
   

ประกาศ  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณร์ะดับปริญญาตร ี แบบโควตา รอบที่ 2 
คณะอุตสาหกรรมอาหาร 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

________________________ 
 
 

                    ตามที่  ส านักทะเบียนและประมวลผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  แบบโควตา  รอบที่ 2  คณะ
อุตสาหกรรมอาหาร  ประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น   บัดน้ีจึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณร์ะดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2  ดังรายช่ือที่แนบท้ายประกาศนี ้
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   26   มีนาคม   พ.ศ.  2563 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ)์ 
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 



ขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัส ำหรบักำรสอบสมัภำษณ์ TCAS รอบ 2 (แบบโควตำ) 
วนัอำทิตยท่ี์ 29 มีนำคม 2563 คณะอตุสำหกรรมอำหำร 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

การสอบสมัภาษณ์ TCAS รอบ 2 (แบบโควตา) ของคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อคัดเลือกผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมักใน
อุตสาหกรรมอาหาร  และสาขาวทิยาศาสตรก์ารประกอบอาหารและเทคโนโลยกีารบริการอาหาร (หลกัสูตร
นานาชาต)ิ ท าโดยการสมัภาษณ์ออนไลน์ ด้วยวิธี Video Call ผ่ำนแอพพลิเคชนั Line เท่ำนัน้  โดยมี
ขัน้ตอนและวธิกีารสอบสมัภาษณ์ ดงัต่อไปนี้  

 

ขัน้ตอนที ่
วนั-เดอืน-ปี 
ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

สิง่ทีผู่ม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ตอ้งปฏบิตั ิ

1. ผูส้มคัรตรวจสอบ
รายชื่อผูม้สีทิธิ ์
สอบสมัภาษณ์ 

วนัพฤหสับดี
ที ่26 มนีาคม 
2563 

1. ผู้สมคัรต้องตรวจสอบรายชื่อตนเองว่า “มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์” 
จากประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ของคณะอุตสาหกรรม
อาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2. ผูส้มคัรตอ้งจดและจ า “กลุ่มที ่และ ช่วงเวลา” ทีต่นเองตอ้งสอบ
สมัภาษณ์ใหถู้กตอ้งและแมน่ย า ทัง้นี้ “กลุ่มที”่ และ “ช่วงเวลา” 
สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิส์อบสมัภาษณ์บอกไว้ในประกาศ
รายชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์  

2.  ผูม้สีทฺิธิส์อบ
สมัภาษณ์
เตรยีมพรอ้มก่อน
การสมัภาษณ์ 

วนัพฤหสับดี
ที ่26 มนีาคม 
2563 

1. ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ตอ้งเปลีย่นชื่อผูใ้ชแ้อพพลเิคชนั Line ของ
ตนเองเป็น ช่ือ-นำมสกลุจริงของผู้มีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์เอง
เท่ำนัน้ 

2.  ผู้สมคัรมสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ต้องเปลีย่นรูปโพรไฟล์ของตนเอง
ในแอพพลิเคชัน Line ให้เป็นรูปถ่ายเดี่ยวของผู้มีสิทธ์ิสอบ
สมัภำษณ์เองเท่ำนัน้ โดยรูปโพรไฟล์ Line ต้องเห็นหน้าผู้มี
สทิธิส์อบสมัภาษณ์ไดช้ดัเจน  

3. ผูม้สีทิธิส์อบ
สมัภาษณ์ยนืยนั
ตวัตนและรบัทราบ
วธิปีฏบิตักิารสอบ
สมัภาษณ์กบั
กรรมการสอบ
สมัภาษณ์ 

วนัศุกรท์ี ่27 
และวนัเสารท์ี ่
28 มนีาคม 
2563 

1. กรรมการสอบสมัภาษณ์ของแต่ละกลุ่มและของแต่ละสาขาวชิา
จะโทรศพัท์ และ/หรอื ส่งอเีมลล์ หาผู้มสีทิธิส์อบตามหมายเลข
โทรศพัท ์และ/หรอื อเีมลลต์ดิต่อทีผู่ส้มคัรระบุไวใ้นใบสมคัร  

2. ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ต้องรอรบัสายโทรศพัท ์และ/หรอื อเีมลล์
จากกรรมการสอบสมัภาษณ์ในวนัศุกรท์ี ่27 และ/หรอืวนัเสารท์ี ่
28 มนีาคม 2563  



ขัน้ตอนที ่
วนั-เดอืน-ปี 
ทีต่อ้งปฏบิตั ิ

สิง่ทีผู่ม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ตอ้งปฏบิตั ิ

3.  ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ต้องยนืยนัตวัตนและรบัทราบวธิปีฏิบตัิ
ในการสอบสมัภาษณ์กบักรรมการสอบสมัภาษณ์โดยการพูดคุย
โทรศพัท ์และ/หรอื ตอบอเีมลล ์กบักรรมการสอบสมัภาษณ์ด้วย
ตนเองเท่ำนัน้ 

4.  การสอบสมัภาษณ์ วนัอาทติยท์ี ่
29 มนีาคม 
2563 

ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ตอ้งเตรยีมตวัก่อนการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
1.  ต้องเตรยีมเครื่องมอืและอุปกรณ์เพื่อการสอบสัมภาษณ์ที่มี

คุณภาพดแีละเหมาะสมกบัการใช้ Video call ในแอพพลเิคชนั 
Line เช่น  โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง /ไมโครโฟน  /Speaker 
คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง/ไมโครโฟน/ล าโพง จ านวนชัว่โมง
อนิเตอรเ์นตทีม่พีอส าหรบัการใชง้าน จ านวนเงนิในโทรศพัทท์ีม่ ี
พอส าหรบัการใชง้าน เป็นตน้ 

2.  ต้องอยู่คนเดยีวในสถานที่ที่มสีญัญาณโทรศพัท์หรอืสญัญาณ
อนิเตอรเ์นตทีด่ ีและอยู่ในสถานทีท่ีไ่ม่มเีสยีงดงัรบกวนการสอบ
สมัภาษณ์ 

3.  ตอ้งแต่งกายสุภาพ เรยีบรอ้ย 
4.  ต้องเตรียมพร้อมส าหรบัการสัมภาษณ์ก่อนเวลาสัมภาษณ์

ประมาณ 30 นาท ี 
5.  ต้องบอกชื่อ-นามสกุล เลขทีส่มคัร ของตนเองกบักรรมการสอบ

สมัภาษณ์ก่อนสมัภาษณ์ 
6.  ต้องสอบสมัภาษณ์กบักรรมการสอบสมัภาษณ์ในกลุ่มทีก่ าหนด

และช่วงเวลาทีก่ าหนด 
7.  กรณีที่ผู้มสีทิธิส์อบสมัภาษณ์ไม่สามารถสอบสมัภาษณ์ได้ใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด อนัมเีหตุเนื่องมาจากความขดัขอ้งด้านการ
สื่อสารผ่านแอพพลเิคชนั Line การพจิารณาเลื่อนเวลาการสอบ
สมัภาษณ์ ให้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
ทัง้นี้การสอบสัมภาษณ์ต้องสิ้นสุดภายในวันอาทิตย์ที่  29 
มนีาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.30 น. เท่ำนัน้ 

 
 



กรณีผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์มขีอ้สงสยัในเรื่องขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัสิ าหรบัการสอบสมัภาษณ์ TCAS 
รอบ 2 (แบบโควตา) ของ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ดงักล่าวขา้งต้น สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่ คุณมะลวิรรณ์  ศรวีลิยั เบอรโ์ทรศพัท์ 091-814-2978 และ   
ผศ.จริาภรณ์  สริสิณัห ์เบอรโ์ทรศพัท์ 098-549-3615 ตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี่ 26 มนีาคม ถงึ วนัอาทติยท์ี่ 29 
มนีาคม 2563 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. 
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