ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประจำปีการศึกษา 2564
---------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564 ดำเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้ มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รอบที่ 4 โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ดังนี้
1. ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ เตรียมสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .pdf ดังต่อไปนี้
1.1 บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
1.2 หลักฐานการศึกษา ใบ รบ. 1 ฉบับตัวจริง / Transcript หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า
จบการศึกษา ในระดับ ม.6 แล้ว (หากสถานศึกษาออกให้ไม่ทันให้ใช้ ผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
1/2563)
1.3 หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ
1.4 แฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือใบแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ หรือใบประกาศ
รางวัลชนะเลิ ศ ไม่ ต่ำกว่าในระดับภาค ของการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ (ถ้ามี)
2. ส่ งไฟล์ ที่ เตรี ยมไว้ ในข้ อ 1 ภายในวั น ศุ กร์ ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2564 ถึ งเวลา 16.00 น.
ทาง E-mail ของแต่ ล ะสาขาวิ ช า โดยตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งที่ ส่ ง ว่ า “เอกสาร TCAS4 ม.6 ชื่ อ -สกุ ล ของนั ก ศึ ก ษา
ชื่อย่อสาขาวิชา” (ตัวอย่าง: เอกสาร TCAS4 ม.6 นายขยัน มุ่งมานะดี สาขาวิชา TT) รายละเอียดดังต่อไปนี้
สาขาวิชา

E-mail

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
khanet.j@fte.kmutnb.ac.th
วิศวกรรมเครื่องกล (TM)
metha.o@fte.kmutnb.ac.th
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)
sasithorn.c@fte.kmutnb.ac.th
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง (TE-Pow.)
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (TE-Elec.)
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)
ttc@fte.kmutnb.ac.th
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)
3. ให้ผู้มี ...
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3. ให้ ผู้ มี ร ายชื่ อ สอบสั ม ภาษณ์ ท ำแบบทดสอบจิ ต วิ ท ยานั ก ศึ ก ษาใหม่ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม ประจำปี ก ารศึก ษา 2564 จำนวน 2 ชุด ที่ Link: http://ex-psy.fte.kmutnb.ac.th ภายใน
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงเวลา 16.00 น. (username และ password ให้กรอกเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยกรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
4. เตรีย มตั วเพื่ อ สอบสั ม ภาษณ์ ผ่ านทาง Video call ในวั น เสาร์ ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
สถานศึ ก ษาเดิ ม ทั้ งนี้ ภาควิ ช าจะติ ด ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ทางหมายเลขโทรศั พ ท์ หรื อ E-mail ที่ นั ก ศึ ก ษาให้ ไว้
ในใบสมัครสอบ
5. ผู้ที่ ไม่ ดำเนิ นการตามข้อ 1-4 เพื่อสอบสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์ และเรียกร้องสิทธิ์
ภายหลังไม่ได้
6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
เวลา 17.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th
7. หากนั กศึกษามี ข้อสงสัย หรือ ปั ญ หาที่ ต้องการสอบถามเพิ่ มเติ ม ติดต่อ ได้ท าง E-mail
ของแต่ละสาขาวิชา หรือ E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

