
 
ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

 เรื่อง    กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 เรื่อง    ในคลังหน่วยกิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

  ตามท่ีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคลังหน่วยกิต ระหว่างวันที่ 

1 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบ

สัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

  1. กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 

      ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และช่องทาง ดังนี้ 

ชุดวิชา วันและเวลา ช่องทางการสัมภาษณ์ กลุ่มไลน์ชุดวิชา 
การผลิตพืชสำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 65 
หรือวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 
เวลา 10.00 – 12.00 น. 

และ 
เวลา 14.00 – 16.00 น. 

 
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ดำเนินการเลือกวันและเวลา
ทีท่่านสะดวกเข้าสัมภาษณ์ 

ที่ลิงก์นี้ 
https://forms.gle/7h7me4M

zj3pLRnGy5 

โปรแกรม 
Zoom meeting 

Topic : สอบสัมภาษณ์ 
ชุดวิชาการผลิตพืชสำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/46
18230606?pwd=U0tITGlHRWFS

UVc3dVZEbWFIaGlQUT09 

Meeting ID: 461 823 0606 
Passcode: 761847 

 
https://line.me/R/ti/g/kK5ij

3OKuR 

การประมวลผลแบบ
คลาวด์สำหรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ 

 
https://line.me/R/ti/g/a53Q

4B0U26 

วิทยาการคำนวณสำหรับ
ความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ 

 
https://line.me/R/ti/g/V7Pr

whzSXl 
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ชุดวิชา วันและเวลา ช่องทางการสัมภาษณ์ กลุ่มไลน์ชุดวิชา 
การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 65 

- ไม่ระบุเวลา - 
ทางโทรศัพท์ / Line 

โดยอาจารย์ผู้สอนจะโทรหา 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ภายในวันที่กำหนด 

- ไม่มี - 

  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

2.1 ชุดวิชาการผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 

1) กตัญญู  วุฒิชัยธนากร  20) มณีรัตน์  แก้วชินพร 
2) กัญญ์ศิริ   สิงทอง  21) รัชนีพร  กิจเจริญ  
3) คณพศ  โกสินทร์วิกรม  22) วรวิช  เกษรศิริเจริญ 
4) จุฑารัตน์  รอดแก้ว  23) วัณนา  พรสินศิริรักษ์ 
5) เจษฎา  เพ็งเลิศ  24) วิภาณี   เพ็ชร์มาก 
6) ณัชชาณ  อ้ึงอร่าม  25) ศราวุธ  รัตน์ทวีป 
7) ณิชารีย์  แก้วจินดา  26) ศิริพร  โคตะวินนท์ 
8) ถนอมจิต  บุตราข  27) สมบัติ  อภิสิทธิวาณิช 
9) ธนิกานต์   ศรีรินทร์  28) สมบูรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์สุข 
10) ธัญลักษณ์  ไทยเหนือ  29) สิทธิพร  พัฒนสิริเจริญ 
11) ธาราพร  แก-ระวงค์  30) สุดคนึง  ศรีสะอาด 
12) ธีรพงษ์  จีนจร  31) เสถียร  พรหมทอง 
13) ธีรวัฒน์  ทองพูนศักดิ์  32) เสาวนีย์  ศิลาทรัพย์อำไพ 
14) นภาพร  เสถียรนพเก้า 33) อโนทัย  ไล่กสิกรรม 
15) นิติพงษ ์ ศรีสวัสดิ์  34) อรรถพล  เกษมสุขนิมิต 
16) ปพิชญา  สุขสบสย  35) อวัศยา  นันทิทรรภ 
17) ประภวิษณ์ุ  พิกุลนอก 36) อัสนี  รัตนปราณีตชัย 
18) ปริญญา  เขาแก้ว  37) HONGREN  WANG 
19) ภาณุพงศ์  สุขอ่ิม  

