
 
ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิส์อบขอเขียนและสอบสัมภาษณ เขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

โครงการความรวมมือกับบริษัท SCG จํากัด (มหาชน) Living Solution Expert  

-------------------------------------------- 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมกับ บริษัท SCG จํากัด (มหาชน) ไดรวมลงนาม

บันทึกความรวมมือทางวิชาการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเสิศทางดาน

ชางกอสราง (Excellent Center) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเปดรับนักศึกษา 

เขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางกอสราง แลวนั้น วิทยาลยัเทคนิคดุสิต ขอ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี ้

 

                            ลําดับท่ี                  ช่ือ – สกุล                         เวลาการสอบสัมภาษณ 

1 นางสาวชลณิชา  ธรรมสอน 13.00 - 13.10 น. 

2 นางสาวสุภาวดี  รัตนโสภา 13.10 - 13.20 น. 

3 นายอภิสิทธิ์  บุญครอง 13.20 - 13.30 น. 

4 นายศตวรรษ  ศรีจันทร 13.30 - 13.40 น. 

5 นายขอบฟา  ทองประไพ 13.40 - 13.50 น. 

6 นางสาวศศิกานต  ภูหงษสูง 13.50 - 14.00 น. 

7 นางสาวกนิษฐา  ภาศร ี 14.00 - 14.10 น. 

8 นายนราพล  พรหมสุวรรณ 14.10 - 14.20 น. 

9 นายนวพล  บุญครอง 14.20 - 14.30 น. 

10 นางสาวธันญารัตน  ภมูถ่ินเหวอ 14.30 - 14.40 น. 

11 นางสาวพัฒรวรรณ วงคไฝ 14.40 - 14.50 น. 

12 นางสาวไอริณ  อภิเนตร 14.50 - 15.00 น. 

13 นางสาวเอมีดา  ปาทาน 15.00 - 15.10 น. 

14 นางสาวจิราพัชร  บุตรเเสน 15.10 - 15.20 น. 

15 นางสาวสุธิดา  ยอมิน 15.20 - 15.30 น. 

16 นายนพดล  เปลงพานิชย 15.30 - 15.40 น. 

17 นายธนราช  อุดหนุนเผาพงษ 15.40 - 15.50 น. 

* นักศึกษาท่ีสมัครแลว แตไมมีรายช่ือใหเขากลุมตาม QR Code ทายประกาศ 

/ใหผูมรีายช่ือ... 
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ใหผูมีรายช่ือตามประกาศ ปฏิบัตดิังน้ี 

 1. ชําระเงินคาสมคัร จํานวน 100 บาท โอนเขาบัญชี 020-6-04639-1 เงินบํารุงการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน สงเอกสารการโอนมายังไลนกลุม สอบ SCG. รอบ 2 

2. สอบขอเขียน ทางระบบออนไลน เวลา 9.00 น. – 11.00 น. โดยเตรียมการดังน้ี 

2.1 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุก/โทรศัพทมือถือ ท่ีสามารถเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตได 

2.2 กรณีใชโทรศัพทมือถือใหดาวนโหลดแอปพลิเคชัน google classroom และตดิตั้งใหเรยีบรอย 

2.3 ทางวิทยาลัยฯ จะสงรหัสผานเพ่ือเขาสอบ และเตรียมความพรอมในเวลา 08.00 น. 

3. สอบสัมภาษณ ทางระบบออนไลน เวลา 13.00 น. – 16.00 น. โดยใชแอปพลิเคชัน Line 

การเตรียมตัวในวันสอบสมัภาษณ 

3.1 ใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณคลิกเขารวม โดยใชแอปพลเิคชัน Line กอนเวลา 10 นาที พรอมยืนยัน

ตัวตนในการสอบสัมภาษณดวยบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา 

3.2 เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ไดแก สําเนาวุฒิการศึกษา ทะเบียนบาน บัตรประชาชน  

และแฟมเอกสารผลงาน (ถามี) บันทึกใหอยูในรูปไฟล JPG หรือ PDF กรณท่ีีกรรมการสอบสัมภาษณขอด ู

3.3 ใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณตรวจสอบสญัญาณอินเทอรเน็ตใหแนใจวาสามารถใชงานไดและสถานท่ี

สอบสัมภาษณมีแสงสวางเพียงพอใหเห็นหนาผูสอบสมัภาษณไดอยางชัดเจน พรอมตรวจสอบเสียงใหชัดเจน 

 

การสอบสัมภาษณ มี 2 ชวง ดังน้ี 

เวลาการเขาหอง Line รายละเอียด 

คร้ังท่ี 1 

11.30 – 12.00 น. 

เพ่ือรายงานตัวเขาสอบสมัภาษณพรอมยืนยันตัวตนดวยการแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักศึกษา **ผูเขาสอบ

สัมภาษณไมควรรายงานตัวหลังระยะเวลาท่ีกําหนด** 

คร้ังท่ี 2 

12.00 – 16.00 น. 

เขาสอบสมัภาษณเรียงตามลําดับท่ีจากนอยไปมาก ผูเขาสอบ

สัมภาษณจะเขาหอง Line ทีละ 1 คน โดยรอการเรียกเขาสอบ

สัมภาษณจากผูชวยปฏิบัติงานสอบสัมภาษณ (ผูเขาสอบสัมภาษณ 

ควรเขาหอง กอนเวลาสอบสัมภาษณในประกาศ 5 นาที) เมื่อสอบ

สัมภาษณเสร็จแลวใหผูเขารับการสอบสัมภาษณกดออกจากโปรแกรม

เพ่ือใหผูเขาสอบในลําดับถัดไปเขาสอบสัมภาษณ 

 

4) ขอตกลงและเง่ือนไขในการสอบสัมภาษณ 

4.1 ผูเขาสอบสมัภาษณจะตองอยูในหองเพียงลําพัง ไมมีบุคคลอ่ืนรบกวน 

4.2 เอกสารท่ีอนุญาตใหอยูในชวงเวลาการสอบสมัภาษณไดคือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสาร

เก่ียวกับการสอบสัมภาษณเทาน้ัน 
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4.3 ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณสวมใสชุดนักศึกษาในวันสอบสัมภาษณ  

5) สามารถดตูารางเวลาการสอบสมัภาษณออนไลนตามประกาศรายช่ือ 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 (นางรุจิรา  ฟูเจรญิ) 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสติ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

   ไลนกลุม  

 

 

 


