
ก ำหนดกำรกำรเข้ำสัมภำษณ์รอบ Admission 
วันท่ี 4 มิถุนำยน 2564 

1. กำรสอบสมัภำษณ์ออนไลน์วันที่ วันท่ี 4 มิถุนำยน 2564 ตั้งแต่เวลำ 09.00-12.00 น. โดยจะใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Online Meeting https://zoom.us/ ผ่ำน คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณท์ี่มีกล้อง และไมโครโฟน ท่ี
สำมำรถสื่อสำรได้ทั้งภำพและเสียง 
***ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่ต้องยื่นเอกสารตรวจร่างกาย  
กำรเตรียมตัวในวันสอบสมัภำษณท์ุกสำขำวิชำ วันท่ี 4 มิถุนำยน 2564 
1. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณเ์ข้ำร่วม Zoom Cloud Online Meeting ตำมประกำศ ก่อนเวลำสอบสมัภำษณ์ของตนเอง 10 นำที 
พร้อมเตรียม บัตรประชำชน หรือ Passport เพื่อยืนยันตัวตนในกำรสอบสมัภำษณ์ด้วย 
2. ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณต์้องตั้งช่ือผู้ใช้ Zoom เป็นช่ือจริงและนำมสกุลของตนเองเป็นภำษำไทย พรอ้มล ำดับที ่ 
เช่น 01นำงสำว KKUIC หำกถึงเวลำสมัภำษณ์ห้องสัมภำษณ์ห้องไหนกรรมกำรให้เปลี่ยนช่ือสกุลเป็นภำษำอังกฤษกรุณำ
ด ำเนินกำรตำมที่ห้องสอบสัมภำษณ์ก ำหนด เช่น 01Miss KKUIC 
3. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ตรวจสอบสญัญำณ Internet ให้แน่ใจ ว่ำสำมำรถใช้งำนได้ สถำนท่ีสอบสัมภำษณ์มีแสงสว่ำง
เพียงพอ สำมำรถมองเห็นชัดเจนจำกกล้อง 360 องศำ 
4. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณร์อรับกำรยอมรับกำรเรียกสมัภำษณ์ผำ่น Zoom Cloud Online Meeting จำกผู้ประสำนงำน ทัง้นี้ 
ขอให้เตรียมควำมพร้อมในกำรถ่ำยทอดทั้งเสียงและภำพตลอดเวลำที่ถูกสัมภำษณ์ด้วย 
5. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ตรวจสอบ ไมโครโฟน ล ำโพง และกล้องให้พร้อมใช้งำน 
6. ห้ำมท ำกำรบันทึกภำพและเสียงขณะท ำกำรสัมภำษณ์โดยเด็ดขำด หำกตรวจพบถือว่ำกำรสอบเป็นโมฆะ 
 
หำกมีผลคะแนนทดสอบภำษำอังกฤษ ขอให้ส่งผลคะแนน มำที่ อีเมลล์ khwamh@kku.ac.th เพื่อพิจำรณำกำรเข้ำศึกษำหลักสูตร
เตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ (เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าหากมี) 
IELTS 5.0 หรือ TOEFL Paper-based 500 หรือ TOEFL Computer-based 173 หรือ TOEFL Internet-based 61 หรือ SAT 
Reading and Writing Part 450  ส่งก่อนวันที่ 8 มิถุนำยน 2564 
 
ประกาศผลทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ผ่านเว็บไซต์ https://www.ic.kku.ac.th 
 
โปรดติดตำมข้อมูลได้ที่ https://www.ic.kku.ac.th ในล ำดับถัดไป 
กรณีมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 095-663-2001หรือ 043-202-424 วันเวลำรำชกำรจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. 
 
 
 

 

 

https://www.ic.kku.ac.th/


ก ำหนดกำรกำรเข้ำสัมภำษณ์รอบ Admission 
วันท่ี 4 มิถุนำยน 2564 

 
บริหำรธรุกิจบัณฑิต วิชำเอกธุกำรเป็นผู้ประกอบกำรระหว่ำงประเทศ 

ที ่ ช่ือ สกุล เวลำสมัภำษณ ์ กำรเข้ำ Zoom 

1 นำงสำว ปิยะณัฐ มำนะพิมพ ์ 9.15 น.  
Meeting ID: 952 8209 7111 

Passcode: 696844 
2 นำงสำว วิชุตำ วำรีศร ี 9.30 น. 

3 นำย จิรวัฒน์ โยคะสิงห ์ 9.45 น. 

4 นำย พงศกร แก้วรัมย ์ 10.00 น. 

5 นำงสำว พิมพ์ลดำ พิรยิะอนันตกลุ 10.15 น. 

6 นำงสำว เหมมำภรณ์ เหมโส 10.30 น. 

 

บริหำรธรุกิจบัณฑิต วิชำเอกกำรตลำดระหว่ำงประเทศ 

ที ่ ช่ือ สกุล เวลำสมัภำษณ ์ กำรเข้ำ Zoom 

1 นำงสำว ชญำน์นันท์ พงษ์สระพัง 9.15 น. 
Meeting ID: 997 8173 0014 

Passcode: 931912 
 

2 นำงสำว ณัฐสดุำ ข่วงสิมมำ 9.30 น. 

3 นำงสำว ชนัญชิดำ บุญเกิด 9.45 น. 

4 นำย พันธวัธน์ ไชยวงศ์ 10.00 น. 

 

 

 

 

 



หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรระหว่ำงประเทศ  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลำสมัภำษณ ์ กำรเข้ำ Zoom 

1 นางสาว ชลธิชา วฒุยิา 9.15 น. 

Meeting ID: 998 1773 6637 
Passcode: 136627 

2 นางสาว ศิรประภา นอ้ยลา 9.30 น. 

3 นางสาว ณฐัชา บญุอุน่ 9.45 น. 

4 นางสาว นะระตี ส าราญสขุ 10.00 น. 

5 นางสาว พิมพช์นก ศรบีโูฮม 10.15 น. 

 

หลักสตูรศลิปศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลำสมัภำษณ ์ กำรเข้ำ Zoom 

1 นางสาว ชนิดา เกษไธสง 9.15 น. 
Meeting ID: 916 4656 5206 

Passcode: 808892 
2 นางสาว ฐิตมิา จ ารสัเรอืงรอง 9.30 น. 

3 นางสาว ชนาการ จนัทรม์าลา 9.45 น. 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรนิเทศศำสตรบณัฑิต วิชำเอกวำรสำรศำสตรร์ะหว่ำงประเทศ  และ วิชำเอกเทคโนโลยสีื่อสร้ำงสรรค์   

ที ่ ช่ือ สกุล เวลำสมัภำษณ ์ กำรเข้ำ Zoom 

1 นำย พิชเยศ พันธุ์พิทักษ์ 9.15 น. 

 
Meeting ID: 930 2405 8028 

Passcode: 040744 

2 นำงสำว ปวีณ์กร เชำว์ประเสริฐ 9.30 น. 

3 นำงสำว ประดบัดำว ขันประกอบ 9.45 น. 

4 นำย วัชรำกร สุพรรณโพธ์ิทอง 10.00 น. 

5 นำงสำว จิติยำกร อ่อนสัมฤทธิ ์ 10.15 น. 

6 นำงสำว ระพีภรณ์ ทรงจอหอ 10.30 น. 

7 นำย เสรภีำพ ภมร 10.45 น. 

8 นำย เต็มบณุย์ ดังก้อง 11.00 น.  

 

 

 

 