2.2 การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
1) กชภพ   สุขผล  10) ปฏิภาณ  ทองลาด 
2) เกษม  ฉัตรอมรกุล  11) พิจิตรา  จอมศรี 
3) เฉลิมเกียรติ  สิงหา  12) ภัทรจิตรา  มาแก้ว 
4) ชวิศ  อุนยโกวิท  13) วรินทรา  ว่องวิกย์การ 
5) ธงพรหม  จุลรักษา  14) ศศิประภา  ไชยพฤกษ์ 
6) นนทพนธ์  วัฒนเทศานันท์ 15) ศิรดา  เกตุสวัสดิวงศ์ 
7) นิติ  การสุวรรณ  16) สังคม  ผดุงศิลป์ 
8) นิติพงศ์  หอมวงษ์  17) เหรียญทอง  คีรีวงษ์ 
9) บัญชา  รักษาพันธ์  18) อังคณา  รัตนอร่าม 

2.3 วิทยาการคำนวณสำหรับความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ในเศรษฐกิจดิจิทัล 
1) กิตติภพ  ไชยเชษฐา  11) วรพงษ์  พลกองแก้ว 
2) กิตติศักดิ์  ยืนสุข  12) วิสันต์  วันโฉม 
3) กุลภาภร  น้อยโนนทอง 13) สิรภูมิ  เพ็ชรโต 
4) คณการ  นิราศวรรณ  14) สิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ 
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5) จักรนรินทร์  คงเจริญ  15) สุรเดช  คนสิน 
6) ฐิติเกษม  สำเริง  16) เอกกมล  ทรัพย์ธนะอุดม 
7) ณัฐสุรเชฏฐ  พรหมสิงห์ 17) เอกรินทร์  เตชถนอมพงศ์ 
8) นันทิญา  ทองปลิว  18) ฮะบีบุลลอฮ์  ซำซูดิน 
9) ภัทราพร  มีสอาด  19) Sounthone  Vonelayvanh 
10) เมฆินทร์  วรศาสตร์  

2.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว 
  1) ชีวีวรรณ  เสมาทอง  19) สมพร  ช่างสุพรรณ 

2) ภานพ  ใจเกื้อ   20) กำไร  เกษะประกร 

3) เหรียญ  ใกล้กลาง  21) อิทธิภัทร์  ภัทรเมฆานนท์ 

4) ธนรัช  ใกล้กลาง  22) คัมภีร์พรรณ  ชินเจริญทรัพย์ 

5) ชีระวิทย์  ปิณฑะศิริธนโชติ 23) สุวัจชัย  เหลืองอารีพร 

6) จีรศักดิ์  ผึ่งผาย  24) ภูมเรศ  อาจมุณี 

7) ณัฐภัทร  ดีสาระ  25) ธนาเศรษฐ์  เพ็ชรสนพูนลาภ 

8) ชินกรณ์  ศรแก้ว  26) บุษรา  พัฒนศิริ 

9) ปณิธาน  ใคร่ครวญ  27) ฉลองสินทร์  สระทองหน 

10) พวงทอง  เขื่อนใหญ่  28) เบญญาณรินทร์  จิรทีปต์ธนชาติ 

11) เกศินี  ฉัตรอมรรัตน์  29) วิไล  อาจสมบุญ 

12) นิตยา  ใคร่ครวญ  30) นงลักษณ์  อภิสิทธิ์ภูวกูล 

13) สุรชัย  ฉัตรอมรรัตน์  31) สมคิด  เอ่ียมนิ่ม 

14) กฤษณพงษ์  คงควร  32) เรืองแสง  บรรลือนุชรี 

15) อุไรรัตน์  มีป้อม  33) ตุลาลักษณ์  อาจสมบุญ 

16) สรัญญา  เทพวนิลกร  34) จิราพรณ์  วุฒิกาญจน์ 

17) ดำรง  ม่วงพรวน  35) จิตติมา  พูลศิริ 

18) ลัดดา  บุพสังข์   

  ทั้งนี้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ไดข้ยายเวลาการรับสมัครสำหรับบางชุดวิชา โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของชุดวิชาข้างต้นในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 

2565 ทางเว็บไซต์ https://sis.ku.ac.th, https://cb.ku.ac.th/apply/ และ https://cb.ku.ac.th/ ต่อไป 

 

        ประกาศ ณ วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

 

 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ) 

      รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

 

 

~
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แนบท้ายประกาศ 

 


