ สิทธิ
18 53739 นาย ธนชัย เรืองภาสกร
19 54171 นาย กีรติ ด่านสัมฤทธ์ิ
20 54319 นาย กิตติพงษ์ นพจนสุภาพ
21 54762 นาย ณฐพงศ์ จิระวุฒิพงศ์
22 56562 นาย ศิริพงศ์ เมืองแก้ว
23 56563 นาย ณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์
24 56631 นาย จิรายุ จิตเป็นธม
25 57224 นาย พชรดนัย สมฤทธ์ิ
26 57941 นาย ศุภกร เกตุวงศ์วีระชาติ
27 59415 น.ส. พิมมาดา ศรีฤๅชา
28 60438 น.ส. ธิตาพร สมพันธ์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 1



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
29 60441 นาย ฟัครุดดีน มัสปาทาน
30 60710 นาย ปุณณวัฒน์ จิตต์สอ้ิง
31 60752 นาย บัณฑิต กิจเกตุ
32 61592 นาย ปฏิภาณ แทวแดง
33 62706 น.ส. ธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565

หน้า 2



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 44768 นาย ศิรวัฒน์  ค าหนองไผ่
2 45362 นาย วิษณุ พรภาวนาเลิศ
3 46589 นาย รัชพล ธนาสุจารี
4 51203 นาย รชา ต้ังตระกูล
5 54532 นาย อิษฎา  รักเก้ือ

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

หน้า 3



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 45427 นาย กฤตธนา เชิดจิระพงษ์
2 45677 น.ส. ธัญจิรา คล้ายผูก
3 47803 นาย ภีม เนียมน า
4 48460 นาย พัทธดนย์ แก้วมูลมุข
5 54434 นาย สรวิศ สุขเมือง
6 57892 นาย ปริญญา โสภากัณฑ์
7 58509 นาย สิปปพล เนตรศิริ
8 63111 นาย ธนวัต อุดม

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

หน้า 4



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 44754 นาย เขมนันท์ มณีศรี
2 44795 นาย โชติเวชญ์ วิศิษฎ์วรณัฐ
3 44929 น.ส. ญาณศรณ์ วงศ์ภักดี
4 45032 นาย วิจักษณ์ ขจรฤทธ์ิเดชา
5 45170 น.ส. อิศวรา คงศรีเจริญ
6 45554 นาย ธนภูมิ หิรัณยธร
7 45716 นาย วงศธร สังศิลปเวช
8 45851 นาย ณฐวรรต จันทร์เอียด
9 46407 นาย นราวิชญ์ ทองนอก
10 46459 นาย บิลาล สุไลมาน
11 46524 นาย ศุภจิตต์  จันทมูล
12 47343 นาย ประดิภาส อุตทาสา
13 47425 นาย ภาสกร ล่ิมเซ่ง
14 47510 นาย ภัทรวัฒน์ ขาดรัมย์
15 47685 น.ส. ฐิติชญา พวงเหล่าเวช
16 47932 นาย ธนกฤต เมฆสัมพันธ์
17 48064 นาย ภณ วาณิชยชลกิจ
18 48101 น.ส. พิมพ์ณิชากร อริยชัยกุล
19 48111 นาย กัปตัน พ่ึงเป็นสุข
20 48259 นาย รัชชานนท์ ถนัดสร้าง
21 48433 นาย นิติธร พรหมพิลา
22 48676 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ แก้วสอาด
23 48734 น.ส. ศุภาพิชญ์ ช่วยชูหนู
24 48845 นาย ปิยังกูร สารภาค
25 48971 นาย รุจน์ สิริปัญญาพงศ์
26 49150 น.ส. ชาลิสา ประสาทพิธพรชัย
27 49346 นาย ปพนดนัย อุ่นโสภา
28 49485 นาย นิชรัตน์ ทัดเทียม

