ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพของนักศึกษารับตรง 29 จังหวัด
ในระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการปกติ และปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ
------------------------ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
กาหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ของนักศึกษารับตรง 29 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
4 ปี โครงการปกติ และปริญญาตรี 4 ปี โครงการสมทบพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประจาปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อท้ายประกาศ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เวลา 13.00 น. ตรวจสุขภาพ (นาใบนัดตรวจมาในวันตรวจสุขภาพ โดยพิมพ์จาก
https://health.icit.kmutnb.ac.th) ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 2
อาคารอเนกประสงค์ (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ คนละ 250.00 บาท)

ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ (อาคาร 62)
ภาควิชา / สาขาวิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
MDET(D)-R
MDET(M)-RS
- เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
TDET-R
- เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
PoET-R
PoET-RS
- เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
MtET-RS

ห้องสัมภาษณ์

ห้องพักรอสัมภาษณ์

62-709
62-709

62-709
62-709

62-709

62-709

62-709
62-709

62-709
62-709

62-709

62-709
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ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ (อาคาร 63)
ภาควิชา / สาขาวิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกาลัง
- เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
AmET-R
AmET-RS
- เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
ACET-R
ACET-RS
- เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็นและการปรับอากาศ
RAET-R
RAET-RS
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
- เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
WdET-R
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
- เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
PnET(PE)–R
PnET(PE)–RS
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
EnET(I)–R
EnET(T)–R
EnET(T)–RS
EnET(C)–R
EnET(B)–R

ห้องสัมภาษณ์

ห้องพักรอสัมภาษณ์

63-301
63-301

63-301
63-301

63-217
63-217

63-217
63-217

63-417
63-417

63-417
63-417

63-519

63-519

63-619
63-619

63-619
63-619

ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร

ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ห้องประชุมปาล์มเพชร
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ตารางห้องสอบสัมภาษณ์ (อาคาร 42 และอาคาร 65)
ภาควิชา / สาขาวิชา
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต
และสารสนเทศ
- การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
IPTM-R
IPTM-RS
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม
- วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
CvET-R
CvET-RS
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
- เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
InET(F)-R
InET(F)-RS
InET(M)-R
InET(M)-RS

ห้องสัมภาษณ์

ห้องพักรอสัมภาษณ์

65-301
65-301

65-302
65-302

42-901
42-901

42-901
42-901

42-501
42-501
42-501
42-501

42-508
42-508
42-508
42-508

2. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องนาหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย
2.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2.2 ใบ รบ. ตัวจริง หรือ Transcript หรือหลักฐานที่แสดงว่าจบการศึกษาแล้วพร้อมสาเนา 1 ชุด
2.3 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3. ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้
การแต่งกาย ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย
- ผู้ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกงสีดาหรือ
สีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ สวมถุงเท้า และรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
- ผู้หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันเดิม หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กระโปรงสีดา
หรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
*** ถ้าปฏิบัติไม่ได้ จะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์
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4. กรณีผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ถ้าไม่มาสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพตามวัน เวลาที่กาหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ อีกไม่ได้
5. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
6. กรณีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกไม่ ครบตามจานวนที่กาหนด วิทยาลัยอาจพิจารณางดรับ
นักศึกษาห้องดังกล่าว
7. วันอังคาร 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นักศึกษาทุกคนพร้อมกันที่ห้องเพชราวุธ ชั้น 8 อาคาร 62 แต่งชุดนักศึกษาสถาบันเดิม และเตรียมเงิน
สดคนละประมาณ 1,000.00 บาท เพื่อจ่ายค่าชุดฝึกงาน ค่าถ่ายรูป ค่าเตรียมความพร้อมในการเรียน และให้
นักศึกษาซื้อเข็มขัดและหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัยที่ร้านค้าสวัสดิการชั้นล่าง อาคาร 46 สาหรับนักศึกษาหญิง
ให้ซื้อกระดุมติดเสื้อและเข็มตรามหาวิทยาลัยด้วย
*** ถ้านักศึกษาไม่มาดาเนินการตามข้อ 7 จะถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
(มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชาระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
8. วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
นักศึกษาโครงการปกติ
เวลา 08.30 น. - ปฐมนิเทศ
เวลา 13.00 น. - พบอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ
เวลา 08.30 น. - พบอาจารย์ที่ปรึกษา
เวลา 13.00 น. - ปฐมนิเทศ
9. วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 (โครงการปกติ)
วันพุที่ 20 มิถนุ ายน 2561 (โครงการสมทบพิเศษ)

- อบรมจริยธรรม / รับชุดฝึกงาน
- อบรมจริยธรรม / รับชุดฝึกงาน

10. วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 น.
– รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
11. วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี)
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

