
 
 

ตารางการสอบ (ระบบรับตรง)  
สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว ECP คณะพัฒนาการทองเท่ียว (เพิ่มเติม) ประจําปการศึกษา 2558 

สอบวันที่ 15 พฤษภาคม  2558 
ขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) กอนเขาหองสอบทุกครั้ง 

 

ที ่                                      คณะ/สาขาวิชา      ขอเขียน         ปฏิบัติ     สัมภาษณ 
1 หลักสูตร 4 ป ทุกคณะ (ยกเวนคณะ/สาขาวิชาขอ 2)   

-ไมมีการสอบคัดเลือก-   
ใหดูประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  เปนตนไป 

     
       -ไมมี- 

     
        -ไมมี- 

     
        -ไมมี- 

2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว (ECP) เรียนที่ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป และ Vanung 
University 3 ป หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป  
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 สถานที่สอบสัมภาษณ ณ ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
เวลา 8.30-9.00 น.  
ผูสมัครทุกคน และผูปกครองรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด 
เวลา 9.00 น. เปนตนไป  
สอบสัมภาษณทุกคน (บางกรณีสามารถสัมภาษณพรอมผูปกครองได) 
ใหดูประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  เปนตนไป 

     
        -ไมมี- 

     
        -ไมมี- 

     
          

หมายเหตุ:  
1. ผูสมัครที่ไมไดสงใบสมัคร ใหนํา 1) สํานาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1 จํานวน 5-6 ภาคเรียน (ไมต่ํากวาเกณฑในประกาศรับสมัคร) 2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

มายื่นกอนเขาหองสอบ 
2. กรณีผูสมัครมีผลการเรียน (ต่ํากวาเกณฑในประกาศรับสมัคร) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไมใหทานเขาสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. เฉพาะคณะพัฒนาการทองเที่ยว (ECP) กรณีที่ยังไมไดสงแฟมฯ หรือบทความ ใหผูสมัครนํามายื่นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และรับคืนเมื่อทําการสอบเสร็จสิ้น 
 
 
 
 



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 TE300000356 นางสาวกมลรัตน์   วงค์สถาน
2 TE300000358 นางสาวธัญญรัตน์   ปันแก้ว
3 TE300000363 นางสาวศุภลักษณ์   สุวรรณโณ
4 TE300000365 นางสาวจรัสศร ี  ยอดมณีกาญจน์
5 TE300000369 นายกฤษธนา   วราธิติวัฒน์
6 TE300000375 นางสาววิรากานต์   อัศวตระกูล
7 TE300000376 นายวรกันต์   อยู่อย่างไท
8 TE300000379 นางสาวอลิษา   บุทธจัิกร ขาดส่งเอกสาร
9 TE300000380 นางสาวกาญจนา   สัญจรดี
10 TE300000382 นายนัฐวุฒิ   จันทร์ศรี
11 TE300000392 นายพีระพล   พรหมพนัส
12 TE300000396 นางสาวนนทกร   สังวาลย์เงิน ใบแสดงผลการเรียนไม่ชัดเจน
13 TE300000398 นางสาวมัดหมี่   ประสทิธพิงษ์
14 TE300000399 นางสาวอัญชลีกร   ทาแดง ขาดส่งเอกสาร
15 TE300000400 นางสาวธนัญญา   วลัยรัชต์ ขาดส่งเอกสาร
16 TE300000401 นางสาวอัมภาพร   เร่บ้านเกาะ ขาดส่งเอกสาร
17 TE300000402 นางสาวมนิษา   ช่ืนประไพ
18 TE300000404 นางสาวณัฐณิชา   ยิ้มสะอาด
19 TE300000405 นางสาวณัชชา   นามณีย์
20 TE300000410 นางสาวกัลยรัตน์   ปาเจรญิ
21 TE300000412 นางสาวณัฐรุจา   จิตราภิวัฒน์
22 TE300000413 นายอิทธิกร   ดํารงฤทธิกุล
23 TE300000415 นางสาวชลธชิา   ภูทอง
24 TE300000416 นายณัฐพล   กิ่งแก้ว
25 TE300000419 นางสาวธวัลรัตน์   เหล็กตัว๋
26 TE300000420 นางสาวธัญจิตตา   กระโจมพล
27 TE300000421 นางสาวฟริดา   ชัยนอก
28 TE300000423 นายปุญญเดช   วารัตน์ฉาย
29 TE300000424 นางสาวสโรชา   โตพุ่ม ขาดส่งเอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program) หลักสูตร 4 ปี    จํานวน 46 ราย

หนา 1 จากท้ังหมด 2 หนา 



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
30 TE300000426 นางสาวอรสา   ทุทาแสน
31 TE300000427 นายพงศกร   สุกันยา
32 TE300000428 นางสาวรุจรว ี  อักษรพิสุทธกิุล
33 TE300000429 นางสาวฐานินี   นพวงศ์ ณ อยุธยา
34 TE300000430 นางสาวจุไรรัตน์    ธรรมขันธ์
35 TE300000431 นางสาววริศรา   ศิรินาค
36 TE300000433 นางสาวจุฑารินทร์   ฟุ้งธนะกุล
37 TE300000435 นางสาวนพวรรณ   ฝ้ายขาว
38 TE300000436 นางสาวสุจิรา   รอดคง
39 TE300000437 นางสาวฐิติรัตน์   ธูปกลาง
40 TE300000439 นางสาวธีรินทร์   แสนคํา
41 TE300000443 นายภัทรกร   บุญธนากานต์
42 TE300000444 นายศุภกร   อินพิรุธ
43 TE300000445 นางสาวนิจจารีย ์  เวียร์ร่า
44 TE300000446 นางสาวณัฐมน   กอรี
45 TE300000447 นายชัยวัฒน์   ฟุ้งไพศาล
46 TE300000448 นางสาวนภัสวรรณ   คูณรัตนไพศาล

หมายเหตุ * ผู้ที่ขาดส่งเอกสาร, ใบแสดงผลการเรียนไม่ชัดเจน
                ให้นําหลักฐานการสมัครมาส่งให้ทางคณะในวันสอบคัดเลือก

หนา 2 จากท้ังหมด 2 หนา 