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 5



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
29 49867 น.ส. สุปวีณ์ พอชัย
30 50161 น.ส. ณัฐลดา สิมะเสถียร
31 50200 น.ส. ณัชชา หาสิตะพันธ์ุ
32 50519 นาย รอซีน มูเก็ม
33 50893 นาย จักษวัฏ เรืองอร่าม
34 50926 น.ส. งามพิศ ศรีธัญ
35 51305 นาย ชัยชนะ จังติยานนท์
36 51695 น.ส. เบญจมาศ เหมาะช่วย
37 52161 นาย กุลบุรุษ เซอร์เกอร์
38 52375 นาย นนทวัชร์  เหล่าโคตร
39 52814 นาย กิตติธัช ชรินชวลิต
40 53357 นาย ชนาธิป  มณีกระโทก
41 53498 นาย เอกราช  สุวรรณ์
42 53652 น.ส. กมลนันท์ วงศ์พรมบุตร
43 53663 น.ส. พณาภา กอไพบูลย์กิจ
44 53771 นาย สุกฤษฎ์ิ  ชนะไชยมงคลกุล
45 53897 นาย ศุภกฤต ปะมาคะมา
46 54162 นาย กวิน รัตนพันธ์
47 54241 นาย ชวนากร อรรฆยจินดา
48 54659 นาย นพดล หาญกิตติกาญจนา
49 55451 นาย กรฤทธ์ิ ป้ันนพศรี
50 55477 นาย ภัทรพล จิวจินดา
51 55591 นาย ปพนธนัย อุ่นโสภา
52 55662 นาย ณัชภู หมายประทุม
53 55865 น.ส. ธิดา   ต่ายใหญ่กรีด
54 55891 นาย กลวัชร อินทร์แป้น
55 55926 นาย ชิติวัฒน์ พาจันทร์
56 56076 นาย ชญานนท์ มานะกิจจานนท์
57 56106 นาย รัชพล แปรงทอง

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 6



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
58 56558 นาย ศุภณัฐ กุลฑล
59 56925 นาย วชิรวิชญ์ คงศรี
60 57736 น.ส. ธนภรณ์ กิจวรเกียรติ
61 57839 นาย พรพิพัฒน์ ก่ิงจงเจริญสุข
62 58254 นาย ภูริภัทร อภิรักษ์โชติมา
63 58290 นาย ชวัลวิทย์ เกียรติณัฐกร
64 58373 นาย ภัทรพล ณ เนตร
65 58392 นาย รัญชน์ นาคจีน
66 58488 นาย ชนพัฒน์ ล้ิมเทียมกุล
67 58594 นาย ยศวิชญ์  พิภพภิญโญ
68 58895 นาย ธัญญ์นิธิ ลีลาพัฒนภูติโชติ
69 58985 นาย มาวิน ศรีชาติ
70 59847 นาย ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช
71 60284 นาย นัสมีน อิสลาม
72 60374 นาย ธนกฤตษ์ วงศ์อาษา
73 60404 นาย ณฐวรรธ โพธ์ิแก้ว
74 60409 นาย ชนาธิป พัฒนเพ็ญ
75 60445 นาย ธีรโชติ คุ้มม่ัน
76 60594 นาย นนทนันท์ อู๋สูงเนิน
77 60686 นาย ลภัส ฉัตรจตุรภัทร
78 60736 นาย เทอดภูมิ สุวรรณไขศรี
79 60917 น.ส. สมัชญา ย้ิมด้วง
80 60994 นาย สิรินทร์ พ่ึงกัน
81 61212 นาย วรพจน์ นาคพงษ์
82 61821 นาย วรุตม์ ทองศรี
83 61916 นาย กิตติภพ เอ้ือวงศ์ตระกูล
84 62020 นาย นภัส กีรติวรนันท์
85 62202 น.ส. ภัสรินทร์ สุธาชีวะ
86 62246 น.ส. วริศรา บูรณไมตรี

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565

หน้า 7



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
87 62427 นาย ณัฐภัทร เรืองพุทธ
88 62605 นาย ธีรธรรม์ สุวรรณรัตน์
89 62627 นาย พิศิษฐ์ บ่อวารี
90 62818 นาย ทรงพล พิมพา
91 62857 น.ส. ศศิมาล์ หม่ืนช านาญ
92 63173 นาย ชีวานนท์ ชุลีคร
93 63426 น.ส. พิชชากร ชลอวงษ์
94 63469 นาย อนันดา จริงธนสาร

