
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

       การรับนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ ปกีารศึกษา 2565  

โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

*************************************** 
 

1. นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลอืกและมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์ให้ด าเนนิการส่ง E-mail ของตนเองเพื่อใชส้ าหรับรับข้อมูลในการ Log in เข้า

รับการสัมภาษณ ์มาท่ี E-mail : mcadmission@montfort.ac.th ภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 24.00 น.   

1.1 นักเรียนที่ผ่านการคดัเลือกรอบทุนอันโตนโีอ มารีอา ให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงานและแนบสง่ไฟล ์PDF  

     เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 1.1.1 หนา้ปก ดูโดดเด่น/สะดุด 

 1.1.2 หนา้ 1-2 ประวัตสิ่วนตัว/ประวัตกิารศึกษา 

  ข้อมูลพืน้ฐานครบ/ผลการเรียนหรือ GPAX (ตามท่ีระบุตามคุณสมบัตผิู้สมัคร) ความสามารถพเิศษ/รูปภาพชัดเจน/

โรงเรียนท่ีก าลังศกึษา/โรงเรียนท่ีจบการศึกษา 

 1.1.3 เหตุผลในการเลอืกแผนการเรียนรู้ (Gifted/EP/BP) 

  เขียนเป็นเรียงความแบบยอ่/ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ A4/เนน้แสดงถึงความตัง้ใจและทัศนคตท่ีิดตีอ่แผนการเรียนท่ี

เลอืก 

 1.1.4 รางวัล/ผลงาน/เกียรตบัิตร 

  แสดงผลงานพร้อมหลักฐานตามท่ีระบุในแผนแตล่ะการเรียน/รูปถ่าย/จ านวนไมเ่กิน 5 หน้า A4 
 

1.2 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio คณะกรรมการจะพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานจากที่สง่มาแล้วในระบบ  
 

หมายเหต ุ

    กรณท่ีีนักเรียนผ่านการคัดเลอืกในทัง้รอบทุนอันโตนโีอ มารีอา และรอบ Portfolio นักเรียนไม่ตอ้งแนบไฟลแ์ฟม้สะสมผลงาน

เพิ่มแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาผลงานจากเอกสารท่ีนักเรียนได้แนบไวใ้นระบบ  
 

2. วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 ผู้รับผิดชอบจะจัดส่ง Link Zoom ให้ทุกทา่นตาม E-mail ท่ีท่านแจ้งไว้ โดยทุกทา่นจะได้รับ ดังนี ้  

2.1 ลิงคส์ าหรับลงทะเบียน  

2.2 ลิงคส์ าหรับเข้ารับสัมภาษณ์  

3. กรณท่ีีท่านไม่ได้รับ E-mail กรุณาตดิตอ่กลับ 081-884 1057 ครูมยุรี ท าทอง (ครูขมิ) วนัที่ 9 กรกฎาคม 2564              

ก่อนเวลา 17.00 น. 

4. นัดหมายนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์เข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบ Zoom เพื่อเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงการ

สอบสัมภาษณ ์ ในวนัเสารท์ี่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านทางระบบ Link Zoom คือ  

4.1 ID Zoom   : 368 749 0770   

4.2 Passcode : 193219 
 

 

 

mailto:mcadmission@montfort.ac.th


รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ 
1. การสอบสัมภาษณแ์บบออนไลน์จะใชโ้ปรแกรม Zoom ผ่านคอมพวิเตอร์ แท๊บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีมี

กล้องและไมโครโฟนท่ีสามารถสื่อสารได้ท้ังภาพและเสียง 

2.  ผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณจ์ะตอ้งดาวนโ์หลดโปรแกรม Zoom ส าหรับคอมพิวเตอร์ท้ังวินโดวส ์(Windows) และแมค iOS ดาวนโ์หลด

โปรแกรมท่ี https://zoom.us/download ส าหรับโทรศัพท์มือถือ แทบ๊เล็ต Android ดาวนโ์หลดโปรแกรมท่ี play.google.com ส าหรับ 

iPhone iPad ดาวนโ์หลดโปรแกรมท่ี apps.apple.com 

3. การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ ์

               3.1 ผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์คลกิเขา้รว่ม Zoom Meeting ตาม Link ท่ีได้รับพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการ

สอบสัมภาษณด์้วย 

               3.2 ผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณต์รวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้แน่ใจวา่สามารถใชง้านได้และสถานที่สอบสัมภาษณม์แีสง

สวา่งเพียงพอให้เห็นหน้าผู้สอบสัมภาษณไ์ด้อยา่งชัดเจนสามารถมองเห็นจากกล้อง 360 องศา 

               3.3 คลิก Link การเข้าหอ้งสอบสัมภาษณห์รือเข้าผา่น Meeting ID และ Password ผ่านระบบโปรแกรม Zoom เมื่อเข้า

ระบบ User Zoom ให้ต้ังเป็น ชื่อ นามสกุลตามท่ีท่านได้รับแจ้งใน E-mail และให้เปิดกล้อง (Video) เพื่อให้เห็นหน้าผู้มีสทิธ์ิสอบ

สัมภาษณไ์ด้อยา่งชัดเจน การเขา้ห้อง Zoom Meeting แบ่งเป็น 2 ครัง้ ดังนี ้

 

เวลาการเข้าห้อง Zoom รายละเอยีด 

เวลา รายการ 

ครั้งที่ 1  

เวลา 08.00 - 08.40 น. 

ผู้มีสทิธ์ิสอบรายงานตัว เขา้สอบสัมภาษณพ์ร้อมยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประชาชนหรือ

บัตรนักเรียน **ผู้เข้าสอบไมค่วรรายงานตัวหลังระยะเวลาท่ีก าหนด** 

ครั้งที่ 2  

เวลา 09.00 - 09.40 น. 

เข้าสอบสัมภาษณต์ามตารางเวลาการสอบสัมภาษณ ์ผู้เข้าสอบสัมภาษณจ์ะเข้าหอ้ง Zoom ที

ละ 10 คน พร้อมกัน และเมื่อถึงเวลา ผู้สอบสัมภาษณจ์ะถูกส่งเข้าหอ้งสัมภาษณ ์(Breakout 

Room) โดยอัตโนมัต ิเพื่อเข้าสูข่ัน้ตอนการสัมภาษณ ์เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ผู้เข้ารับการสอบ

สัมภาษณ ์กด Leave Meeting เพื่อออกจากโปรแกรม zoom เพื่อให้ผู้สอบในล าดับถัดไปเข้า

สอบสัมภาษณ ์

 

3.4 ให้ผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณร์อการยอมรับการเรียกเขา้สัมภาษณ์ผ่าน Zoom โดยจะมีขอ้ความขึ้นวา่ “Host will let 

you in soon” ท้ังนีข้อให้ผู้มสีิทธ์ิสัมภาษณเ์ตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงและภาพตลอดเวลาท่ีถูกสัมภาษณด์้วย โดยจะเขา้

ห้อง Zoom ท้ังสองครัง้ 

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 

4.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณจ์ะตอ้งอยูใ่นหอ้งกับผู้ปกครอง 1 ท่าน 

       4.2 ผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ ์ต้องสวมชุดนักเรียนในการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

4.3 เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วนักเรียนสามารถออกจากห้องได้ และตรวจสอบรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลอืก ได้ท่ีหน้าเว็บไซตโ์รงเรียน

มงฟอร์ตวทิยาลัย WWW.Montfort.ac.th ในวันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  
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