
 
ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

 เรื่อง    กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 เรื่อง    ในโครงการธนาคารหน่วยกิต 

  ตามที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการธนาคารหน่วยกิต 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน 

เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

  1. กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 

      ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และช่องทาง ดังนี้ 

ชุดวิชา วันและเวลา ช่องทางการสัมภาษณ์ กลุ่มไลน์ชุดวิชา 
การดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2564  
เวลา 09.00 - 17.00 น. 
(คนละ 15 - 20 นาท)ี 

ทางโทรศัพท์  
 
 
 

 
https://line.me/R/ti/g/o

Hq9HNxDWa 
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิตปุ๋ย (กำแพงแสน) 

วันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2564 
เวลา 10.00 น. 

ทางโทรศัพท์  
 
 
 
 

https://line.me/R/ti/g/N
oP-dkzp5a 

การผลิตเนื้อโค
คุณภาพสูง (กำแพงแสน) 

วันอังคารที่ 7 ธ.ค. 2564 ทางโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
https://line.me/R/ti/g/c

KGn7i1q8B 
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ชุดวิชา วันและเวลา ช่องทางการสัมภาษณ์ กลุ่มไลน์ชุดวิชา 
การผลิตผลิตผลจากสัตว์
เพ่ือความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางอาหาร 
(กำแพงแสน) 

สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 

จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 

บูรณาการการผลิตข้าว
ไทยเพ่ือความปลอดภัย
ทางอาหาร 
(กำแพงแสน) 

สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 

วิทยาการข้อมูลทาง
ชีววิทยาและชีวสาร 
สนเทศ 

สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 

การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก 
ผลไม้ และธัญชาติ 

เนื่องจากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับ จึงขอให้ผู้สมัครเพ่ิม
เข้ากลุ่มไลน์  พร้อมส่งเรียงความระบุเหตุผลว่าทำไม 

จึงอยากเรียนชุดวิชานี้ และมีการวางแผนอนาคตที่จะนำ
ความรู้จากการเรียนชุดวิชานี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 

ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้า กระดาษ A4 ส่งไปที่ E-mail : 
ai.nondegree@gmail.com 

ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 64 
เพ่ือพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ในวันเสาร์ที่ 8 ม.ค. 65 รอบเช้าและรอบบ่าย 

 
 
 
 
 
 
https://line.me/R/ti/g/U

ZU7TA9afI 

วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ จะแจ้งให้ทราบผ่านกลุ่มไลน์  
 
 
 
 

https://line.me/R/ti/g/5
XoT0ZXbnd 

  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ชุดวิชา 

      2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   1) นางสาวคล้ายจันทร์  ฤทธิไพโรจน์  9) นายมนินท์  อามาตย์ทัศน์ 

   2) นางสาวฉัตรวีรยา  ณัชสิริอิทธิกร  10) นางสาวรัชนีพร  กิจเจริญ 

   3) นางสาวชัญญา  แซ่จู้    11) นางสาวศิริพร  โคตะวินนท์ 

   4) นายญาณพล  ไชยวุฒิ    12) นางสาวศิริรัตน์  บัวเปีย 

   5) นางสาวณฐา  รัตนเดชภาคิน   13) นางสาวหงษ์หยก  เดชละลม 

   6) นางสาวปัณฑิตา  สุธรรมพร   14) นางสาวอธิชา  ปรีดิขนิษฐ 

   7) นางสาวปิติรัตน์  กลิ่นธรรม   15) นายเอกรัก   ไชยสถาน 

   8) นางสาวภัคภร  สมวงศ์   
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      2.2 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย (กำแพงแสน) 

   1) นางสาวเขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน  5) นายภาณุพงศ์  สุขอ่ิม 

   2) นางสาวชิดชนก  แก่นกล้า   6) นายวิกวิสันต์  วันโฉม 

   3) นางสาวธันยพร  สิงห์ประเสริฐ   7) นายอรรถพล  เกษมสุขนิมิต 

   4) นายธีรกร  เลิศปฏิภารกุล   8) นางสาวอุทัยรัตน์  นิธิปุณยวาณิชย์ 

      2.3 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง (กำแพงแสน) 