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

หน้า 8



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 45403 น.ส. ณิชาภัทร รินทา
2 47923 นาย วิชญะ เลาหะวีร์
3 48097 นาย จิรทีปต์ แย้มสระโส
4 49296 นาย รฐนนท์  พรหมราช
5 49609 นาย ชามิล ปาละวัล
6 49932 นาย ธนัทชนก  ศักด์ิพรหม
7 55501 นาย ชาญ เกียรติอ านวย
8 55502 นาย อดุลชัย ประพันธ์พงษ์ชัย
9 56569 น.ส. เฉลิมขวัญ พรมส่ีหน้า
10 57535 นาย ปัณคริษฐ์ สุขสด
11 60695 นาย มูฮัมหมัดอาริฟีน นอ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

หน้า 9



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 50175 น.ส. ณัฐนรี  โสสิงห์
2 50973 น.ส. พัทธนันท์ สุดแท้
3 54391 นาย ฤทธิไกร บุญวงศ์
4 55363 นาย ชิษณุพงศ์ สุนทราทรพืพัฒน์
5 55943 นาย ดรัณภพ พงษ์ตัณฑกุล
6 57056 น.ส. ฐิตาพร ผางกระโทก
7 58353 นาย ธนัท จิรพงศกร
8 59046 น.ส. สลิลทิพย์ อุ่นใจ
9 60991 นาย ศิโรมัน เพ็ชรเทียร
10 62520 น.ส. วริษฐา ศรีนวลอ่อน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเคมี (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 10



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 45901 น.ส. พัชราภรณ์ ขุนพารเพิง
2 62600 นาย พงศ์พล  จุ้ยแจ้ง

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 11



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 45096 นาย พีรณัฐ  แสไพศาล
2 51303 นาย ภัทรพล ต้ังภมรจิตร
3 60151 น.ส. กัญญาภัค บุญญะรัตนะ
4 62249 นาย พิสิษฐ์ สนธิเจริญฤทธ์ิ
5 63415 นาย ไกรวิชญ์ จรสโรจน์กุล

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และออโตเมชัน (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565

หน้า 12



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 48289 นาย ปัณณ์ โยธาวุธ
2 48695 นาย วรเมธ ย่ิงยงสกุล
3 50296 น.ส. ณพร พิวัฒน์

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (หลักสูตรนำนำชำติ) (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

หน้า 13



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 63223 น.ส. ณิชกานต์ คงคางาม

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำChemical Engineering (International Program) (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

หน้า 14



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 48856 น.ส. พรรษพร  อรรถชัย

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำRobotics and AI Engineering (International Program) (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 15



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 53769 นาย อัศวิน สังข์สุวรรณ
2 54851 น.ส. นภัสกร พิเคราะห์
3 61560 นาย พุฒิเมธ นิยกิจ
4 61726 นาย ณดล บุญพรหมธีรกุล
5 62383 นาย วีรภัทร์ อุ่นอบ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำSoftware Engineering (International program) (เลือกเป็นอันดับ 1)

หน้า 16



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 63255 นาย ธิติ สัณฐิติเมธา
2 63654 นาย ธีรภัทร   ศิริพณิชย์กุล

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำFinancial Engineering (International) (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565

หน้า 17



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 51504 นาย พสุ  ลือวนิชวงศ์

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำMechanical Engineering  (International Program) (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

หน้า 18



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ
1 46054 นาย สิปฐินนช์ิ เครือศรี
2 59832 น.ส. วรดา วงศ์ทะยาน
3 60351 นาย พัทธดนย์ ตันติเอมอร

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมระบบไอโอทีและสำรสนเทศ (หลักสูตรสหวิทยำกำร) (เลือกเป็นอันดับ 1)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2565
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

โครงกำร สอวน. (คณะวิศวกรรมศำสตร์)

หน้า 19




