
ตารางการสอบ (ระบบรับตรง) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจําปีการศึกษา 2558 
ขอให้ผู้สมัครแสดงตัวด้วยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง 

วันที่ 10 มกราคม 2558  
          เวลา                         ประเภทการสอบ           ห้องสอบ/สถานที่          เลขที่สอบ 
     09.00-12.00 น. 

ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 

 

1. ปรนัย 100 ข้อ 
- ความรู้พื้นฐานทางการสื่อสาร 
- ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร ์
- ศิลปะ - ภาษาไทย - สังคม 
- ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 
2. อัตนัย ให้วาด หรือเขียนตามความถนัด 
*เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ตามความถนัดมาเอง 

  ห้อง 3102 อาคารจุฬาภรณ์  
         คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
     
 

     
           ทุกคน 

     13.00-17.00 น. 
    การสอบสัมภาษณ ์

การสอบสัมภาษณ์ และการนําเสนอผลงานด้านการสื่อสาร 
ดิจิทัล การนําเสนอผลงาน (Portfolio)  
หรือ CD รวมรวมผลงาน 

           ห้องคําหยาด  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

           1-40 

          ห้องมณีจันทร์  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

         41-80 

           ห้องโมฬีรัตน์ 
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

      80 เป็นต้นไป 

การสัมภาษณ์ และการนําเสนอผลงาน (Portfolio) ดังต่อไปนี้ 
๑) ผลงานด้านการสื่อสารดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์หรือแอนนิเมชั่น งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แฟลช การเขียนและการออกแบบสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ/หรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารดิจิทัล 
๒) ผลงานที่แสดงศักยภาพ ความสามารถพิเศษ อาทิ การแสดง ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่โดดเด่น 

หมายเหตุ:  
1. ผู้สมัครที่ไม่ได้ส่งใบสมัคร ให้นํา 1)สํานาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1-5 ภาคเรียน ไม่ต่ํากว่า 2.25/2.50/2.75/3.00 (ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร)  
    2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มายื่นก่อนเข้าห้องสอบ 
2. กรณีผู้สมัครมีผลการเรียน ต่ํากว่า 2.25/2.50/2.75/3.00 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ท่านเข้าสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. ห้องสอบสัมภาษณ์และลําดับการเข้าสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มาสอบข้อเขียนครบตามที่ประกาศ ให้ผู้สมัครตรวจสอบห้องสอบ 
   สัมภาษณ์ และลําดับการสอบสัมภาษณ์ จากบอร์ดประกาศหน้าคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันสอบอีกครั้ง 