   1) นางสาวสุนิสา  นามเมือง   2) นายอัษฎายุธ  ขันธวิธิ   

      2.4 การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร (กำแพงแสน) 

   1) นายชัยรัตน์  โนนกลาง    5) นายยุทธพงศ์  คงอ่อน 

   2) นางสาวณิชารีย์  อินทร์คำ   6) นางสาวรัฏฐริยา  ลิ่มวณิชสินธุ์  

   3) นายปานสรวง  คงอ่อน    7) นางสาววิกานดา  เตติวัฒน์ 

   4) นางสาวมาริสา  ตันยิดเส็ง   8) นางสาวศิลป์ศุภาษ์  โมรา  

      2.5 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  

   1) นายกิตติศักดิ์  ยืนสุข    9) นายนันทวัฒน์  โชติหิรัญภคนันท์ 

   2) นายเกษม  ฉัตรอมรกุล    10) นายพรพงษ์  ตันเจริญ 

   3) นายเจษฎากร  พรหมเทศน ์   11) นายยศพัทธร์  ปรมัตถ์กิจการ 

   4) นายชาญชัย  วรงค์สิงหรา   12) นายศราวุธ  รัตน์ทวีป 

   5) นางสาวทิพาพร  แพทย์กระโทก   13) นายสรรเสริญ  ยิ่งชนะเกียรติ 

   6) นายธรรมรัตน์  เมตตานุรักษ์   14) นายอธิการ  คุณกมุต 

   7) นายธิติวัฒน์  จิวะสมบูรณ์กุล   15) นายอนิรุทธ์  ใบสุขันธ์ 

   8) นายนพดล  บางทรัพย์    16) นายอังคาร  ภุมรินทร์ 

      2.6 บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพ่ือความปลอดภัยทางอาหาร 

   1) นางสาวกุลภาภร  น้อยโนนทอง   8) นายภูมเรศ  อาจมุณี 

   2) นายเกริกเกียรติ  รสหอมภิวัฒน์   9) นางสาวศิริวัฒนา  สุวรรณราช 

   3) พระมหาขุนดง  เลาหะจินดา   10) นายศุภวุฒิ  จอนหอมเฮ้า 

   4) นางสาวธนพร  พงศ์พสิษฐ์   11) นายสุธีร์  สุนิตย์สกุล 

   5) นายบุรินทร์ทร   แซ่ล้อ    12) นายอนันต์  แสงหิรัญ 

   6) นางสาวประภาพร  ชมเวลา   13) Mr.HONGREN  WANG 

   7) นายประเวศ  กรังพานิชย์   

      2.7 วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ 

   1) นายเหรียญทอง  คีรีวงษ์   27) นายเกียรติศักดิ์  ราชเนตร 

   2) นางสาวกชกร  สิริรัตนาพิทักษ์   28) นายอาทิตย์  ตุ่มไทยสาคร 

   3) นายอนึรักษ์  หวังดำรงวงศ์   29) นายดำรงค์   ถาวร  

   4) นายอนุรักษ์  โชติธรรมธรา   30) นายสิรภูมิ  เพ็ชรโต 

   5) นายกิตติศักดิ์  ลาทอง    31) นายนนทพนธ์  วัฒนเทศานันท์ 

   6) นายอติวิชญ์  วุฒินิธิธำรง   32) นายเมฆินทร์  วรศาสตร์ 

   7) นายเฉลิมเกียรติ  ศรีจันทร์ชัย   33) นายอนุพันธ์  ปัญญาชีวะ 

   8) นายวัลลภ  ฝ่ายรีย์    34) นายธัญญา  สัตยาอภิธาน 
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   9) นายธนาคม  ธนาศักดิวัต   35) นายกิตติธร  กลั่นประโคน 

