ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เรื่อง กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี
โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) TCAS รอบที่ 4 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
....................................................................................................
เพื่อให้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2564 ดำเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ในช่ ว งเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสถาปั ต ยกรรม
และการออกแบบ ขอแจ้ ง กำหนดการของผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ โครงการรั บ ตรง (รอบสมทบพิ เศษ)
TCAS รอบที่ 4 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามประกาศ
โดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
2. สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น เสาร์ ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2564 รายละเอี ย ดการสั ม ภาษณ์
แต่ละสาขาวิชา ตามละเอียดแนบท้ายประกาศ
3. ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ์ น ำ ส่ ง เอ ก ส า ร ร า ย ง า น ตั ว ม า ที่ E-mail :
academic@archd.kmutnb.ac.th ภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2564 ระบุ หั ว ข้ อ E-mail “เอกสาร
รายงานตั วโครงการรั บตรง (รอบสมทบพิ เศษ) TCAS รอบที่ 4 สำหรั บผู้ มี วุ ฒิ ม.6 ประจำปี การศึ กษา 2564
ของ ระบุ โครงการที่มีสิ ทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล และ สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ” โดยแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้ (เอกสารทุกฉบับใช้ไฟล์สแกนนามสกุล .pdf เป็นไฟล์เดียวที่มีความคมชัด)
3.1 แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว Scan QR Code (ท้ายประกาศ)
3.2 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปถ่ายและเลข
บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครปรากฏอยู่ในบัตรนั้น
3.3 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ ใบรายงานผลการเรียนรายวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3.4 หลักฐาน…/2

-23.4 หลักฐานแสดงการสมัคร (ไม่รับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินรับ
เฉพาะหลักฐานการสมัครเท่านั้น)
3.5 ผลตรวจสุ ข ภาพต้ อ งเป็ น จากโรงพยาบาลเท่ า นั้ น ไม่ รั บ ผลตรวจจากคลิ นิ ก
และสถานพยาบาล โดยสามารถตรวจได้ ทั้ งโรงพยาบาลของรั ฐและของเอกชน โดยให้ แพทย์ สรุ ปผลตรวจ
ลงใบรายงานผลการตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยสามารถ Scan QR Code
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย ด้านล่างท้ายประกาศ) รายละเอียดการตรวจตามเอกสารแนบ
4. คณะกรรมการจะพิจารณาจากลำดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ส าขากำหนดและเอกสาร
หลักฐานรายงานตัว ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5. ผู ้ที ่ไ ม่ส ่ง เอกสารรายงานตัว ตามวัน เวลา ดัง กล่า วข้า งต้น และเอกสารหลัก ฐาน
ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศของคณะ ฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
6. ประกาศผลคัด เลือ ก ในวัน เสาร์ที ่ 12 มิถ ุน ายน 2564 (ตั ้ง แต่เ วลา 16.00 น.
เป็นต้นไป)
7. หากมีข้ อสงสั ย ประการใดสามารถติ ดต่ อ สอบถามโดยส่ งข้อ ความได้ที่ Facebook :
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นักศึกษา

ใบรายงานผลตรวจสุขภาพ
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ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบภายใน (Int.D)
ชื่อ
นางสาวพัสนันท์
นางสาวสุวรา
นางสาวสุรางคณา
นายแหลมพงเทพ
นายรัฐภูมิ
นายธีระศักดิ์
นายภูริภัทร
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวสุพิตรา
นางสาววณจารี
นางสาวธัญรัศม์
นายณัฏฐ์ชวัล
นายฐนัท
นางสาวกัณฐมณี
นางสาวรรรรรร

นามสกุล
ช่วงเจริญ
โพธิญาณ
แนนเกีย้ ง
พรหมแก้ว
เอกมอญ
บุญประเสริฐ
เคี่ยมสมุทร์
ไชยถาวร
ยงเพชร
นิจนิรันดร์กุล
รวีสิริวัฒน์
อารยาบุญวรุตม์
ธารารักษ์
นรานนท์
ภูวนารถ

-4-

ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Arch.D)
ชื่อ
นางสาวปรัชญา
นางสาวอัจจิมา
นางสาวมัณฑิกา
นายศุภโชค
นางสาวกมลวรรณ
นายวิชญะ
นางสาวสัลมีย์

นามสกุล
มูลทองมี
แก้วเพชร
ใจเย็น
วรรณปโพธิ์
พรมคำ
อ่อนเกตุพล
สุหลง

-5ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวรุจิรา
นางสาวมิ่งมุกดา
นางสาวสุชาวดี
นางสาวทัศวรรณ
นางสาวจาณีสตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑาสินี
นางสาวนายนัยต์ชนก
นางสาวบุษบา
นางสาวไพลิน
นางสาววรรนเมษา
นางสาวดวงกมล

