
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่โครงการโควตา  
 - 04110 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
 - 04111 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB) 
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้ 

1) โควตา Portfolio 
2) โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์ กับคณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3) โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี กับคณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4) โควตาเรียนดีส าหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
5) โควตาเรียนดี 
6) โควตาโอลิมปิกวิชาการ 

 
        ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ดังนี้ 

1) ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้าร่วม LINE OpenChat  
2) ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุกคนส่งหลักฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Antigen 

Test Kit (ATK) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ โดยสามารถส่งหลักฐานทาง Google 
Forms ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. เท่านั้น 
- กรณีผลตรวจเป็นบวก จะจัดสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ โดยจะแจ้งก าหนดการอีกครั้ง 
- กรณีไม่ส่งหลักฐาน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

3) รายงานตัวเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 223 ชั้น 2 อาคาร 78 คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยแต่งกายด้วย
เครื่องแบบนักเรียน มีก าหนดการดังนี ้

 เวลา 08.30 น. - 09.15 น. รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 เวลา 09.15 น. - 11.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 



 
 

โควตา Portfolio 
ขอให้เย็บเอกสารที่ต้องแสดงวันสอบสัมภาษณ์ข้อ 1-3 เป็นชุด จ านวน 1 ชุด เรียงล าดับเอกสารดังนี้ 

1) ใบหลักฐานแสดงการสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองท่ีแสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม. 6 ภาค

เรียนที่ 1 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
4) แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

 
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์ กับคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอให้เย็บเอกสารที่ต้องแสดงวันสอบสัมภาษณ์ข้อ 1-4 เป็นชุด จ านวน 1 ชุด เรียงล าดับเอกสารดังนี้ 

1) ใบหลักฐานแสดงการสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบTranscrip หรือรับรองที่แสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ถึงชั้น ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง  

4) ส าเนาเกียรติบัตร หรือ รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี กับคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอให้เย็บเอกสารที่ต้องแสดงวันสอบสัมภาษณ์ข้อ 1-4 เป็นชุด จ านวน 1 ชุด เรียงล าดับเอกสารดังนี้ 

1) ใบหลักฐานแสดงการสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองท่ีแสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม. 6 ภาค

เรียนที่ 1 จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
4) ส าเนาเกียรติบัตร หรือ รางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

โควตาเรียนดีส าหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
ขอให้เย็บเอกสารที่ต้องแสดงวันสอบสัมภาษณ์ข้อ 1-3 เป็นชุด จ านวน 1 ชุด เรียงล าดับเอกสารดังนี้ 

1) ใบหลักฐานแสดงการสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาใบรายงานผลการเรียนหรือใบรับรองท่ีแสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ปวช 3 ภาคเรียน

ที่ 1 (สะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75) จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  



 
โควตาเรียนดี ม.6 
ขอให้เย็บเอกสารที่ต้องแสดงวันสอบสัมภาษณ์ข้อ 1-3 เป็นชุด จ านวน 1 ชุด เรียงล าดับเอกสารดังนี้ 

1) ใบหลักฐานแสดงการสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองท่ีแสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม. 6 ภาค

เรียนที่ 1 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 

โควตาโอลิมปิกวิชาการ 
ขอให้เย็บเอกสารที่ต้องแสดงวันสอบสัมภาษณ์ข้อ 1-4 เป็นชุด จ านวน 1 ชุด เรียงล าดับเอกสารดังนี้ 

1) ใบหลักฐานแสดงการสมัคร พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาใบรายงานผลการเรียน (ปพ.) หรือใบรับรองท่ีแสดงว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงชั้น ม. 6 ภาค

เรียนที่ 1 และก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
4) ส าเนาใบเกียรติบัตรผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 


