
ตารางการสอบ (ระบบรับตรง) การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี ประจําปีการศึกษา 2558 
ขอให้ผู้สมัครแสดงตัวด้วยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง 

วันที่ 10 มกราคม 2558  
 

ที่                                      คณะ/สาขาวิชา      ข้อเขียน         ปฏิบัติ     สัมภาษณ ์
1 หลักสูตร 4 ปี ทุกคณะ และ  วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

(ยกเว้นคณะ/สาขาวิชาข้อ 2-3)   
-ไม่มีการสอบคัดเลือก-  ให้ดูประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 11 ก.พ.58 

     
       -ไม่มี- 

     
        -ไม่มี- 

     
        -ไม่มี- 

2 คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท เน้น 2 ภาษา  หลักสูตร 5 ปี 
 

เวลา 8.30-12.00 น. สถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ณ ชั้น 2 ศูนย์ภาษาอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ (โปรดเตรียมดินสอ 2B และยางลบมาด้วย) 
*หากมีผลสอบภาษาอังกฤษคะแนนเทียบเท่าTOFEL = 450 ขึ้นไป ไม่ต้องทดสอบ 
และให้นําหลักฐานมาแสดงก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์* 
 

วันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์  
ณ ห้อง 408 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์ทุกคน) 

     
         � 

     
        -ไม่มี- 

     
          � 

3 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ECP) เรียนประเทศไทย 1 ปี + ประเทศไต้หวัน 3 ปี 
วันที่ 10 มกราคม 2558 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ชั้น 2 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
เวลา 8.30-9.00น.  
ผู้สมัครทุกคน และผู้ปกครองรับฟังคําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด 
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป  
สอบสัมภาษณ์ทุกคน (บางกรณีสามารถสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครองได้) 
**หากไม่แล้วเสร็จอาจจะต้องมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ต่อไป 

     
        -ไม่มี- 

     
        -ไม่มี- 

     
         � 

หมายเหตุ:  
1. ผู้สมัครที่ไม่ได้ส่งใบสมัคร ให้นํา 1.สํานาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1-5 ภาคเรียน (ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร) 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มายื่นก่อนเข้าห้องสอบ 
2. กรณีผู้สมัครมีผลการเรียน (ต่ํากว่าเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ท่านเข้าสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. เฉพาะคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ECP) กรณีที่ยังไม่ได้ส่งแฟ้มฯ หรือบทความ ให้ผู้สมัครนํามายื่นในวันที่ 10-11 มกราคม 2558 และรับคืนเมื่อทําการสอบเสร็จสิ้น 



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 79 ราย

1 TE100000002 นางสาวรสกิา   ธนาถริเดช -

2 TE100000005 นางสาวอรสา   ทุทาแสน -

3 TE100000008 นางสาวมณฑิตา   คันธรส ขาดสงเอกสาร

4 TE100000020 นายสทิธพิล   โตสกุล -

5 TE100000026 นางสาวเจนจิรา   ยนืยงครีมีาศ -

6 TE100000027 นางสาวรังษมิา   วงศธรีวัฒน ขาดสงเอกสาร

7 TE100000046 นายธเนศ   ไมคํา -

8 TE100000047 นางสาวนันทนภัส   ทรายคํา -

9 TE100000052 นางสาวเจนจิรา   หนอเงิน -

10 TE100000055 นางสาวกาญจนาพร   เพ็ชรแดง -

11 TE100000059 นางสาวสริวิัฒนา   เขยีวเมน -

12 TE100000061 นางสาวณัฐณชิา   ศรสีุนทร ขาดสงเอกสาร

13 TE100000062 นางสาววราภรณ   บุญเหาะ ขาดสงเอกสาร

14 TE100000064 นางสาวอรสิรา   บํารุงไทย -

15 TE100000071 นางสาวนุชจรนิทร   เถนิโจง -

16 TE100000075 นายธนวรรธน   สุวรรณววิัฒน ขาดใบแสดงผลการเรยีน

17 TE100000078 นายปรัตถกร   ยงคประดษิฐ -

18 TE100000082 นางสาวสริยิากร   จินดาหลวง -

19 TE100000088 นางสาวชอผกา   เรอืนคํา -

20 TE100000091 นางสาวสุชาดา   อสิลาม -

21 TE100000096 นายบัณฑิต   คัมภีระมนต -

22 TE100000097 นางสาวขวัญชนก   หวานดี -

23 TE100000099 นางสาวเต็มฟา   แสนเมอืงโคตร -

24 TE100000100 นายกติตพิงศ   ทาแดง -

25 TE100000104 นางสาวพัชร ี  ลักขณาเดช -

26 TE100000105 นางสาวชนมทดิา   ฟุงไพศาล -

รายชื่อผูมสิีทธสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

สาขาวชิาพัฒนาการทองเที่ยว(Educational Cooperation Program) 

