
กำหนดการการเข้าสัมภาษณ์รอบ Admission 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 

1. การสอบสมัภาษณ์ออนไลน์วันที่ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยจะใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Online Meeting https://zoom.us/ ผ่าน คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณท์ี่มีกล้อง และไมโครโฟน ท่ี
สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง 
***ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่ต้องยื่นเอกสารตรวจร่างกาย  
****แต่งกายชุดนักเรียน หากไม่มีชุดนกัเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
การเตรียมตัวในวันสอบสมัภาษณท์ุกสาขาวิชา วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 
1. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเ์ข้าร่วม Zoom Cloud Online Meeting ตามประกาศ ก่อนเวลาสอบสมัภาษณ์ของตนเอง 15 นาที 
พร้อมเตรียม บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบสมัภาษณ์ด้วย 
2. ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณต์้องตั้งช่ือผู้ใช้ Zoom เป็นช่ือจริงและนามสกุลของตนเองเป็นภาษาไทย พรอ้มลำดับที่  
เช่น 01นางสาว KKUIC หากถึงเวลาสมัภาษณ์ห้องสัมภาษณ์ห้องไหนกรรมการให้เปลี่ยนช่ือสกุลเป็นภาษาอังกฤษกรุณา
ดำเนินการตามที่ห้องสอบสัมภาษณ์กำหนด เช่น 01Miss KKUIC 
3. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสญัญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ สถานท่ีสอบสัมภาษณ์มีแสงสว่าง
เพียงพอ สามารถมองเห็นชัดเจนจากกล้อง 360 องศา 
4. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณร์อรับการยอมรับการเรียกสมัภาษณ์ผา่น Zoom Cloud Online Meeting จากผู้ประสานงาน ทั้งนี้ 
ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 
5. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ ไมโครโฟน ลำโพง และกล้องให้พร้อมใช้งาน 
6. ห้ามทำการบันทึกภาพและเสียงขณะทำการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบถือว่าการสอบเป็นโมฆะ 
 
หากมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ขอให้ส่งผลคะแนน มาที่ อีเมลล์ khwamh@kku.ac.th เพื่อพิจารณาการเข้าศึกษาหลักสูตร
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (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 มิถุนายน 2564 
 
ประกาศผลทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ผ่านเว็บไซต์ https://www.ic.kku.ac.th 
 
โปรดติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.ic.kku.ac.th ในลำดับถัดไป 
กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-663-2001หรือ 043-202-424 วันเวลาราชการจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. 
 
 
 

 

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


กำหนดการการเข้าสัมภาษณ์รอบ Admission 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 

 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ สาขาวิชา/วิชาเอก การเข้า Zoom 

1 นางสาว แองจีลีโซเร็น กาญบตุร 09.00 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 

Meeting ID: 920 2754 9663 
Passcode: 903988 
 

2 นางสาว เนตรปรียา ขานชา 09.10 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 

3 นางสาว ชญาดา ภสูีน้ำ 09.20 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
4 นาย ชิติพัทธิ์ เสนาซุย 09.30 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
5 นางสาว สาริศา นานอก 09.40 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
6 นาย ณัทธภูมิ รัตนโสภา 09.50 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
7 นางสาว กระดมุทอง วงษ์จันทร์ 10.00 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
8 นางสาว กีรติกานต์ เคลยีพวงพิทย์ 10.10 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
9 นางสาว ปาณสิรา เชยการินทร ์ 10.20 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 

10 นาย คุณาธิป บึงกาญจนา 10.30 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
11 นางสาว นราทิพย์ บุญประสงค ์ 10.50 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 

12 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เผดิมศักดิ ์ 11.00 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
13 นางสาว กันต์กนิษฐ์ เตียสุขสวสัดิ ์ 11.10 น. วิชาเอกธุรกิจสากล 
14 นาย ธีระเดช รัตนเจริญเดช 11.20 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
15 นาย สุปัญญา เหลืองทอง 11.30 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
16 นางสาว อรจิรา อาวรณ ์ 11.40 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
17 นางสาว อาภาพัชร์ มีคณุอนันต ์ 11.50 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ สาขาวิชา/วิชาเอก การเข้า Zoom 

