ประกาศรายชือนักศึ กษาทีมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ทุนการศึ กษา ประเภท ข ภาคปลายปการศึ กษา 2563
....................................
ตามทีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปดรับสมัครเพือพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาทีสมควรได้รบ
ั ทุนการศึกษา และให้นก
ั ศึกษาดําเนินการจอง วันเวลาเข้ารับสัมภาษณ์ ไปแล้วนัน
บัดนี คณะฯ ขอประกาศรายชือนักศึกษาผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิและลําดับการเข้ารับการสัมภาษณ์ ขอให้นก
ั ศึกษาได้
ปฏิบต
ั ิ ดังต่อไปนี
1. ให้นก
ั ศึกษาเข้ารับสัมภาษณ์ ตามลําดับทีนักศึกษาได้เลือกจองเข้ามาในระบบตามประกาศ
การสัมภาษณ์ทน
ุ การศึกษาใช้ 2 รูปแบบคือ
(1) วิธก
ี ารสัมภาษณ์ทีคณะ
(2) วิธก
ี ารสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM
2. นักศึกษาทีเข้ารับการสัมภาษณ์ทีคณะ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย โดยคณะมีมาตรการ
การเว้นระยะห่าง การเข้ารับการสัมภาษณ์จาํ กัดจํานวนคนต่อรอบ ชัวโมงละ 5-6 คน
ให้นก
ั ศึกษาทีเข้ารับสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาทีนักศึกษาเลือกจอง
3. นักศึกษาทีสัมภาษณ์โดยวิธก
ี ารออนไลน์ให้ตรวจสอบความพร้อมของอุ ปกรณ์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ให้อยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งาน นักศึกษาจะได้รบ
ั แจ้ง ID และ ห้องสัมภาษณ์
โดยช่องทางไลน์กลุ่ม "ผูส
้ มัครทุนประเภท ข. .." สัมภาษณ์ตามลําดับช่วงเวลาทีนักศึกษาเลือกจอง
4. นักศึกษาทีไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาทีกําหนด โดยไม่ได้แจ้งถึงสาเหตุกับเจ้าหน้าทีได้ทราบ
ล่วงหน้าจะไม่ได้รบ
ั การพิจารณารับทุนการศึกษา

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา
ประเภท ข วันจันทร์ที

25 มกราคม 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา

ประเภท ข วันอั งคาร ที

26 มกราคม 2564

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

หมายเหตุ วั น อั ง คาร ที 25 มกราคม 2564 ไม่ มี ต ารางสั ม ภาษณ์ ใน ภาคเช้ า

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา
ประเภท ข วันพุ ธที

27 มกราคม 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา

ประเภท ข วันพฤหัสบดีที

28 มกราคม 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา
ประเภท ข วันเสาร์ที

30 มกราคม 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

***

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา
ประเภท ข วันจันทร์ที

1 กุมภาพันธ์ 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา

ประเภท ข วันอั งคาร ที

2 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

หมายเหตุ วั น อั ง คาร ที 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ไม่ มี ต ารางสั ม ภาษณ์ ใน ภาคเช้ า

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา
ประเภท ข วันพุ ธที

3 กุมภาพันธ์ 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา

ประเภท ข วันพฤหัสบดีที

4 กุมภาพันธ์ 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึ กษา
ประเภท ข จันทร์ ที

8 กุมภาพันธ์ 2564

กลุม
่ เข้ารับสัมภาษณ์ทีคณะ
ให้นก
ั ศึกษารับการสัมภาษณ์ทีห้องประชุมฝายพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ม เข้ารับสัมภาษณ์ ทาง ออนไลน์

ี าร ออนไลน์ ใช้ โปรแกรม ZOOM นักศึกษาจะได้รบ
การสัมภาษณ์ด้วยวิธก
ั แจ้ง ID
และ ห้องสัมภาษณ์ ตามลําดับเข้ารับสัมภาษณ์ โดยช่องทางไลน์กลุ่ม

สอบถามเพิ มเติ ม :นายอภิ รั ก ผิ ว บาง (พี น้ อ ย) Email: apirakpi@kku.ac.th หมายเลขโทรศั พ ท์ 09 0351 0115