ศิริสวัสดิ์
วงศ์แสนคำ
หนองบัว
ภิญโญ
ลพหงส์
บุญโถ
เรี่ยวแรงวรกุล
แก้วชิน
ศรีบัวบาน
กลิ่นรอด
หนานเจียง
อำพร

-6ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (Aap.D)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายศุภโชค
นายอนันตเกียรติ
นายก้องเมือง
นายอริย์ธัช
นายเกณฑ์พล
นายอติชาต
นายศรัณย์
นายกฤษฏ์
นางสาวนรากร

ฉัตรวุฒิวาณิชย์
พึ่งสุยะ
พลาหน
อริยวิทูรกุล
บุญศรี
แย้มพวง
กฤษณะพันธ์
สิทธิไชย
ทับทิม

-7ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB)
ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวพรรธิภา
นางสาวอรจิรา
นางสาวมานิตา
นางสาวปภาวี
นายเจศรินทร์
นางสาวณัฐสุกาญ

กลิ่นขจร
แซ่หย่าง
สุวรรณประดิษฐ์
ดีป้อง
บินอาสัน
บรรลือศิลป์

-8รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม6.
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
สาขาวิชาออกแบบภายในกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน
2564 โดยกำหนดให้ ผู้ มีสิทธิ์ส อบสั มภาษณ์ ทุกคนเข้าห้ องในโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมสอบตั้งแต่เวลา
08.00 น. โดยจั ก ต้ อ งเตรี ย มเผื่ อ เวลาในการสั ม ภาษณ์ ตั้ ง แต่ เ วลา 08.00 -16.00 น. (เตรี ย มตั ว เพื่ อ
การสั ม ภาษณ์ ได้ ทั้ ง วั น ) **และให้ จั ด เตรี ย ม Portfolio อุ ป กรณ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พร้อมเสมอในการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยมีรายละเอียดการเข้า
สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ดังนี้
Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/98831248034?pwd=UnZMcXZQcHdlby9RdHJmTmVuN3A4dz09
Meeting ID: 988 3124 8034
Passcode: 163473
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้เปลี่ยน ZOOM account ดังนี้ “ลำดับเลขที่สัมภาษณ์ ตามด้วยชื่อสกุล
ภาษาไทย” * ตัวอย่าง “1. นาย สถาปนิก ชอบออกแบบ”

สาขาวิชาออกแบบภายใน
1/1

-9รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม6.
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ให้ผ้รู ับการสัมภาษณ์ใช้บัญชี Gmail ในการเข้า Google Classroom > ตามลิงค์ด้านล่าง
https://classroom.google.com/c/MzU3NzIxNDE0MDgx?cjc=2akodbl
ชื่อชั้นเรียน CI.D Tcas 4 วุฒิ ม.6
รหัส 2akodbl
1.1 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งไฟล์ผลงาน (Portfolio) เป็น File PDF ระบุชื่อสกุล สาขาที่ต้องการ
สอบ ภายในวัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุน ายน 2564 เวลา 16.00 น. ใน Google Classroom ตามลิ งค์ที่ กำหนด
ด้านบน
1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใช้ Line ในการเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ เพื่อฟังคำชี้แจง
ชื่อไลน์กลุ่ม CI.D Tcas 4 วุฒิ ม.6
ลิ้งค์เข้ากลุ่ม https://line.me/R/ti/g/QWU5VxIXFy
หรือสแกน QR Code

2. การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์
2.1 ข้อมูลจากทางภาควิชา
2.1.1 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line เพื่อฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์
2.1.2 โดยใช้ Meet จาก Gmail ในการสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line เพื่อเตรียมความพร้อมโดยการเข้า Gmail ไว้ล่วงหน้า และ
รอรับลิงค์ใน Line กลุ่ม ซึ่งจะส่งให้ในวันสอบสัมภาษณ์ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ตามลำดับ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
1/2

- 10 เวลาการสอบสัมภาษณ์
09.00-10.00 น.
10.30-10.35 น.
10.00-11.00 น.
11.00-11.10 น.
11.10-12.10 น.

สัมภาษณ์
พัก
สัมภาษณ์
พัก
สัมภาษณ์

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
1. กระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น
2. ยางลบ จานวน 1 ก้อน
3. ดินสอ EE จานวน 1 แท่ง
*** นักศึกษาต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย (ชุดนักศึกษาหรือชุดนักเรียน เท่านั้น)
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้เปลี่ยน account ดังนี้ “ลำดับเลขที่สัมภาษณ์ ตามด้วยชื่อสกุล
ภาษาไทย” * ตัวอย่าง “1. นาย สถาปนิก ชอบออกแบบ”

