
                          รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกไปค่ายวิชาการในตา่งประเทศ                                                                                  

ที่ ชั้นปี โปรแกรม คณะ ความสามารถพิเศษ หมายเหตุ
1 3 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ส่ือสารภาษาจีน อยากมีประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง แลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม

2 3 ภาษาจีน ครุศาสตร์ วาดภาพ เชียนพู่กันจีน เคยไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทีจ่ีนแล้วชอบ

3 3 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ร้องเพลง เต้นร า อยากฝึกการใช้ภาษาจีนและมีเพือ่นใหม่ ๆ

4 3 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ร้องเพลง อยากฝึกการใช้ภาษาจีนและประสบการณ์ในต่างประเทศ

5 2 พัฒนาสังคม มนุษยฯ ต้องการเปดิประสบการณ์และโลกทศันใ์นต่างประเทศ

6 4 สังคมศึกษา ครุศาสตร์ สนใจเข้าร่วมเพราะทา้ทายความสามารถ

7 4 สังคมศึกษา ครุศาสตร์ เล่าเร่ืองประวติัศาสตร์ฯ ชอบการเรียนรู้ส่ิงใหม่ สนใจวัฒนธรรมจีน

8 5 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ภาษาจีน, งานดอกไม้ อยากมีกจิกรรมทางภาษาจีน

9 5 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ดนตรีไทย อยากท ากจิกรรมในจีน

10 5 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ภาษาจีน อยากเพิม่เติมทกัษะภาษาจีน

11 5 ภาษาจีน ครุศาสตร์ วาดรูป อยากร่วมกจิกรรมทางภาษาจีนในประเทศจีน

12 1 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ พิธกีร ร้องเพลง อยากมีประสบการณ์นอกหอ้งเรียน หาความรู้ใหม่ๆ

13 4 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ภาษาจีน อยากเรียนรู้วัฒนธรรมจีน สร้างประสบการณ์ 

14 4 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เอ็นเตอร์เทน อยากเรียรู้ส่ิงใหม่

15 4 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เอ็นเตอร์เทน อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างประเทศ

16 3 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เอ็นเตอร์เทน หาประสบการณ์และความรู้เพิม่

17 1 การจัดการทั่วไป การจัดการ ร าไทย หาประสบการณ์และความรู้เพิม่

18 1 การจัดการทั่วไป การจัดการ เต้นจินตลีลา อยากเปดิประตูไปเจอส่ิงใหม่

19 3 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อาหารไทย อยากมีประสบการณ์ และฝึกภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมอื่น

20 1 การจัดการทั่วไป การจัดการ ร้อง เล่น เต้น อยากหาประสบการณ์ใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เขา้สัมภาษณเ์พ่ือคัดเลือกเขา้ร่วม "ค่ายวิชาการในตา่งประเทศ" 

นางสาวไสววรรณ บุญโท

สัมภาษณว์ันจันทร์ที ่16 มกราคม 2560 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคาร 14

นายโชคชัย ทองอรุณศรี
นางสาวณัฐรียา หมายมี

นายสุเมธ วฒิุชัยปัญญา

นางสาวสาวติตรี จุย้ศรีแก้ว
นางสาวเพ็ญกวนิ พันธเ์ปี่ยม

นางสาวกัลยา สังขะหะ

นายพชรพล ชื่นจิตร
นางสาวศิริกานต์ แสงอรุณศรีทอง
นางสาวธติิญา อาจหาญ
นางสาวอัญลักษณ์ ใจมา
 นางสาวเกศศิริ วงษ์สองชั้น

นายเทอดพงษ์ เสียงหวาน
นายนาคิน พิสาระเขตร์

นางสาวกรรณิการณ์ พงษ์กองดี

              ชื่อ

นางสาวรุ่งนภา เทียนบุตร
นายอมรเทพ พุกนิด

นางสาวธริีศรา ปัชชาตรี
นายจักกริช รัสมี

นายเฉลิมพันธ ์เสชัง



21 4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ วาดรูป เล่นอูคูเลเล่ อยากหาประสบการณ์ใหม่

22 4 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ ฟ้อนร า อยากหาประสบการณ์ใหม่

23 4 ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ ร้องเพลง เต้น ร า ลิเก อยากหาประสบการณ์ใหม่

24 3 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ อยากหาประสบการณ์ใหม่

25 3 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ อยากหาประสบการณ์ใหม่

26 3 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ กีฬาเปตอง อยากหาประสบการณ์ใหม่

27 3 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ อยากหาประสบการณ์ใหม่

28 1 บัญชี การจัดการ ร้องเพลง ท าอาหาร อยากหาประสบการณ์ใหม่

29 3 ภาษาไทย มนุษยฯ น าสันทนาการ อยากหาประสบการณ์ใหม่

30 3 ภาษาไทย มนุษยฯ เต้น วาดรูป เล่นละคร อยากหาประสบการณ์ใหม่

31 3 โลจิสติกส์ฯ เทคโน วาดรูป งานศิลปะ อยากหาประสบการณ์ใหม่

32 1 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ นันทนาการ อยากหาประสบการณ์ใหม่

33 1 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ นันทนาการ อยากเรียนรู้ส่ิงใหม่

34 1 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ นันทนาการ อยากเรียนรู้ส่ิงใหม่

35 1 เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการ เปตอง อยากหาประสบการณ์ใหม่

36 4 ภาษาจีน ครุศาสตร์ ภาษาจนี ร้องเพลง วาดภาพ หาประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

37 3 ภาษาจีน ครุศาสตร์ กีฬา พัฒนาทกัษะภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

38 3 ภาษาจีน ครุศาสตร์ เล่นขิม หาประสบการณ์ใหม่

หมายเหตุ 1. การมาสัมภาษณ์ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และมารอการสัมภาษณ์ให้ตรงเวลา
2. ผู้ไม่มาสัมภาษณ์ถือวา่สละสิทธิก์ารเข้าร่วมกิจกรรม
3. ในการพิจารณาคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็นคณะ

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม งานวิเทศสัมพนัธ์ฯ พี่ชฎาพร โทรศัพท ์063-361-9542

นางสาวกฤษณา มีโพธิ์
นางสาวจริยา อินเทียน
นางสาวมาลี ทิศสกุลสวา่ง
นายณัฐวฒัน์ เกิดมีโภชน์
นางสาวสมฤดี ถนอมพงศ์ดี

นางสาววรัญญา สาระพงษ์

นางสาวศศิวมิล แดงอิ่ม 
นางสาวกชกร คงเพชรดี
นางสาวภทัราภรณ์ กัลพฤษกษ์

นายฐิติวฒิุ ปานวเิศษ

นางสาวศิรประภา ปิตตาสังข์
นางสาวนลินี นรสาร
นางสาวนุจรี เตทิ
นางสาวสุพัตรา เค้าหัน
นางสาวเพ็ญนภา ศรีชัยภญิโญ
นายอนุชา เสน่ห์พูด

นางสาวกุลรัตน์ ข าอิง
นายฉลองรัตน์ ทักท้วง