1 นาย นรินทร พลเยี่ยม 09.00 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

Meeting ID: 928 9785 6861 
Passcode: 761496 

2 นางสาว ปพัชชา จันทะขิน 09.10 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

3 นาย รัฐฐา สารบรรณ 09.20 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
4 นาย พุฒิพงศ์ อนุรักษ์ราษฎร ์ 09.30 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
5 นาย วชิรวิชญ์ โสภา 09.40 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
6 นางสาว อัญชิสา เมฆฉาย 09.50 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
7 นางสาว ชนิดาภา เจียวก๊ก 10.00 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
8 นางสาว ชนิดาภา แสงคำ 10.10 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

9 นางสาว พิมลดา แพนพา 10.20 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
10 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีวรรณา 10.30 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

11 นางสาว ศรีสกลุ กิจเพิ่มเกียรต ิ 10.50 น. วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
12 นางสาว ขนิษฐา พลศรีราช 11.00 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
13 นางสาว สุพิชญา ศรีอุดร 11.10 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
14 นางสาว มุทิตา จันเต็ม 11.20 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
15 นางสาว ปัณฑติา ประยูรเสริฐ 11.30 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

16 นาย ปณิธิ ตันติบญัชาชัย 11.40 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
17 นาย เต็มบญุ บรรพชาต ิ 11.50 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ สาขาวิชา/วิชาเอก การเข้า Zoom 

1 นางสาว ปานระพี บุตรสีงาม 09.00 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

Meeting ID: 925 2313 2760 
Passcode: 757276 
 

2 นางสาว พิชญา วันณะศร ี 09.10 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

3 นางสาว พิรญาณ์พร อินทโชต ิ 09.20 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
4 นางสาว กมลรตัน์ สุทธิพันธ ์ 09.30 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
5 นางสาว เมธาวี พุทธหนอง 09.40 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
6 นางสาว พิมพ์ชนก คำวันดี 09.50 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
7 นางสาว สุประวีณ์ จุฑามณญีาณ 10.00 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
8 นาย ทนงศักดิ์ แสนสีมนต ์ 10.10 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

9 นางสาว ชนัญญา งานไว 10.20 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
10 นาย ธีระพันธ์ อ่อนมณ ี 10.30 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

11 นาย นภสินธุ์ วงค์ยะมะ 10.50 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
12 นาย เตชินท์ วงษ์ป้อม 11.00 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
13 นางสาว พิมพกานต์ ประกอบธรรม 11.10 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
14 นางสาว พรรณษา กาจันตา 11.20 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
15 นาย ภูริภัทร์ ช้ินฮะง้อ 11.30 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

16 นาย กันตพจน์ กุลธรวิโรจน ์ 11.40 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 
17 นางสาว ธันยพร จัตกลุ 11.50 น. วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ การเข้า Zoom 

1 นางสาว สิริพิมล เอกตาแสง 09.00 น. 

Meeting ID: 974 1143 1625 
Passcode: 022983 
 

2 นางสาว กานต์ทิตา บุญเรือน 09.10 น. 

3 นางสาว ณัฐชนิกา อาษากิจ 09.20 น. 

4 นาย พศุตม์ ธนะสลีังกูร 09.30 น. 

5 นางสาว กัญชิตา สโุพนาร ี 09.40 น. 

6 นางสาว สุพิชฌาย์ บุญโต 09.50 น. 

7 นางสาว ณัฐนรี บญุเพ็ง 10.00 น. 

8 นางสาว เกียรตินุชนาถ กายซิม 10.10 น. 

9 นางสาว วรารตัน์ หาญบัวคำ 10.20 น. 

1 นาย ธนโชติ หงษ์คำ 09.00 น.  
 

 

 

Meeting ID: 963 5243 4016 
Passcode: 676500 

 

2 นางสาว ชนิฎา ส่งสุข 09.10 น. 

