
 
ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

 เรื่อง    กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 เรื่อง    ในคลังหน่วยกิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

  ตามท่ีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคลังหน่วยกิต ระหว่างวันที่ 
4 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบ
สัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  1. กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ 
      ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และช่องทาง ดังนี้ 

ชุดวิชา วัน เวลา และรูปแบบการสัมภาษณ์ กลุ่มไลน์ชุดวิชา 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
กาแฟ (บางเขน) 

ขอให้ผู้สมัครส่ง SOP 
“ทำไมท่านถึงสนใจเรียนชุดวิชานี้
พร้อมระบุเป้าประสงค์ให้ชัดเจน” 

สามารถเขียนเล่า บรรยาย หรือเขียน
เป็นภาพประกอบ freestyle 
ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 
ส่งเป็นไฟล์ภาพหรือ pdf 

ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2565 
ที่ e-mail : sareewan.ju@ku.th 
จากนั้นประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 

เข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พ.ย. 2565 
เวลา 16.00 น. ผ่านกลุ่มไลน์ 

 
https://line.me/ti/g/KgIkPJ69pW 

กฎหมาย ข้อกำหนดและ
มาตรฐานในอุตสาหกรรม
อาหารสำหรับวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(บางเขน) 

สัมภาษณ์วันที่ 12 พ.ย. 2565 
เวลา 09.00 - 15.30 น. 

รูปแบบการสัมภาษณ์ : ออนไลน์ 
ผ่านระบบ Microsoft team 

รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
- สัมภาษณ์คนละ 5 นาที 
- โปรดแสดงเอกสาร ระบุประเภท
ธุรกิจอาหารที่ท่านกำลังดำเนินงานอยู่ 
(ถ้ามี) 
- ระบุมาตรฐานต่าง ๆ ที่ท่านใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 
- ระบุความคาดหวังจากชุดวิชา 

 
โปรดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข้อมูล 

 
https://line.me/ti/g/9M1d6vy0Lj 

https://line.me/ti/g/KgIkPJ69pW
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ชุดวิชา วัน เวลา และรูปแบบการสัมภาษณ์ กลุ่มไลน์ชุดวิชา 
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบ
เกษตรอัจฉริยะ (กำแพงแสน) 

แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ 

 
https://line.me/ti/g/3EX46IN9Zj 

  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2.1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ (บางเขน) 

1) กมลไท  อิทธิถาวร  30) บัญชา  รักษาพันธ์ 
2) กรรณิการ์  สุขเสมอ  31) บุญเลี้ยง  หน่ายโคกสูง 
3) กฤศ  องค์กิตติ  32) เบญจมาศ  นิมิตสวรรค์ 
4) กัญจน์ภัสร  ตันติถนอมวงศ์ 33) เบญญาณรินทร์  จิรทีปต์ธนชาติ 
5) กิตติพงศ์  เจริญมหาดไทย 34) ประทีป  ทาวงศ์มา 
6) กิตติพงษ์  ดวงรัตน์  35) ปัญญรัตน์  โศภิษฐ์ประภา 
7) กิตติมา  ประยงค์ทรัพย์ 36) ปัณณ์นรี  กีรติชยารัศมิ์ 
8) กิตติศักดิ์  หยงสตาร์  37) พยุงศักดิ์  จงเจริญไพสิฐ 
9) กุลพรภัสร์  จันทะเสน  38) พลกฤต  ชัยยะ 
10) กุสุมา  ขาวขันธ์  39) พัชรี  ไทยเจริญ 
11) เกษม  ฉัตรอมรกุล  40) พิพิธ  โหตรภวานนท์ 
12) ชนกมน  รุยาพร  41) พีรวัส  พัฒนสิริเจริญ 
13) ชาลี  วรปรีดา  42) ภัทรจิตรา  มาแก้ว 
14) ชีวีวรรณ  เสมาทอง  43) ภานพ  ใจเกื้อ 
15) ฐิติเกษม  สำเริง  44) มาริสา  แซ่ตัง 
16) ณอังกูร  เสนาสนะ  45) รักไทย  ทองนาค 
17) ดุสิต  ศรีเมือง  46) วรพงษ์  พลกองแก้ว 
18) ทวีศักดิ์  สินสำราญ  47) วิโรจน์  สิทธิวราภรณ ์
19) ทอภัค  บุษยจันทร์  48) ศศิณภา  รักถนอม 
20) ทิพยาภา  พรหมโยธี  49) สิริกานต์  มรกตจินดา 
21) ธนิดา  พิชิตไชยพิทักษ์ 50) สิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ 
22) ธวัชชัย  มุขศรี  51) สุกานดา  มรกตจินดา 
23) ธัญญา  สัตยาอภิธาน  52) สุพรรณี  วิยะรันดร์ 
24) ธีรวัฒน์  ทองพูนศักดิ์  53) อติวิชญ์  วุฒินิธิธำรง 
25) นภาพร  เสถียรนพเก้า 54) อโนทัย  ไล่กสิกรรม 
26) นริสสา  สียา   55) อรรถพร  อภิชลติ 
27) นวพรรณ  บุญช่วย  56) อวัศยา  นันทิทรรภ 
28) นุสรา  หมะเส๊าะ  57) อังคณา  รัตนอร่าม 
29) บรรจงกิจ  ลิมปดาพันธ์ 58) อุมาพร  รักอักษร 

https://line.me/ti/g/3EX46IN9Zj
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2.2 กฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (บางเขน) 