   10) นายธีรวัฒน์  ทองพูนศักดิ์   36) นายสังคม  ผดุงศิลป์ 

   11) นายนิติพงศ์  หอมวงษ์   37) นายอดิศร  สอนสิทธิ์ 

   12) นายธีระวุฒิ  เดือนขาว   38) นางสาวมัลลิกา  คล้ายจาด 

   13) นายกิตติศักดิ์  หยงสตาร์   39) นายบรรพต  จำปาหวาย 

   14) นางสาวรุ่งนภา  มานะธนากิจ   40) นางสาวพัชราภรณ์  ไกรนรา 

   15) นายสุริยะ  สีมันตะ    41) นายกิตติภพ  ไชยเชษฐา 

   16) นายวรพงษ์  พลกองแก้ว   42) นายปพน  โลกภิบาล 

   17) นางสาวอัสนี  รัตนปราณีตชัย   43) นางสาวอัทธาวดี  นิลวิสุทธิ์ 

   18) นาย ณ ฤกษ์  สวัสดิฤกษ์   44) นายปฏิภาณ  จันทร์ชาตรี 

   19) นายอริย์ธัช  กิตติกังวาลศิลป์   45) นางสาวกุสุมา  ศรีงามผ่อง 

   20) นางสาวกนกวรรณ  จันทร์อ่อน  46) นายรัฐรุจน์  กีรติพิชญารุจน์ 

   21) นางสาวธภัชชา  ยิ่งสุขกมลกุล   47) ผศ.ดร.พิจิตรา  จอมศรี 

   22) นายวศินธรร  วิไลสาระนันท์   48) นายณัฏฐพัช  วิศิษฐารักษ์ 

   23) นายสุวิจักขณ์  ชาติบุรุษ   49) นางสาวพัชรพรรณ  ขุมแร่ 

   24) นางสุจิตรา  พงศ์พิศุทธิ์โสภา   50) นางเอกกมล  ทรัพย์ธนะอุดม 

   25) นางสาวปราริชาติ  รื่นพงษ์พันธ์  51) นายอัครินทร์  ลิ้มจรัสรัตน์ 

   26) นายกรณ์  สุภวิวัฒน์    52) นายนิตินัย  รุ่งจินดารัตน์ 

      2.8 วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ 

   1) นายกาญจน์  คุ้มทรัพย์    2) นางสาวสุธาทิพย์  สามสี 

  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งข้อมูลสำหรับคัดเลือกเข้ามาสัมภาษณ์ชุดวิชา 

      3.1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ 

   1) นายกตัญญู  วุฒิชัยธนากร   47) นางสาวปัทมา  ณ ถลาง 

   2) นายกรชัย  ชินฤทธิ์สกุล   48) นางปาริชาด  อรุณมานะกุล 

   3) นางสาวกัญญมณี  หวังวงศ์สกุล   49) นางสาวปารินันท์  ปางทิพย์อำไพ 

   4) นางสาวกัญญวัณ  โพธิเดช   50) นายปุณณเมธ  จักรแก้ว 

   5) นางสาวกัญญา  กาญจนไวกูณฐ์   51) นายพชร  ลิ้มวรากุล 

   6) นางสาวกิ่งกาญจน์  กาญจนไพศาล  52) นางพรนรินทร์  เบ็นเดอร์ 

   7) นางสาวเกษรา  อินทร์ศิริ   53) นางพรปวีณ์  เทวรักษ์พิทักษ์ 

   8) นางสาวเกษศิรินทร์  พิริยะสงวนพงษ์  54) นางสาวพรสวรรค์  อยู่สุภาพ 

   9) นายขจรศักดิ์  งามกมลชัย   55) นางสาวพริษฐ์สรา  ม่วงโมรี 

   10) นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ  56) นางพัตร์ศรัณย์  สุทธิกรกมล 

   11) นายจิรพงษ์  เทียมเก่า   57) นางพิชามญชุ์   จันทศร 

   12) นายเจนณรงค์  วรรณอุบล   58) นายพีรเดช  บูรณกาญจน์ 

   13) นางสาวชนจันทร์  สินธพพันธุ์   59) นางสาวภตรินณ์  เอ่ียมศรีอุไร 

   14) นายชาลี  วรปรีดา    60) นางสาวภัทรจิตรา  มาแก้ว 

   15) นางสาวชีวีวรรณ  เสมาทอง   61) นางภัทรานุช  สุขสมบูรณ์์ 

   16) นายชุติพนธ์  บุญมาทัน   62) นายภาณุ  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
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   17) นางสาวฐิติเกษม  สำเริง   63) นางสาวมณสิณีย์  วิธูรจิตต์ 

