
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 37 ราย

1 EA100000006 นางสาวอทติญา   ศรกีันทา -

2 EA100000007 นางสาวพชิชาพร   แกวประสทิธิ์ ขาดสงเอกสาร

3 EA100000009 นางสาวญาณศิา   ผดุงจิตร -

4 EA100000014 นางสาวรัตนชาต ิ  มงคลอรามรัตน ขาดสงเอกสาร

5 EA100000015 นางสาวนัฐลดา   มีผิว -

6 EA100000020 นางสาวนรศิษา   ขันทอง -

7 EA100000025 นายศักดนินท   ปญญาวชิา -

8 EA100000029 นางสาวมัณฑรกิา   จันทรดํา -

9 EA100000030 นางสาวกาญวภิา   แดนโพธิ์ -

10 EA100000031 นายเอกชัย   แตะแคะ -

11 EA100000033 นายศศพิงศ   นันทะชัย -

12 EA100000036 นางสาวนภัสกร   ปนดี -

13 EA100000037 นางสาวรังสมิา   ถาวงศ -

14 EA100000040 นายอนุชา   ฆองแกว -

15 EA100000041 นางสาวสุนสิา   ปญญากอย -

16 EA100000043 นางสาวนริตา   ศักดี -

17 EA100000045 นางสาวกรรณกิาร   ควรขุนทด -

18 EA100000047 นางสาวฐาปณ ี  จิตรักษ -

19 EA100000048 นางสาวธนัชพร   จันทสะโร -

20 EA100000050 นางสาวสายธาร   ตริแสงอรุณ ขาดสงเอกสาร

21 EA100000051 นายจิรชีพ   คําอาจ -

22 EA100000055 นางสาวอรพรรณ   พรหมาน -

23 EA100000056 นายณัฎฐชัย   ไหลภาภรณ -

24 EA100000058 นายบุญญฤทธิ์   โสวัณณะ -

25 EA100000059 นางสาวศศธิร   หัสดี -

26 EA100000060 นายจักรกรชิ   เซี่ยงหวอง -

27 EA100000061 นางสาวพชิญาพร   ใจใหญ -

รายชื่อผูมสิีทธสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

สาขาวชิาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ หลักสูตร 5 ป



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 37 รายสาขาวชิาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ หลักสูตร 5 ป

28 EA100000062 นายสายฟา   โยธา -

29 EA100000063 นางสาวอนงคพร   - -

30 EA100000064 นางสาวอรทัย   พรหมาน -

31 EA100000065 นายธนกร   เสยีงเล็ก -

32 EA100000066 นางสาวกาญจนาภรณ   อุทาวงษ -

33 EA100000067 นางสาวชนาพร   ไชยวุฒิ -

34 EA100000068 นายกติตศัิกดิ์   ศรชัียพันธุ -

35 EA100000073 นายเควนิ   คอกซ -

36 EA100000074 นางสาวสุทธาินต   กาเปง -

37 EA100000075 นางสาวกวสิรา   เพ็งจางค -

หมายเหต ุ* ผูที่ขาดสงเอกสารใหนําหลักฐานการสมัครมาสงใหทางคณะในวันสอบคัดเลอืก