หลักสูตร 4 ป



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 79 รายสาขาวชิาพัฒนาการทองเที่ยว(Educational Cooperation Program) 

หลักสูตร 4 ป

27 TE100000106 นางสาวกรีต ิ  ขาม่ัง -

28 TE100000107 นางสาวพัสรา   กรณา -

29 TE100000113 นางสาวณัฐชยา   แกวรุงเรอืง -

30 TE100000117 นายปยุต   ตันตุลา ขาดสงเอกสาร

31 TE100000120 นางสาวพมิพชนก   สุจิตโตสกุล -

32 TE100000124 นายชินดนัย   กันแกว -

33 TE100000126 นายจิรวัฒน    ฐติพิันธุดํารง ขาดสงเอกสาร

34 TE100000127 นางสาวณัฐพชิา   บวรเจรญิวงศ -

35 TE100000128 นายสทิธณัิฐ   เงินครีี -

36 TE100000132 นางสาววรยิาภา   โมงจันทร -

37 TE100000138 นางสาวสกาวมาศ   จอมสุรยิะ -

38 TE100000140 นางสาวชนะจิตต   หงษทอง -

39 TE100000141 นางสาวเบญจมาพร   อุนศรี -

40 TE100000142 นางสาวปวณีธดิา   ลฬีหะสุวรรณ ขาดสงเอกสาร

41 TE100000149 นางสาวฟารดิา   จุลออน ขาดสงเอกสาร

42 TE100000157 นางสาววสิุทธดิา   โพธิ์ศิริ -

43 TE100000160 นายอมเรศ   ตานะ -

44 TE100000161 นางสาวภัทราทพิย   เล็กดารา สงเกรด 1 เทอม

45 TE100000167 นางสาวไอศยา   ธรรมบัณฑิต ขาดสงเอกสาร

46 TE100000168 นางสาวกนกพชิญ   แซคัง -

47 TE100000169 นางสาวธัญวรัตน   สุวรรณ -

48 TE100000172 นางสาววราภรณ   เมฆฉาย ขาดสงเอกสาร

49 TE100000173 นางสาวชนดิาภา   ไทยราช -

50 TE100000174 นายสันตภิาพ   บุญสุวรรณ -

51 TE100000175 นางสาวอนงคนาฎ   เทพภิบาล -

52 TE100000177 นางสาวศุภาพชิญ   จันทรบาลใจ -

53 TE100000178 นางสาวศศวิมิล   แดงเจรญิ -

54 TE100000179 นายพรวนัช   เข็มภูทอง -



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ
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55 TE100000180 นายชยากร   อูโภคนิ -

56 TE100000181 นางสาวนติยกานต   อุนคํา -

57 TE100000182 นางสาวณัฐชยา   บุญธรรม -

58 TE100000187 นางสาวภาณุมาศ   วสิยีา ขาดสงเอกสาร

59 TE100000191 นางสาวอนุสรา   คนยง -

60 TE100000193 นางสาววรานุช   อนันเตา -

61 TE100000195 นางสาววาทนิ ี  วภิาษา -

62 TE100000196 นายปณฐณธร   โลจนภีระพงศ -

63 TE100000197 นางสาวเบ็ญญา   เจิมทา -

64 TE100000198 นางสาวชุตมิา   โฉมอนิทรยี ขาดสงเอกสาร

65 TE100000200 นางสาวณชิาวยี   รุงวไิลเจรญิ -

66 TE100000201 นางสาวพชิญา   นาทะทอง -

67 TE100000203 นางสาวชัญญาพัชร   ชาตวิรัิตนภูรี -

68 TE100000204 นายฐานันดร   เมฆอนิทร -

69 TE100000206 นางสาวพชิญา   วรพจน -

70 TE100000207 นางสาวศรินัินท   ปนแปง -

71 TE100000208 นายชนกันต   ทองมา -

72 TE100000210 นางสาวอนิทุอร   วงศชาลกีุล -

73 TE100000212 นายยศัสวนิ   เดยีวตระกูล -

74 TE100000216 นางสาวปารชิาต   บัวเร็ว -

75 TE100000217 นางสาวกาญจนา   ฐตินัินทพัชรกุล -

76 TE100000222 นางสาวจิรกัญญา   เทพมุณี -

77 TE100000226 นางสาวอรพรรณ   แกวเมอืงนอย -

78 TE100000228 นายณัฐวัฒน   สมีานนทปรญิญา -

79 TE100000230 นายรัฐศาสตร  ใจกันทะ -

หมายเหต ุ* ผูที่ขาดสงเอกสาร, สงเกรด 1 เทอม, ขาดใบแสดงผลการเรียน

                ใหนําหลักฐานการสมัครมาสงใหทางคณะในวันสอบคัดเลอืก




