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(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่        / 2565 ลงวันที่     พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้สอบรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

 
 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบรอบรับรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2ประจำ 
ปีการศึกษา 2565 และตารางกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และสอบ
ข้อเขียนทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดร้ะบุไว้
นี้ ถือเป็นการสละสิทธ์ิการเข้ารับการสอบในครั้งนี้ 

กระบวนการสอบรอบรับตรงแบบออนไลน์ แบ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียนตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ ์
1.1. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะใช้โปรแกรม Zoom Cloud Online Meeting ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ

โทรศัพทม์ือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ทีม่ีกล้อง และไมโครโฟน ที่สามารถส่ือสารได้ทั้งภาพและเสียง  
1.2. ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศ จะได้รับอีเมลแจ้ง link ของ Zoom Cloud 

Online Meeting ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 น. (ลิงค์จะถูก
ส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ตอนสมัคร) หากไม่ไดร้ับอีเมลโปรดติดต่อผู้
ประสานงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทางโทรศัพท์ 095-663-2001 หรือ 
043-202-424 หรือทางอีเมล khwamh@kku.ac.th  

1.3. การเตรียมตัวในวันสอบสัมภาษณ์ 
1.3.1.ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Zoom Cloud Online Meeting ตาม link ที่ไดร้ับ ก่อนเวลา

สอบสัมภาษณ์ 15 นาที พร้อมเตรียม บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อยนืยันตัวตนในการ
สอบสัมภาษณ์ด้วย 

1.3.2.ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ สถานที่
สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นชัดเจนจากกล้อง 360 องศา 

1.3.3.ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอรับการยอมรับการเรียกสัมภาษณ์ผ่าน Zoom Cloud Online 
Meeting จากผู้ประสานงาน ตามเวลาที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 

1.3.4.ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ ไมโครโฟน ลำโพง และกล้องให้พร้อมใช้งาน 
1.4. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสอบสัมภาษณ์ 

1.4.1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในห้องเพียงลำพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน 
1.4.2.เอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้คือ บัตรประชาชน หรือ Passport

เท่านั้น 
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1.4.3.นักเรียนทีก่ำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศไทย สวมใส่ชุดนักเรียนในวัน
สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (หากมีชุด
นักเรียนสวมใส่ชุดนักเรียน) หรือ นักเรียนที่จบจากต่างประเทศ หรือ สถาบันการศึกษาที่ไม่มี
เครื่องแต่งกายชุดนักเรียน แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

1.4.4.ห้ามทำการบันทึกวีดีโอ หรืออัดเสียง เพื่อเผยแพร่ ในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน
ของวิทยาลัยนานาชาติทุกกรณี หากตรวจพบถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ 

1.4.5.สามารถดูตารางสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนออนไลน์ตามเอกสารแนบท้าย 
 

2. รายละเอียดการสอบข้อเขียน 
2.1. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Zoom Cloud Online Meeting ตาม link ที่ไดร้ับ ก่อนเวลาสอบ

สัมภาษณ์ 15 นาที พร้อมเตรียม บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ
สัมภาษณ์ด้วย 

2.2. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ สถานที่สอบ
สัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นชัดเจนจากกล้อง 360 องศา 

2.3. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอรับการยอมรับการเรียกสัมภาษณ์ผ่าน Zoom Cloud Online Meeting 
จากผู้ประสานงาน ตามเวลาที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพรอ้มในการ
ถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 

2.4. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ ไมโครโฟน ลำโพง และกล้องให้พร้อมใช้งาน 
2.5. ข้อสอบจะถูกส่งไปที่อีเมลล์ของผู้เข้าสอบตามเวลาเข้าสอบ ให้เปิดทำข้อสอบ พร้อมเปิดกล้องให้เห็น

ผู้เข้าสอบตลอดระยะเวลาสอบ โดยจะใช้ Google form ในการสอบ 
 
หมายเหตุ ข้อสอบทุกชุดจะผ่านการตรวจการคัดลอกโดยใช้โปรแกรม Turnitin ก่อนส่งต่อไปทีก่รรมการ 
ตรวจข้อสอบ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศกำหนดการและเวลา รอบรับตรงวิทยาลยันานาชาติ ครั้งที่ 2 
ประจำภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2564 

 

ที่ วันที่ รายการ 

1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ได้รับอีเมลแจ้ง link ของ Zoom Cloud Online Meeting ทีจ่ะเข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 น. (ลิงค์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์แจ้ง
ไว้ตอนสมัคร)  
หากไม่ได้รับอีเมลโปรดติดต่อผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 16.30 น.  
ทางโทรศัพท์ 095-663-2001 หรือ 043-202-424 หรือ ทางอเีมล khwamh@kku.ac.th   

