
 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาการตลาดดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศกึษา 2563    
 (ภายใตโครงการบัณฑิตพันธุใหม และกําลังคนที่มีสมรรถนะ เพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย) 

********************************** 
1. รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ  

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

รอบท่ี 1 เวลา 9.30 – 10.30 น. 

1.1 นาย เจษฎา ฐิติรัตนชัย 

1.2 นางสาว ณัฏฐกานดา ภูมิกาล 

1.3 นางสาว ณัฏฐิธิดา ปนจันทร 

1.4 นาย ธนัท เพงผล 

1.5 นางสาว นันทพร เลิกกําเนิด 

1.6 นางสาว ปทุมมาลัย เสนามา 

1.7 นาย พชร พรศิริโกศล 

1.8 นางสาว พชรพร พรศิริโกศล 

1.9 นางสาว พนิตนันท แกวอุทัยเสถียร 

รอบท่ี 2 เวลา 10.30 – 11.30 น. 

2.1 นางสาว พลอย ลุงมี 

2.2 นาย พิสิษฐ กูลกิตโิกวิทย 

2.3 นางสาว ภัทรานิษฐ เหลาบุศณอนันต 

2.4 นาย อลงกรณ ประเสริฐประศาสน 

2.5 นางสาว รัตนาวด ี สัตยวินิจ 

2.6 นาย สุชาติ สกุลประพิณพร 

2.7 นางสาว รุจิลาภา บุญพงศภานุ 

2.8 นาย วรรณวิทย ตันเจริญ 

2.9 นาย วิทยา ชาญชัย 

2.10 นาย สุเทพ บัวหลวง 

รอบท่ี 3 เวลา 11.30 – 12.30 น. 

3.1 นางสาว วิสสุตา มาลิบุตร 

3.2 นางสาว ศิริวิมล ปนแกว 

3.3 นาย ศุภกิตติ์ ศรีสมบูรณ 

3.4 นาย สรยุทธ อังคณานุกิจ 



 

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล 

รอบท่ี 4 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

4.1 นางสาว กชกร วงษสุวรรณ 

4.2 นาย จักรพงษ ไพรสินธุ 

4.3 นางสาว จินดาพร ผลมูล 

4.4 นาย เฉลิมพล ทิกร 

4.5 นาย ณทัต ทาทองมาก 

4.6 นาย ธนวัฒน แสนยะมูล 

4.7 นาย ธีรวัฒน รุงเรือง 

4.8 นาง อาภัสรา ชัยประดับเวทย 

4.9 นาย บุญสง หนอใหม 

4.10 นาย พงษภิสิทธิ์ ผลมูล 

รอบท่ี 5 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

5.1 นาย พงษสิทธิ์ ผลมูล 

5.2 นางสาว พรรณนิภา พรหมพงษ 

5.3 นางสาว มัณฑนา แซลิ่ม 

5.4 นางสาว วราภรณ เกิดพรอม 

5.5 นาย วศิน แซหู 

5.6 นางสาว วิศัลยศยา ศรีอนันตคม 

5.7 นาย วีรวัฒน มานะศรี 

5.8 นางสาว ศศิกานต โอมพิทักษพงศ 

5.9 นางสาว ศศิมา บุตตะโคด 

5.10 นางสาว สาวิตรี ภานิคม 

รอบท่ี 6 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

6.1 นางสาว สุพรรษา ศศิชัยมาลา 

6.2 นาง สุภาวด ี ทรงสุนทร 

6.3 นางสาว หทัยศิริ สุดใจ 

6.4 นาย อดิวัฒน วันเพ็ญ 

6.5 นางสาว อรนภา แกวแหวน 

6.6 นาย เอกภพ ครุธแสง 

6.7 นาย เอกภพ เปาหลักแหลม 

6.8 นางสาว อภิชญา ธรรมวิเศษศรี 

 

 

 

 



 

2. กําหนดวัน/เวลา/สถานที่  สอบสัมภาษณ 
 

วันสอบสัมภาษณ รอบสอบ เวลา สถานที ่

วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2563 

รอบที่ 1 09.30 - 10.30 น. 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

(อาคาร 12)  ชั้น 5 หองสัมมนา 

รอบที่ 2 10.30 - 11.30 น. 

รอบที่ 3 11.30 - 12.30 น. 

รอบที่ 4 13.00 - 14.00 น. 

รอบที่ 5 14.00 - 15.00 น. 

รอบที่ 6 15.00 - 16.00 น. 

 

3. เอกสารและอุปกรณ ที่ตองเตรียมมาในวันสอบ  

3.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน,  สําเนาทะเบียนบาน  

3.2  สําเนาวฒุิการศึกษาหรือใบรับรอง (ถามี) 

3.3  กรณีผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ มีแฟมสะสมผลงานโปรดนํามาในสอบสัมภาษณดวย (ถามี) 

3.4 เนื่องดวยสถานการณไวรัส COVID-19 เพื่อสุขภาพและอนามัยของผูเขาสอบขอใหผูเขาสอบโปรด 

เตรียมหนากากอนามัยมาในวันเขาสอบดวย 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยสยาม  

หมายเลข 02-867-8088 ตอ 5306 5307 และ 5382 

 

 

ประกาศ ณ วันที่   20  สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 

 

                   (ดร.พรชัย  มงคลวนิช) 

             อธิการบดี 