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
2/2

- 11 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม6.
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ใช้บัญชี Gmail ในการเข้า Google Classroom > ตามลิงค์ด้านล่าง
https://classroom.google.com/c/MzU3NzEzMzgxMzEz?cjc=j6xvbbj
ชื่อชั้นเรียน Aap.D TCas 4 วุฒิ ม.6
รหัส j6xvbbj
1.1 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งไฟล์มา ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ให้ส่ง
portfolio และให้ทำคลิปวิดีโออธิบายแนวคิด+วิธีการทำงานชิ้นงานที่ชอบที่สุ ดมา ใน Google Classroom
ตามลิงค์ที่กำหนดด้านบน
1.2 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งไฟล์ผลงาน (Portfolio) เป็น File PDF ระบุชื่อสกุล สาขาที่ต้องการ
สอบ งาน drawing กับ product design และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน Google Classroom ตามลิงค์ที่กำหนด
ด้านบน
1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใช้ Line ในการเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ เพื่อฟังคำชี้แจง
ชื่อไลน์กลุ่ม Aap.D TCas 4 วุฒิ ม.6
ลิ้งค์เข้ากลุ่ม https://line.me/R/ti/g/47D9SraE5k
หรือสแกน QR Code

2. การสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์
2.1 ข้อมูลจากทางภาควิชา
2.1.1 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่ม Line เพื่อฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์
2.1.2 โดยใช้ Meet จาก Gmail ในการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
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- 12 ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line เพื่อเตรียมความพร้อมโดยการเข้า Gmail ไว้ล่วงหน้า และ
รอรับลิงค์ใน Line กลุ่ม ซึ่งจะส่งให้ในวันสอบสัมภาษณ์ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกชื่อเข้าสัมภาษณ์ตามลำดับ
เวลาการสอบสัมภาษณ์
09.00-10.00 น.
10.30-10.35 น.
10.00-11.00 น.
11.00-11.10 น.
11.10-12.10 น.

สัมภาษณ์
พัก
สัมภาษณ์
พัก
สัมภาษณ์

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
1. กระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น
2. ยางลบ จานวน 1 ก้อน
3. ดินสอ EE จานวน 1 แท่ง
*** นักศึกษาต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย (ชุดนักศึกษาหรือชุดนักเรียน เท่านั้น)
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้เปลี่ยน account ดังนี้ “ลำดับเลขที่สัมภาษณ์ ตามด้วยชื่อสกุล
ภาษาไทย” * ตัวอย่าง “1. นาย สถาปนิก ชอบออกแบบ”

สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
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- 13 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม6.
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พร้อมในการสัมภาษณ์
ในรูปแบบออนไลน์ (online) ผ่านโปรแกรม Zoom
2. ผู้รับการสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
กาหนดการ
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
เวลา 07.30 น.

แจ้งในไลน์กลุ่มของผู้รับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1

(ส่งข้อความ)
สวัสดีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกท่าน ขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ เตรียมพร้อมโปรแกรม ZOOM โดยกรรมการ
สัมภาษณ์ จะส่งลิงค์ ในเวลา 07.55 น ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกท่านเข้าโดยพร้อมกัน
โดยจะอนุญาตเข้ารับการสัมภาษณ์ทีละ 1 คน ด้วย ZOOM ในเวลา 08.00 น.
(ส่งข้อความ)
ขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์เปลี่ยน ZOOM account ดังนี้
“ลาดับเลขที่สัมภาษณ์ ตามด้วยชื่อสกุลภาษาไทย”
ตัวอย่าง“1. นาย สถาปนิก ชอบออกแบบ”
เวลา 07.50 น.
แจ้งในไลน์กลุ่มของผู้รับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2
(ส่งแจ้งลิงค์ ZOOM สาหรับการสัมภาษณ์)
เวลา 08.00 น.
เปิดห้อง ZOOM
เวลา 08.00-09.00 น. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ตามลาดับรายชื่อเท่านั้น
(*หมายเหตุ หากผู้รับการสัมภาษณ์ ตกหล่นการสัมภาษณ์
ให้กรรมการ แจ้งและเปิดห้องเพิ่ม อีกครั้ง ในช่วงเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
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- 14 การสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) ประจาปีการศึกษา 2564
สาขาสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 -09.00 น.
โดยผู้รับการสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
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- 15 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม6.
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ใช้บัญชี Gmail ในการเข้า Google Classroom > join class
ที่มีชื่อว่า “สัมภาษณ์ รอบ 4 วุฒิ ม.6” ของภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Class code คือ “rjihfds”
2. หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีผลงานที่แสดงทักษะความสามารถทางด้านการออกแบบ สามารถ
อัพโหลดไฟล์ผลงานเฉพาะทางด้านงานออกแบบของตนเองเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยสามารถส่งงาน
เป็นไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 12 แผ่น โดยใช้รูปแบบ คือ “ชื่อ_นามสกุล.pdf” ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใช้โปรแกรม Google Meet เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้ารายงานตัวผ่านทาง Google Meet วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
เวลา 9.00 น.
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้เปลี่ยน Meet account ดังนี้ “ลำดับเลขที่สัมภาษณ์ ตามด้วยชื่อสกุล
ภาษาไทย” * ตัวอย่าง “1. นาย สถาปนิก ชอบออกแบบ”

สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
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