2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

1.  การสอบสัมภาษณ์ 
1. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Zoom Cloud Online Meeting ตาม link ที่ไดร้ับ 

ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 15 นาที พร้อมเตรียม บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อ
ยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

2. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นชัดเจนจากกล้อง 360 องศา 

3.  ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์รอรับการยอมรับการเรียกสัมภาษณผ่์าน Zoom Cloud 
Online Meeting จากผู้ประสานงาน ตามเวลาที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ 
ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย 

4.  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ ไมโครโฟน ลำโพง และกล้องให้พร้อมใช้งาน 
2. การสอบข้อเขียน 

1. ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนเข้าร่วม Zoom Cloud Online Meeting ตาม link ที่ไดร้ับ 
ก่อนเวลาสอบข้อเขียน 15 นาที พร้อมเตรียม บัตรประชาชน หรือ Passport เพือ่ยืนยัน
ตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

2. ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียนตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้แน่ใจ ว่าสามารถใช้งานได้ 
สถานที่สอบข้อเขียนมีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นชัดเจนจากกล้อง 360 องศา 

3.  ให้ผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียนรอรับการยอมรับการเรียกเข้าสอบผ่าน Zoom Cloud Online 
Meeting จากผู้ประสานงาน ตามเวลาที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้
เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย  

4. ข้อสอบจะถูกส่งไปที่อีเมลของผู้เข้าสอบตามเวลาเข้าสอบ ให้เปิดทำข้อสอบ พร้อมเปิด
กล้องให้เห็นผู้เข้าสอบตลอดระยะเวลาสอบ  

 

 

mailto:khwamh@kku.ac.th
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ที่ วันที่ รายการ 

3. วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ทปอ.ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ Clearing House  
ทาง Website: https://student.mytcas.com  

4. วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House (สำหรับนักเรียนสัญชาติไทย) 
ทาง Website: https://student.mytcas.com  

5. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา https://admissions.kku.ac.th 

6. 
วันที่ 24-27 มิถุนายน 

2565 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ผ่านเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th  
นักศึกษาไทยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท และค่าแรกเข้าจำนวน10,000 บาท 
รวม 50,000 บาท 
นักศึกษาชาวต่างชาติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท และค่าแรกเข้าจำนวน 10,000 
บาท รวม 60,000 บาท 
หากพ้นกำหนดนี้มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิเข้าศึกษา และผลของคณะกรรมการ ถือเป็นที่ส้ินสุด 

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

https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
https://admissions.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
https://www.ic.kku.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์เขา้สอบรอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2565 

 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล 
วันที่สอบสัมภาษณ์ 

และสอบข้อเขียน 

เวลาสอบ

สัมภาษณ์ 

(เวลาของ

ประเทศไทย) 

เวลาทดสอบ

คณิตศาสตร์ 

 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาว กนกทิพย์ แย้มทัศน ์ 1 มิถุนายน 2565 09.00 น. 13.15 น. 14.00 น. 

2. นางสาว อารดา เรืองจินดา 1 มิถุนายน 2565 09.10 น. 13.15 น. 14.00 น. 

3. นางสาว สุชาวลี อันทวงษ์ 1 มิถุนายน 2565 09.20 น. - - 

 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสากล  

ที่ ช่ือ-สกุล 
วันที่สอบสัมภาษณ์ 

และสอบข้อเขียน 

เวลาสอบ

สัมภาษณ์ 

(เวลาของประเทศ

ไทย) 

เวลาทดสอบ

คณิตศาสตร์ 

 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. Mr. Jiatong Du 1 มิถุนายน 2565 09.30 น. 13.15 น. 14.00 น. 

2. นางสาว ฉลาดิธร มูลหลวง 1 มิถุนายน 2565 09.40 น. 13.15 น. 14.00 น. 

3. นาย บารมี วิจิตร์ 1 มิถุนายน 2565 09.50 น. 13.15 น. - 

4. นางสาว จันจิรา มณีรัตน ์ 1 มิถุนายน 2565 10.00 น. 13.15 น. 14.00 น. 

