
       ตามที�คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ไดเ้ป�ดรบัสมคัรเพื�อพจิารณาคัดเลือก
นักศึกษาที�สมควรไดร้บัทนุการศึกษา และใหน้กัศึกษาดาํเนนิการจอง วนัเวลาเขา้รบัสมัภาษณ ์ไปแล้วนั�น
        บดันี� คณะฯ ขอประกาศรายชื�อนกัศึกษาผูม้สีทิธิ�และลําดับการเขา้รบัการสมัภาษณ ์ขอใหนั้กศึกษาได้
ปฏิบติั ดังต่อไปนี� 

1. ใหนั้กศึกษาเขา้รบัสมัภาษณ ์ตามลําดับที�นกัศึกษาไดเ้ลือกจองเขา้มาในระบบตามประกาศ 
     การสมัภาษณ์ทนุการศึกษาใช ้2 รูปแบบคือ  
             (1) วธิกีารสมัภาษณที์�คณะ
             (2) วธิกีารสมัภาษณ ์แบบออนไลน ์ โดยโปรแกรม ZOOM

2. นักศึกษาที�เขา้รบัการสมัภาษณที์�คณะ ใหส้วมหนา้กากผา้หรอืหนา้กากอนามยั โดยคณะมมีาตรการ
       การเวน้ระยะหา่ง การเขา้รบัการสมัภาษณจ์าํกัดจาํนวนคนต่อรอบ ชั�วโมงละ 5-6 คน 
       ใหนั้กศึกษาที�เขา้รบัสมัภาษณต์ามชว่งเวลาที�นกัศึกษาเลือกจอง

3. นักศึกษาที�สมัภาษณโ์ดยวธิกีารออนไลนใ์หต้รวจสอบความพรอ้มของอุปกรณแ์ละสญัญาณ     
     อินเทอรเ์น็ต ใหอ้ยูใ่นสภาพที�พรอ้มใชง้าน นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  และ หอ้งสมัภาษณ์
     โดยชอ่งทางไลน์กลุ่ม "ผูส้มคัรทนุประเภท ข. .." สมัภาษณต์ามลําดบัชว่งเวลาที�นกัศึกษาเลือกจอง

4. นักศึกษาที�ไมไ่ด้เขา้รบัการสมัภาษณต์ามเวลาที�กําหนด โดยไมไ่ดแ้จง้ถึงสาเหตกัุบเจา้หน้าที�ไดท้ราบ
    ล่วงหน้าจะไมไ่ดร้บัการพจิารณารบัทนุการศึกษา

ประกาศรายชื�อนักศึกษาที�มีสิทธิ�เข้ารบัการสัมภาษณ์
ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลายป�การศึกษา 2563

....................................

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข  วันจันทรที์� 25 มกราคม 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข  วันอังคาร ที� 26 มกราคม 2564

หมายเหตุ  วันอังคาร ที� 25 มกราคม 2564 ไม่มีตารางสัมภาษณ์ ใน ภาคเช้า
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ์ ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณ์ด้วยวธิกีาร ออนไลน ์ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ์ ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ ์โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข วันพุธที� 27 มกราคม 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข วันพฤหัสบดีที� 28 มกราคม 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข วันเสารที์� 30 มกราคม 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม
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กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข วันจันทรที์� 1 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข  วันอังคาร ที� 2 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ  วันอังคาร ที� 2 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีตารางสัมภาษณ์ ใน ภาคเช้า
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ์ ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณ์ด้วยวธิกีาร ออนไลน ์ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ์ ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ ์โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข วันพุธที� 3 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข วันพฤหัสบดีที� 4 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม



กลุม่ เขา้รบัสมัภาษณ์ที�คณะ
ให้นกัศึกษารบัการสมัภาษณ์ที�ห้องประชุมฝ�ายพฒันานกัศึกษา 
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ตารางการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ประเภท ข จันทร ์ที� 8 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ�มเติม :นายอภิรัก ผิวบาง  (พี�น้อย) Email: apirakpi@kku.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 09 0351 0115
 

กลุ่ม เขา้รบัสมัภาษณ ์ทาง ออนไลน์   
การสมัภาษณด้์วยวธิกีาร ออนไลน์ ใช ้โปรแกรม ZOOM นกัศึกษาจะได้รบัแจง้ ID  
และ ห้องสมัภาษณ ์ตามลําดับเขา้รบัสมัภาษณ์ โดยชอ่งทางไลนก์ลุ่ม




