
 

ตารางการสอบ (ระบบรับตรง) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประจําปการศึกษา 2558 
ขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) กอนเขาหองสอบทุกครั้ง 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  
          เวลา                         ประเภทการสอบ           หองสอบ/สถานที ่          เลขที่สอบ 
     09.00-12.00 น. 

ความรูความสามารถ
ทั่วไป 

 

1. ปรนัย 100 ขอ 
- ความรูพื้นฐานทางการสื่อสาร 
- ความรูดานอนิเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร 
- ศิลปะ - ภาษาไทย - สังคม 
- ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร 
2. อัตนัย ใหวาด หรือเขียนตามความถนัด 
*เตรียมวัสดุ และอุปกรณตามความถนัดมาเอง 

          หองชอมณี ชั้น 2  
  คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
     
 

           ทุกคน 

     13.00-17.00 น. 
    การสอบสัมภาษณ 

การสอบสัมภาษณ และการนําเสนอผลงานดานการสื่อสาร 
ดิจิทัล การนําเสนอผลงาน (Portfolio)  
หรือ CD รวมรวมผลงาน 

           หองคําหยาด  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

           1-15 

          หองมณีจันทร  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

         16-30 

           หองโมฬีรัตน 
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

      31 เปนตนไป 

การสัมภาษณ และการนําเสนอผลงาน (Portfolio) ดังตอไปนี้ 
๑) ผลงานดานการสื่อสารดิจิทัล อาทิ เว็บไซตหรือแอนนิเมชั่น งานคอมพิวเตอรกราฟฟก แฟลช การเขียนและการออกแบบสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน ภาพยนตร และ/หรือผลงานที่เก่ียวของดานการสื่อสารดิจิทัล 
๒) ผลงานที่แสดงศักยภาพ ความสามารถพิเศษ อาทิ การแสดง ดนตรี กีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โดดเดน 

หมายเหตุ:  
1. ผูสมัครที่ไมไดสงใบสมัคร ใหนํา 1) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 จํานวน 5-6 ภาคเรียน ไมต่ํากวา 2.25/2.50/2.75/3.00 (ตามที่ระบุในประกาศ
รับสมัคร)  2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มายื่นกอนเขาหองสอบ 
2. กรณีผูสมัครมีผลการเรียน ต่ํากวา 2.25/2.50/2.75/3.00 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไมใหทานเขาสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. หองสอบสัมภาษณและลําดับการเขาสอบสัมภาษณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีท่ีผูสมัครไมมาสอบขอเขียนครบตามที่ประกาศ ใหผูสมัครตรวจสอบหองสอบ 
   สัมภาษณ และลําดับการสอบสัมภาษณ จากบอรดประกาศหนาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันสอบอีกครั้ง 



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
จํานวน 55 ราย

1 DC300000408 นางสาวกมลรัตน์   ก๋าวินจันทร์
2 DC300000409 นางสาวกุลนิษฐ์   อัมปาละ
3 DC300000415 นายปราบศึก   เปี่ยมเต็ม
4 DC300000419 นางสาวทิพย์สุดา   ขาวผ่อง
5 DC300000421 นายธนัสนันท์   พันโสดา
6 DC300000425 นายกานต์   แซ่อู่ ขาดส่งเอกสาร
7 DC300000426 นายพล   เมทา
8 DC300000428 นายชญานนท์   แสนโยเมือง
9 DC300000430 นายพัชรพล   นุวงศ์ศรี
10 DC300000434 นางสาวโยษิตา   แซ่ตัง้
11 DC300000436 นายสรสิช    จรวุฒิพันธ์
12 DC300000437 นายนภนต์   สุขเกษม
13 DC300000441 นางสาวชนานน   นุพันธ์
14 DC300000444 นายอภิเดช   พูลทอง
15 DC300000446 นายอลงกรณ์   เทพวงค์
16 DC300000447 นางสาวพรพิมล   จิตรมานะศักดิ์
17 DC300000450 นายมงคล   พิกุลน้อย
18 DC300000451 นางสาววิชศลุตา   ปัญโญใหญ่
19 DC300000452 นายจิรวิชญ์   อินชนะ
20 DC300000453 นายศุภนัฐฐา   วิริรัตน์
21 DC300000454 นางสาวสุภาวดี   สุรเสน ขาดส่งเอกสาร
22 DC300000455 นางสาวธัญญาลักษณ์   ก่ํารัมย์ ขาดส่งเอกสาร
23 DC300000457 นางสาววรรณสิริ   ทรายคํา
24 DC300000458 นางสาวอัจฉราพรรณ   สิทธิขันธ์
25 DC300000460 นายตันติกร   ยิ้มพุดซา
26 DC300000462 นายวรัญญู   แก้วสว่าง
27 DC300000466 นายอริยะ   อยู่จงดี
28 DC300000467 นางสาวปิยธิดา   บุญเชิด
29 DC300000468 นายวิศิษฐ์   อโณทัยกุล

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

สาขาวิชาการสื่อสารดจิิทัล หลักสูตร 4 ปี

หนา 1 จากท้ังหมด 2 หนา 



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
30 DC300000469 นางสาววิณารัตน์   แจ่มใจธนาวัฒน์
31 DC300000470 นายวัชระ   เผือกขาว
32 DC300000473 นางสาวอัจฉรากร   ปันใจ
33 DC300000475 นายจักรภัทร   บุญเจริญ
34 DC300000476 นายอิทธิเชษฐ์   หมื่นอาจยิ้ม
35 DC300000477 นางสาวพัทธช์ณัญ   คําลือ
36 DC300000480 นายชูชาติ   อริยะโคตร ขาดส่งเอกสาร
37 DC300000481 นายเสริมพงษ์   กัณห์อุไร
38 DC300000482 นางสาวน้ําทิพย์   ชมภูพล
39 DC300000484 นายภูริเดช   บุตรจา
40 DC300000485 นายฉัตรชัย   รัศมี
41 DC300000486 นางสาวเสาวนีย์   เฟื่องฟูกิจการ ส่งเกรด 4 เทอม
42 DC300000487 นายปฏิภาณ   กําเนิดพันธุ์
43 DC300000489 นางสาวกานต์สินี   จันเหนือ
44 DC300000490 นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา
45 DC300000492 นายกิตติชัย   สิงห์สาคร
46 DC300000493 นายอุ้มบุญ   แก้วเกิดมี ขาดส่งเอกสาร
47 DC300000494 นายภาสกร   สายศรีธิ
48 DC300000495 นายนพพร   หว่าหลิ่งต๊ะ
49 DC300000497 นางสาวกุลธิดา   เลิศรัตน์
50 DC300000502 นางสาวมิตรสินี   นุชอําพันธ์
51 DC300000503 นางสาวจันทรา   ปู่ฎเขียว
52 DC300000504 นางสาวชุดา   ไพศาล
53 DC300000507 นางสาวหัตถาพัชระ   ทุราช
54 DC300000508 นางสาวปิ่นสุดา     สัจจะเวทะ
55 DC300000509 นางสาวธัญญารัตน์   ใจวันดี

หมายเหตุ * ผู้ที่ขาดส่งเอกสาร, ส่งเกรด 4 เทอม
                ให้นําหลักฐานการสมัครมาส่งให้ทางคณะในวันสอบคัดเลือก

หนา 2 จากท้ังหมด 2 หนา 