   18) นายณรงค์  อุดมมงคลกิจ   64) นางมณีรัตน์  แก้วชินพร 

   19) นางณิชธรรัชติ์  ศรีสุวรรณ   65) นางสาวเมตตา  ศรีสุข 

   20) นายดนัย  สู้ทุกทิศ    66) นางสาวเมธาวรรณ  จรูญเสถียรพงศ์ 

   21) นายดุสิต  ศรีเมือง    67) นายวชิรวินทร์  อภิพิมพ์ชัย 

   22) นางสาวตอวีล่า  อารีหมาน   68) นางวัณนา  พรสินศิริรักษ์ 

   23) นางสาวธนิกานต์  งามทองเหลือง  69) นายวิชุณ  วิบูลโกศล 

   24) นายธีรทัศน์  พ่วงพิศ    70) นางวิภา  ฐิติวัฒนาการ 

   25) นางสาวนพรัตน์  ปิยะธนากร   71) นางสาววิภาวี  ขุนจำนวน 

   26) นายนภษกร  วัชระวิสิฐ   72) นายศตวรรษ  ชื่นปิยะวาจา 

   27) นางสาวนภาพร  เสถียรนพเก้า   73) นางสาวศิรดา  เกตุสวัสดิวงศ์ 

   28) นางสาวนวณิช  ประคองจิตร์   74) นางสาวศิริวรรณ  เกตุแก้ว 

   29) นางสาวนันทนา  พูลทวี   75) ว่าที่ร้อยตรีเศรษฐชัย  ฉัตรภูมิสุวรรณ 

   30) นางสาวนัยณิศา   โอทยากุล   76) นายสมชาย  ลักษมีจรัลกุล 

   31) นางนาถระพี  หวังวงศ์สกุล   77) นายสมบัติ  อภิสิทธิวาณิช 

   32) นางนิติ  การสุวรรณ    78) นายสมพงษ์  เมธาภาคย์ 

   33) นางสาวนุชวรี  บุญคุ้มครอง   79) นางสาวสายทิพย์  โพธิ์ศรี 

   34) นางเนตรนภิส   สุวรรณประภา  80) นางสาวสิตาวีร์  ธเนศวิบูลย์กุล 

   35) นายบุญประสพ  วงศ์สกุล   81) นายสิทธิพร  พัฒนสิริเจริญ 

   36) นางสาวบุญสิตา  ทองสุข   82) นายสุวิทย์  ชุมทอง 

   37) นายประภวิษณ์ุ  พิกุลนอก   83) นายเสถียร  พรหมทอง 

   38) นางประภา  คงอ่อน    84) นางสาวเสาวนีย์  ศิลาทรัพย์อำไพ 

   39) นายประภาส  บุตรประเสริฐ   85) นายแสงดี  ปรีชาประพาฬวงศ์ 

   40) นางสาวประวีณา   อินทร์ยิ้ม   86) นางสาวหฤทัย  ทรงวิศวะ 

   41) นายประสิทธิ์  เพ็งรักษ์   87) นางสาวอณิญญา  เนตรประไพ 

   42) นางสาวปรานวิภา  รัตนะพจน์   88) นางสาวอนงค์  จันดำ 

   43) นางปริยากร  บุญคุ้มครอง   89) นางสาวอนงค์นาฏ  พรภัทร 

   44) นางสาวปวีณ์พร  กรุดทองกุล   90) นายอโนทัย  ไล่กสิกรรม 

   45) นางสาวปวีณรัตน์  พัฒนสิริเจริญ  91) นางสาวอรัญญา  โพชนิกร 

   46) นางสาวปัณฑ์ชนิต  ปัญญะสังข์  92) นายเอกรัตน์  ตรีกรุณาสวัสดิ์ 

  4. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายวิชา 

      4.1 รายวิชา 01205354 Electrical System Design in Buildings 

   1) นางสาวลาวัณย์  ฐิตวัฒนพงศ์ 

  ทั้งนี้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 

2564 ทางเว็บไซต์ https://sis.ku.ac.th, https://cb.ku.ac.th/apply/ และ https://cb.ku.ac.th/ ต่อไป 
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        ประกาศ ณ วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ) 

      รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

w