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 114 ราย

1 DC100000175 นางสาวชุดา   ไพศาล -

2 DC100000179 นางสาวจิราพร   เขื่อนเมอืง -

3 DC100000176 นางสาวมณรัีตน   จองนันตา -

4 DC100000177 นางสาวอรกัญญา   พรรณแกว -

5 DC100000178 นายวชิรพงษ   ยะเศษ -

6 DC100000179 นายอนันต   วชัิยผิน -

7 DC100000185 นางสาวจารุวรรณ   วรประเสรฐิ -

8 DC100000187 นางสาวกัลยภรณ   นพิัทธโยธนิ -

9 DC100000188 นางสาวชนานน   นุพันธ -

10 DC100000192 นางสาวเบญจมาภรณ   โควตระกูล -

11 DC100000195 นายสมัชญ   หวลคํา -

12 DC100000196 นางสาวจารุมาศ   พลิาวัลย ขาดสงเอกสาร

13 DC100000199 นายพรหมพทิักษ   อางมณี ขาดสงเอกสาร

14 DC100000200 นางสาวณัฐลนิยี   บําเรอโชค ขาดสงเอกสาร

15 DC100000201 นายพล   เมทา -

16 DC100000204 นายอทิธชัิย   วงศแหญ -

17 DC100000206 นายสราวุฒ ิ  ไทยใหม -

18 DC100000207 นางสาวเบญจวรรณ   แจมหมอ -

19 DC100000210 นางสาวนศิารัตน   เฉลยถอย -

20 DC100000215 นางสาวอุษา   แกวธวิัง -

21 DC100000216 นางสาวดลยา   เฉยฉมิ ขาดสงเอกสาร

22 DC100000217 นายธนวชิญ   สมรภูมิ -

23 DC100000218 นางสาววรศิรา   สาหราย -

24 DC100000220 นายปฐว ี  ณ นาน -

25 DC100000221 นางสาวศริลิักษณ   บุญทวงค -

26 DC100000222 นายเอนก   คําบุญชู -

27 DC100000225 นางสาวจุฑามาศ   สวยฉลาด -

รายชื่อผูมสิีทธสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

สาขาวชิาการสื่อสารดจิิทัล หลักสูตร 4 ป
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28 DC100000227 นางสาวชนดิาภา   ไชยวงค -

29 DC100000228 นางสาววรรณภิา   ตาละกา -

30 DC100000233 นางสาวรัญชิดา   มีสุข -

31 DC100000237 นางสาวศริลิักษณ   พันกลั่น ขาดสงเอกสาร

32 DC100000239 นางสาวมลธชิา   สทิธวิัง -

33 DC100000241 นายธราดล   วุฒกิรณ -

34 DC100000244 นางสาวกุลธดิา   เลศิรัตน -

35 DC100000245 นายอนุพันธ   กันทะอนิทร -

36 DC100000246 นายวรีะยุทธ   ตะมามูล -

37 DC100000247 นายโยธนิ   บัวเผียน -

38 DC100000248 นายพรีะพงษ   กันสทิธิ์ -

39 DC100000250 นางสาวธัญญารัตน   ลวดคํา -

40 DC100000251 นางสาวสุธาสนิ ี  พลอยตะคุ -

41 DC100000252 นายชัยพฤกษ   สุวรรณหงษ -

42 DC100000254 นายอทิธเิชษฐ   หมื่นอาจยิ้ม -

43 DC100000255 นายณัฐพล   อาจอําพันธ -

44 DC100000257 นายกติตพิงษ   เมฆโพธิ -

45 DC100000258 นางสาวพัชรนิทร   ตันวังผาง -

46 DC100000264 นางสาวศริลิักษณ   นยิม -

47 DC100000265 นายมงคล   คําสุด -

48 DC100000266 นายอรยิะ   อยูจงดี -

49 DC100000267 นายอรรถวุฒ ิ  ประทุมรัตน -

50 DC100000269 นางสาวณัฐราวรรณ   สมสาย -

51 DC100000273 นางสาวบุษญา   กันทาสทิธิ์ -

52 DC100000274 นางสาวสุพัฒนธนา   พันธุพชื ขาดสงเอกสาร

53 DC100000275 นางสาวสุณัฏฐา   โลหะรักษ ขาดสงเอกสาร

54 DC100000276 นางสาวสุวนัินท   มูลยอง สงเกรด 4 เทอม

55 DC100000279 นางสาวจีราณ ี  พนาศรวีไิล -
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56 DC100000281 นายชาคร   ณ ระนอง -