5. Mr. SAI THANLWINHTOOAUNG 1 มิถุนายน 2565 10.10 น. 13.15 น. 14.00 น. 

6. Mr. LIN HTETAUNG 1 มิถุนายน 2565 10.20 น. 13.15 น. 14.00 น. 

7. Mr. SAI SHENGWOON 1 มิถุนายน 2565 10.30 น. 13.15 น. 14.00 น. 
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล วันที่สอบสัมภาษณ์ 

เวลาสอบ

สัมภาษณ์ 

(เวลาของประเทศ

ไทย) 

เวลาทดสอบ

คณิตศาสตร์ 

 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาว พุทธิพร เวชกามา 1 มิถุนายน 2565 09.00 น. 13.15 น. 14.00 น. 

2. นางสาว สุุชัญญา พิมพัฒน์ 1 มิถุนายน 2565 09.15 น. 13.15 น. 14.00 น. 

3. นางสาว ธัญชนก ทุมหน ู 1 มิถุนายน 2565 09.30 น. 13.15 น. 14.00 น. 

4. นาย สิริวิชญ์ ดาวศิริโรจน์ 1 มิถุนายน 2565 09.45 น. 13.15 น. 14.00 น. 

5. นาย ศิวกร ดาวศิริโรจน์ 1 มิถุนายน 2565 10.00 น. 13.15 น. 14.00 น. 

6. นางสาว ปราณชลี วิระวงศ์ 1 มิถุนายน 2565 10.15 น. 13.15 น. 14.00 น. 

 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ  

ที่ ช่ือ-สกุล วันที่สอบสัมภาษณ์ 

เวลาสอบสัมภาษณ์ 

(เวลาของประเทศ

ไทย) 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. นาย สิรภพ หลิม 1 มิถุนายน 2565  09.00 น. 14.00 น. 
2. นางสาว บุษยพรรณ วัตตะโส 1 มิถุนายน 2565  09.15 น. 14.00 น. 
3. นางสาว ปิยะธิดา สุขประเสริฐ 1 มิถุนายน 2565  09.30 น. - 
4. นางสาว ชนากานติ์ โพธ์ิทอง 1 มิถุนายน 2565  09.45 น. 14.00 น. 
5. นางสาว อารดา เรืองจินดา 1 มิถุนายน 2565  10.00 น. 14.00 น. 
6. นางสาว ธารมิกา วาทโยธา 1 มิถุนายน 2565  10.15 น. 14.00 น. 
7. นางสาว กมลวรรณ พรมสูงยาง 1 มิถุนายน 2565  10.30 น. 14.00 น. 

 
 
 
 
 
 



หน้า 7 จาก 7 

 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 

ที่ ช่ือ-สกุล วันที่สอบสัมภาษณ์ 

เวลาสอบสัมภาษณ์ 

(เวลาของประเทศ

ไทย) 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาว สิราวรรณ ทำมณ ี 1 มิถุนายน 2565  09.00 น. 14.00 น. 
2. นางสาว ธิณัฐดา ไชยพันธ์ 1 มิถุนายน 2565  09.15 น. - 
3. นางสาว ชนัญญา โตสูงเนิน 1 มิถุนายน 2565  09.30 น. 14.00 น. 
4. นางสาว ณัฏกานต์ พวงทอง 1 มิถุนายน 2565  09.45 น. 14.00 น. 

 
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ 

ที่ ช่ือ-สกุล วันที่สอบสัมภาษณ์ 

เวลาสอบสัมภาษณ์ 

(เวลาของประเทศ

ไทย) 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาว ฉัตรพร สุขใจ 1 มิถุนายน 2565 09.00 น. 14.00 น. 
2. นาย สมัชญ์ สิทธิรัตน์ 1 มิถุนายน 2565 09.15 น. 14.00 น. 
3. Mr. Shuya Takizawa 1 มิถุนายน 2565 09.30 น. - 
4. นางสาวกรองขวัญ อติชาติ 1 มิถุนายน 2565 09.45 น. 14.00 น. 
5. นาย ฌอน เฟลเกต ไดอาเปอร ์ 1 มิถุนายน 2565 10.00 น. 14.00 น. 
6. นางสาว ชนากานติ์ โพธ์ิทอง 1 มิถุนายน 2565  10.10 น. 14.00 น. 

 
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ที่ ช่ือ-สกุล วันที่สอบสัมภาษณ์ 

เวลาสอบสัมภาษณ์ 

(เวลาของประเทศ

ไทย) 

เวลาทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1. นางสาว อารดา เรืองจินดา 1 มิถุนายน 2565 10.20 น. 14.00 น. 
2. Mr. Zixuan Qiao  1 มิถุนายน 2565 10.30 น. 14.00 น. 
3. นายปณภัทร ปะมโน 1 มิถุนายน 2565 10.40 น. 14.00 น. 

 
 


