
ประกาศการสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์) 
หลักสูตรวิชาโท สาขาวิชาปญัญาประดิษฐแ์ละการเรียนรู้เชิงลึก 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 

วันศุกร์ที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 1: รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์  

1. รายละเอียดการสอบ  

• วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

• โปรแกรม Google Meet ใช้สำหรับสอบสัมภาษณ์ เพื่อความสะดวกผูเ้ข้าสอบควรใช้ 
Google mail  

• โปรแกรม LINE ใช้สำหรับการรายงานตัวและเรียกช่ือเข้าสอบสัมภาษณ ์ให้ผู้มีสทิธิ์สอบ
สัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ห้องสอบสัมภาษณ์ โดยสแกน QR CODE ภายในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2564  (ตรวจสอบห้องสอบสัมภาษณ์ตนเองได้ที่รายช่ือแนบท้าย)  

 

ห้องสัมภาษณ ์ QR  CODE / Link 

LINE Google Meet 

 

 

ห้องสอบสัมภาษณ ์

 
Link:  shorturl.at/emuxQ 

 

 

ลิงก์วิดีโอคอล: 
https://meet.google.com/ios-
zguc-ixt 

 

 

 

2.  ขั้นตอนการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์ 

• เมื่อถึงวันสอบสัมภาษณ์ (9 กรกฎาคม 2564) ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณร์ายงานตัวพร้อม
กันทางกลุ่มไลน์ โดยเริ่มเวลา 09.30-9.50 น. แจ้ง “รหัสนักศึกษา-ชื่อนามสกลุ-คณะ” 
เพื่อให้ผู้ประสานงานคณะเช็คชื่อ หากผู้เขา้สอบสัมภาษณ์ไม่รายงานตวัในเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสทิธิ์การสอบสัมภาษณ์  

• ผู้ประสานงานของคณะจะเรียกชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบผ่านทางกลุ่มไลน์ 
ตามลำดับประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1 คน (ขอความกรุณาฟังการ
เรียกช่ือด้วยความสงบเรียบร้อย)  

https://meet.google.com/ios-zguc-ixt
https://meet.google.com/ios-zguc-ixt


• เมื่อถึงคิวเข้าสอบสัมภาษณ์ของตนเองให้กดเข้าลิ้งก์ (Google Meet) ที่ได้รับจากคณะ
เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ ์ 

• ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ แสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ผ่านกล้องต่อ
คณะกรรมการ ก่อนเริ่มการสอบสัมภาษณ์  

• เมื่อสอบเสร็จ ให้กดเครื่องหมายวางสายเพื่อออกจากการสอบสัมภาษณ ์โดยถือว่าการ
สอบเสร็จสมบรูณ์  
 

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์  
• กรุณาเตรียมบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน  
• กรุณาตรวจสอบกล้อง ไมโครโฟน ให้พร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์  
• ไม่อนุญาตให้บนัทึกภาพหรือเสียง ขณะสอบสัมภาษณ์เด็ดขาด  
• ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลำพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน  
• ผู้มีสิทธิส์อบสมัภาษณ์สวมใส่ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพในวันสอบสัมภาษณ์  

 
ส่วนที่ 2 : การส่งไฟล์เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์  

1. หลักฐานที่ต้องส่ง  
• สำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
• สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. วิธีการส่งเอกสาร  
• ผู้สมัครกรอกขอ้มูล Link: https://forms.gle/2NmchP7mAnu3BrNH7 
• ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.  
• เอกสารที่ต้องส่งโดยบันทึกเป็นไฟล์สกุล pdf รวมเป็น 1 ไฟล์  

 
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผ่านกลุ่ม Line หรือ เบอร์โทรศัพท์ 089-699-7880 หรือ  

E-Mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th 
 

กำหนดการ 

 

รายละเอียด กำหนดการ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
สอบสัมภาษณ ์ ออนไลน์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
ยืนยันสิทธิ ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
เคานเ์ตอร์ธนาคาร 

วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2564 

ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ ์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
ยืนยันรายวิชาท่ีเลือกลงทะเบียนเรียน วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2564 
เปิดภาคเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 



รายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์
หลกัสตูรวิชาโท  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และการเรยีนรูเ้ชิงลกึ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทส ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 2564 
วนัศกุรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00 -12.00 น. 

 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ/สาขาวิชา 

1 60010852  นายรักษิต  นันทตันติ วิศวกรรมเครื่องกล 
2 61010155  นางสาวจิราพร  หนูขวัญ วิศวกรรมไฟฟ้า 
3 61010976  นางสาววิมลทิพย์  แสนประเสริฐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4 62010240  นายณฐพล  เผ่าเผด็จการ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5 62010448  นายธีรัตม์  บุตรากาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6 62010636  นางสาวพิมพ์ทอง  กวาวสิบสาม วิศวกรรมไฟฟ้า 
7 62010684  นายภัทรพัทธิ ์ ชัยอมรเวทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
8 62010707  นายภาสวีร์  สมบูรณ์วานิชย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม 
9 62010710  นายภูดินันท์  เพ็ญสุข วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
10 62010837  นายวีรภัทร  กิจอำนาจสุข วิศวกรรมโทรคมนาคม 
11 62010958  นางสาวสุกัญญา  ค้ำคูณ วิศวกรรมโทรคมนาคม 
12 62011080  นายเอกอธิษฐ์  ดำรงวัฒนกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม 
13 62011261  นายตะวัน  ใหญ่สว่าง Chemical Engineering (International Program) 
14 63010428  นายธนวัฒน์  แสนทวี วิศวกรรมอุตสาหการ 
15 63010524  นางสาวนิชาภา  พักเง้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
16 63010666  นางสาวพัณณ์ชติา  วรต่าย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
17 63010694  นายพิสิษฐ์  เสือโพธิ์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 
18 63010978  นายสิริทรัพย ์ สิริพัฒนากุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
19 63011294  นายรวิสุต  ศิริเลิศพานิช Robotics and AI Engineering (International Program) 
20 63050100  นางสาวกิตติยา  นิติธรธรรมกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
21 63050131  นายดิลนน  วิชิรมาลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
22 63050136  นายทัศน์พล  จีระไกรโสธร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
23 63050140  นายธนาธิป  ลักขษร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 63050144  นายธรรมนิตย ์ เจนสินธนานันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
25 63050619  นายณัฐพล  สุมาลัย สถิติประยุกต์ 
26 63050620  นางสาวณิชากร  โต๊ะเงิน สถิติประยุกต์ 
27 63050635  นางสาวนวินดา  ห่วงแก้วพราย สถิติประยุกต์ 
28 63050641  นางสาวปราริฉัตร  เผ่าฉนวน สถิติประยุกต์ 
29 63070244  นางสาวศุภิสรา  เลิศวรจักรพงษ์ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
หมายเหต:ุ ล าดบัและเวลาการสอบสมัภาษณอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอใหย้ดึตามการเรยีกช่ือในไลน ์