57 DC100000282 นางสาวศศวรรณ   คําคงสม -

58 DC100000283 นายบรภัิกดิ์   เผาปน -

59 DC100000287 นายจักรพพิัฒน   อนิปรา -

60 DC100000289 นางสาวจิรัชญา   อภิรตวิงศพศิาล -

61 DC100000292 นางสาวกฤษณา   มณจัีกร -

62 DC100000295 นายวรงค   ฮามคําฮัก -

63 DC100000297 นายอรรถพล   พวงจารี -

64 DC100000298 นายมารุต   พรหมพุทธา -

65 DC100000299 นางสาวนุชจิรา   ตันทะดา -

66 DC100000301 นางสาวรุจิรา   บุญเลศิ -

67 DC100000304 นายปวนิท   กติตวิัฒนะกุล -

68 DC100000306 นางสาวสุชญา   พุทธพงศวไิล -

69 DC100000307 นางสาวภนติา   สุภาคุณ -

70 DC100000314 นายพรีะณัฐ   พลิกึ -

71 DC100000317 นางสาวนันทชิา   รัตนชินกร -

72 DC100000318 นายวศิรุต   ตะวงศรัตน -

73 DC100000319 นางสาวศุภาวรรณ   โนจา -

74 DC100000321 นางสาวนภัสสร   จํารูญสุข -

75 DC100000323 นายตฤณโชค   โพทนา -

76 DC100000324 นายกฤษณะ   เมธาดุก -

77 DC100000327 นางสาวกษมา   กมลวุฒกิุล -

78 DC100000331 นายอนุกูล   ตดิรัก -

79 DC100000332 นางสาวจิรัณชา   คําบุญชู -

80 DC100000333 นางสาวกัญญารัตน   พัฒนธรีานนท -

81 DC100000336 นางสาวนรศิา   อนิเรอืง -

82 DC100000337 นางสาวจุฑาทพิย   ลามกระโทก -

83 DC100000338 นางสาวจารุจิตร   สุประการ -
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84 DC100000339 นายภานุเดช   ม่ังมูล -

85 DC100000341 นางสาวชไมพร   แสนธเิลศิ -

86 DC100000345 นายปยเทพ   สุวรรณพรม -

87 DC100000346 นายกฤษณะพงษ   คําสุวรรณ -

88 DC100000349 นายเจษฎา   สายสุภา -

89 DC100000350 นางสาวสมฤด ี  เช้ือแถว -

90 DC100000351 นางสาวอักษราภัค   ใจตา -

91 DC100000354 นายภาณุวัฒน   ภักดชัียกุล -

92 DC100000357 นางสาวปารณีา   ผ่ึงผาย -

93 DC100000361 นายมงคล   พกิุลนอย -

94 DC100000362 นายณภัทร   อุทุมพร -

95 DC100000363 นายกษดิิ์เดช   จันทรกติตกิุล -

96 DC100000366 นายปฏิพันธ   การักษ -

97 DC100000367 นางสาวธัญญลักษณ   สุขจันทร ขาดสงเอกสาร

98 DC100000368 นายศุภกร   ทนุโวหาร -

99 DC100000370 นางสาวพรนารายณ   ปานทอง -

100 DC100000371 นายจักรกฤษณ   สมณะ -

101 DC100000374 นางสาวจรยิา   อเนกธารทพิย -

102 DC100000375 นางสาวสมปรารถนา   ตุยตามพันธ -

103 DC100000378 นางสาวอนิทริา   เมอืงกล -

104 DC100000379 นายเอกนษิฐ   สลอีอน -

105 DC100000381 นายฐติภูิมิ   เจรญิพจนสถาพร ขาดใบแสดงผลการเรยีน

106 DC100000382 นายศริริาช   สามารถ -

107 DC100000383 นายจิรศักดิ์    พมิมี -

108 DC100000384 นายองคษา   ตุนสัก -

109 DC100000385 นางสาวพัชรยิา   ปารมาลย -

110 DC100000390 นายณัฐสทิธิ์   ครีสีัตยกุล -

111 DC100000393 นายเกรกิพล   สมเอย -
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112 DC100000399 นายภวัต   สัมมานุช -

113 DC100000400 นายกรศรัณย   เสารแกว -

114 DC100000406 นายชัยชน   ใจมอย -

หมายเหต ุ* ผูที่ขาดสงเอกสาร, สงเกรด 4 เทอม, ขาดใบแสดงผลการเรียน

                ใหนําหลักฐานการสมัครมาสงใหทางคณะในวันสอบคัดเลอืก




