
   

ประกาศ  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณร์ะดับปริญญาตร ี แบบโควตา รอบที่ 2 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  

ประจ าปีการศึกษา  2563 
________________________ 

 
 

                   ตามที่ ส านักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี    แบบโควตา รอบที่ 2 วิทยาลัย
อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  บัดน้ีจึ งขอ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณร์ะดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ดังรายช่ือที่แนบท้ายประกาศนี ้
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   27   มีนาคม   พ.ศ.  2563 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ)์ 
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการรายสอบสัมภาษณ์ TCAS2 ปีการศึกษา 2563 

 

1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบ Video Clip Sumission โดยให้ผู้เข้าสมัครทุกท่าน ถ่าย

คลิปวีดีโอแนะน าตัวเอง ภายใน 5 นาที เนื้อหาการพูด ได้แก่ พูดแนะน าตัวเอง จุดเด่น
ของตัวเอง เหตุผลที่อยากเข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- ส่ งมาที่ อี เ มล์  pornpimol.wa@kmitl.ac.th ชื่ อ เ รื่ อ ง ว่ า  “ขอน า ส่ ง  Video Clip 
Submission ส าหรับรอบ TCAS2 ปีการศึกษา 2563 ของนาย/นางสาว....” ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 23.59 น. (หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสามารถส่งมาที่อีเมล์
ดังกล่าวได้ทันที) 

2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบ Video Call และ การสอบข้อเขียนแบบ Online โดยการ

สอบข้อเขียน จะส่ง link ส าหรับเข้าระบบสอบไปที่ email ของผู้สมัคร โดยเริ่มสอบ 
วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 12.00 น. และการสอบสัมภาษณ์แบบ 
Video Call จะเริ่มในช่วง 13.00 น. เป็นต้นไป จะใช้การสัมภาษณ์ผ่าน Microsoft 
Team โดยให้ผู้สมัครดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft Team ไว้ในคอมพิวเตอร์หรือ 
tablet และทดสอบระบบด้วยตัวเองเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับวันสอบสัมภาษณ์ (หากมี
ข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งมาท่ีอีเมล์ waralee.pe@kmitl.ac.th) 

 

mailto:pornpimol.wa@kmitl.ac.th%20ชื่อ


รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS2 ประจ าปีการศึกษา 2563
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (International Program)
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (เฉพาะท่ีเลือกอันดับ 1 เท่าน้ัน กรณีเลือกได้หลายอันดับ)

ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สถานะ
1 631014652 นาย พชร ทมัธาดา ช าระค่าสมัครแล้ว (08 มี.ค. 2563)
2 631016237 นางสาว สุธาสินี เรืองตระกูลกิจ ช าระค่าสมัครแล้ว (09 ก.พ. 2563)
3 631017588 นางสาว ลัดดาวัลย์ เงางาม ช าระค่าสมัครแล้ว (20 มี.ค. 2563)
4 631017947 นาย นอัิซมาน บนินมิะ ช าระค่าสมัครแล้ว (14 ก.พ. 2563)
5 631020645 นาย ธีรภทัร ด ารงค์สกุล ช าระค่าสมัครแล้ว (02 มี.ค. 2563)
6 631021367 นาย ณัฐวิชช์ สุติ ช าระค่าสมัครแล้ว (23 มี.ค. 2563)
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คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (International Program)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (เฉพาะท่ีเลือกอันดับ 1 เท่าน้ัน กรณีเลือกได้หลายอันดับ)

ล าดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ-นามสกุล สถานะ
1 631015915 นางสาว ศิริประภา ทมุพงษ์ ช าระค่าสมัครแล้ว (23 ก.พ. 2563)
2 631016459 นาย อัครเศรศฐ์ ศรีไล้ ช าระค่าสมัครแล้ว (24 ก.พ. 2563)
3 631016860 นาย ก าจัดภยั จุลพิภพ ช าระค่าสมัครแล้ว (21 มี.ค. 2563)
4 631017589 นางสาว ลัดดาวัลย์ เงางาม ช าระค่าสมัครแล้ว (20 มี.ค. 2563)
5 631017651 นาย ประชาธิป บญุนว่ม ช าระค่าสมัครแล้ว (16 มี.ค. 2563)
6 631018363 นางสาว รชตกร ประคุณหงัสิต ช าระค่าสมัครแล้ว (19 ก.พ. 2563)
7 631018866 นาย สหสัวรรษ ยุวธานนท์ ช าระค่าสมัครแล้ว (11 มี.ค. 2563)
8 631019657 นางสาว จิรัญญา ฉายาวัฒนะ ช าระค่าสมัครแล้ว (27 ก.พ. 2563)
9 631019778 นางสาว พรชนก คะอังกุ ช าระค่าสมัครแล้ว (24 ก.พ. 2563)

10 631021267 นางสาว กมลชนก สุภาพ ช าระค่าสมัครแล้ว (21 มี.ค. 2563)
11 631021326 นางสาว วจนวรรณ เนตรสิริพงศ์ ช าระค่าสมัครแล้ว (23 มี.ค. 2563)
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