3 นางสาว อรณิชา แสนเมืองมูล 09.20 น. 

4 นางสาว ภควดี พลทะศร ี 09.30 น. 

5 นางสาว ธนัญกาญจน์ พีระนันท์รงัษี 09.40 น. 

6 นางสาว ภรณ์ภัทรา สังฆมณ ี 09.50 น. 

7 นางสาว นภกมล งามวงศ ์ 10.00 น. 

8 นาย อภิสิทธ์ิ อภิรตัน์วราธร 10.10 น. 

9 นางสาว เกตน์สริี ธรรมรตัน ์ 10.20 น. 

10 นางสาว ธรรมศริิ รู้เจน 10.30 น. 

 

 

 



หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ สาขาวิชา/วิชาเอก 

1 นางสาว อสัรีนา ตาแสง 09.00 น. 

Meeting ID: 912 0429 6034 
Passcode: 223767 
 

2 นาย ปฐมพงษ์ อินสา 09.10 น. 

3 นางสาว ณฐัชา มาคะเซ็น 09.20 น. 

4 นางสาว จิราพชัร ทิพยมงคลกลุ 09.30 น. 

5 นางสาว ชชัรยี ์นทัธปั์ทมนนัท ์ 09.40 น. 

6 นางสาว พิชญาณิน พงษาโคตร 09.50 น. 

7 นางสาว นิชนนัต ์รามโคตร 10.00 น. 

8 นางสาว กฤตภรณ ์โสดา 10.10 น. 

9 นางสาว สภุาวิตา  อรรควงษ์ 10.20 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต วิชาเอกวารสารศาสตรร์ะหว่างประเทศ   

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ สาขาวิชา/วิชาเอก 

1 นางสาว ปนัดดา ศรีบุญ 09.00 น. 

Meeting ID: 943 0556 5874 
Passcode: 331509 
 

2 นาย ศตวรรษ วรีะนนท์ 09.10 น. 
3 นางสาว ขวัญศิริ เหล่ารตัน ์ 09.20 น. 
4 นางสาว พัฒนวดี วรวิเศษ 09.30 น. 

5 นางสาว ภัทรธิดา แสนคำ 09.40 น. 
6 นางสาว ณัฐฐินัน แสงสรุินทร ์ 09.50 น. 

7 นางสาว รมย์ธรีา คูสกลุรตัน ์ 10.00 น. 
8 นาย จิรพัส เกลี้ยงเกิด 10.10 น. 
9 นางสาว สฐิตา เทวภักดิ ์ 10.20 น. 

10 นางสาว ณัฐธิดา ปราบพาล 10.30 น. 
11 นาย อภิวันท์ วงศ์ยะรา 10.50 น. 

12 นางสาว ณัฐฐาญาณี คำโสมศรีกวนิ 11.00 น. 
13 นาย ชนกันต์ สายสภุา 11.10 น. 

 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์   

ที ่ ช่ือ สกุล เวลาสมัภาษณ ์ สาขาวิชา/วิชาเอก 

1 นางสาว อาทิตยา คณูทวีลาภผล 09.00 น. 

Meeting ID: 992 4451 4081 
Passcode: 646761 

 

2 นางสาว กลุณิภา แพงไพรี 09.10 น. 

3 นาย นพรุจ จนันวุงศ ์ 09.20 น. 

4 นางสาว ปทิตตาลิซ่า คารลิ์ง 09.30 น. 

5 นาย เสกสรรค ์จนัทมาศ 09.40 น. 

6 นางสาว ปวกมล เลิศทวีโพธกลุ 09.50 น. 

7 นางสาว เนตรชนก นุ่มโต 10.00 น. 

8 นาย พีระพงศ ์สรอ้ยสมทุร 10.10 น. 

9 นาย เมธาสิทธ์ิ จิตตห์ลงั 10.20 น. 

10 นางสาว จิดาภา จนัทรกติติโอภาส 10.30 น. 

 