 1) กฤษณ์  สงวนพวก  22) ประภวิษณ์ุ  พิกุลนอก 
 2) กลยุทธ  เผือกรอด  23) ประวิทย์  ประไพกรเกียรติ 
 3) จักรกฤช  ชุติมาโชติ  24) ปริวัฒณ์  สกุลวโรภาส 
 4) จาริณี  พยัคฆชาติ  25) ปวัตร  จันทร์ลาด 
 5) จินตนา  แสงดี  26) มนินท์  อามาตย์ทัศน์ 
 6) จิรศักดิ์  บุตรศรี  27) มาโนช  พูดเพราะ 
 7) ฉัตรทิพย์  สุนทรารักษ์  28) วรศมน  พานิชย์ 
 8) ชนินทร์  ยิ้มพูลแย้ม  29) วรางคณา  พันธุ์พิเชฐ 
 9) ณ ฤกษ์  สวัสดิฤกษ์  30) วิชชากร  ป้อมไชยา 
 10) ณพรรษสร  ทองพิมพ์ใหญ่ 31) วิลาส  ฉ่ำเลิศวัฒน์ 
 11) ณัฏฐกมล  ปิยรัตนวงศ์ 32) วุฒิเลิศ  มีประถม 
 12) ณัฐธยาน์  มีประถม  33) ศศิธร  ลิ้มสุวรรณ 
 13) ณัฐสุดา  วิจักขณ์จารุ  34) ศศิประภา  ไชยพฤกษ์ 
 14) ดนัย  สู้ทุกทิศ  35) สมฤทัย  มุ่งกลาง 
 15) ดารินดา  วงศ์คำลือ  36) สิรวรรณ  พัวรักษา 
 16) ทันยธร  เขตต์สุพรรณ 37) สิริกาญจน์  บุญเปี่ยม 
 17) ทัศนีย์  สุทธิปิยะโรจน์ 38) สุทัศน์  โลหะกิจสงคราม 
 18) ธนพล  แพร่งกระโทก  39) เสถียร  พรหมทอง 
 19) ธนะโรจน์  ตันติอมรลักษณ์ 40) อฐิตยา  แซ่เตียว 
 20) นพรัตน์  ปิยะธนากร  41) อนัญญา  โกสัลล์วัฒนา 
 21) นุชรีย์  วัฒนสุนันท์  42) อุษณีย์  กางกร 
2.3 ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ (กำแพงแสน) 

1) กีรติเฉลิม  สิงหา  18) ปิยภัทร  โพธิ์สวัสดิ์ 
2) กุลภาภร  น้อยโนนทอง 19) ปุณณเมธ  จักรแก้ว 
3) จิรายุ  ไชยรินทร์  20) พรเทพ  สิทธิศักดิ์ 
4) เฉลิมเกียรติ  สิงหา  21) พิจิตรา  จอมศรี 
5) ชนิตา  มณีฉาย  22) รัฐกานต์  สุนทรารักษ์ 
6) ณัฐสุรเชฏฐ  พรหมสิงห์ 23) เรืองฤทธิ์  เดือนทองสุข 
7) ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล  24) วรุณ  บุญมาศิริ 
8) ดุสิต  สิริวัฒนรัชน์  25) วัณนา  พรสินศิริรักษ์ 
9) ธนิกานต์   ศรีรินทร์  26) วิไลพร  แซ่เตีย 
10) ธานี  ทรงศิริเดช  27) สิทธิพร  พัฒนสิริเจริญ 
11) ธาราพร  แก-ระวงค์  28) อดิลักษณ์  อ้ายหล้า 
12) ธีรพงษ์  จีนจร  29) อนิสรา  สุไลมาน 
13) นนทพนธ์  วัฒนเทศานันท์ 30) อมรพรรณ  พุ่มพวง 
14) นิติพงศ์  หอมวงษ์  31) อรรถพล  เกษมสุขนิมิต 
15) นิติพล  พลวัน  32) อรุณ  วิริโยคุณ 
16) นิพนธ์  ภูมิวิจิตรชัย  33) อัสนี  รัตนปราณีตชัย 
17) ปรีชากุล  กฤตย์โชติกลาง    
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  ทั้งนี้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ได้ขยายเวลาการรับสมัครสำหรับบางชุดวิชา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของชุดวิชาข้างต้นให้ทราบผ่านทางกลุ่มไลน์ เว็บไซต์ 
https://sis.ku.ac.th, https://cb.ku.ac.th/apply/ และ https://cb.ku.ac.th/ ต่อไป 
 
        ประกาศ ณ วันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร) 
                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
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แนบท้ายประกาศ 

 


