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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบโควตา (รอบที ่1) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในปัจจุบัน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงจัดสอบสัมภาษณ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบโควตา (รอบที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ (Video call) ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 
2564 เพื่อเป็นการลดกิจกรรมที่มีบุคคลเข้าร่วมจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งขั้นตอนในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Video call) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่ประกาศไว้ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 
เพ่ือรับทราบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม  

2. การสอบสัมภาษณ ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

ก การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านโปรแกรม Google meet โดยผู้สอบสัมภาษณ์จะได้รับช่องทางและ
วิธีการเข้าสู่ระบบผ่านไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์ของตนเอง ในวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบ
สัมภาษณ์ต้องเตรียม account email ของ google เพ่ือใช้งานโปรแกรม Google meet 

- สำหรับคอมพิวเตอร์เข้า URL:  https://meet.google.com/  

- สำหรับโทรศัพท์มือถือ smart phone หรือ แท็บเล็ต ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google meet 
ลงไว้ในเครื่องของตนเอง  

ข ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องรายงานตัวทางไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์ของตนเอง ในช่วงเวลา 8.00-8.30 น. 
วันที่ 11 ธันวาคม 2564 หากผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ยืนยันตัวตนในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

ค การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมพร้อมรอ

เรียกชื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา เมื่อถึงลำดับของตนเอง เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มไลน์จะส่ง

ข้อความเรียกผู้สอบสัมภาษณ์ให้เข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรม Google meet หากผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์ไม่อยู่ในระหว่างการส่งข้อความเรียก จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

https://meet.google.com/
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ง ในระหว่างการสอบ ผู ้มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ์ต้องเปิดกล้องและแสดงตนหน้ากล้องให้ชัดเจน

ตลอดเวลาการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ห้ามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในระหว่างการ

สอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด หากพบการกระทำดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะตัดสิทธิ์ใน

การสอบคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายนั้น 

จ เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแนะนำตัว พร้อมทั้ง

แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์

กรรมการสอบสัมภาษณ์อาจขอให้แสดงเอกสารต่างๆ เช่น Portfolio ใบระเบียนผลการเรียน หรือผล

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระบบต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสาร

เหล่านี้ไว้เผื่อในกรณีดังกล่าว 

ฉ การแต่งกาย ผู้สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เช่น ชุดเครื่องแบบนักเรียน หรือชุด
สุภาพเรียบร้อย 

ช การตัดสินผลการสอบถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สจล. 

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบออนไลน์ สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์  

- Line group กลุ่มสอบสัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบโควตา (รอบที่ 1) 
 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

1 43869 นาย จิรพนธ์ ชาญเชี่ยว  
 
 
 
 

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 1 

2 43920 นาย สหชัย สุทธิวรรโณภาส 

3 43965 นาย ณัฐพงษ์ ปานทิม 

4 44065 นาย ปิยวัฒน์ หนูแก้ว 

5 44095 น.ส. นชัชา คงอินทร์ 

6 44145 นาย นายกิตติพิชญ์ ลาดปาละ 

7 44156 น.ส. คณิศร แปลกสันเทียะ 

8 44175 นาย สรายุทธ แม้นบุญแนบ 

9 44194 นาย ชลิต บุญธรรม 

10 44218 น.ส. ณัฏฐา นุ่มโพธิ์ 

11 44245 นาย ภรัญยู หมื่นจูม 

12 44250 นาย สุพศิน ชัยตระกูลธนสาร 

13 44256 นาย พชรพล  วรรณชัย 

14 44295 นาย ธีรภัทร บุญราศรี 

15 44307 นาย กลินทร์ มณีเรืองฤทธิ์ 

16 44316 นาย ปุณมนัส มีเดช 

17 44334 นาย วรธันย์ วันชัย 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

18 44366 น.ส. นิศารัตน์ นิลวรรณ  

 

 

 

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 

ห้อง 1 

 

19 44368 น.ส. จิรชัยา จำปา 

20 44373 นาย ปัณณวัฒน์ กิจพิทยาฤทธิ์ 

21 44394 นาย ฉัตริน ฤกษ์สังเกตุ 

22 44395 นาย ธนาดล สุราราช 

23 44404 นาย จิรวัฒน์ ปฏิพัทธ์พงศ์ 

24 44423 นาย ณัฐนนท์ พันธุ์พืช 

25 45188 นาย กิตติทัศน์ แย้มสุขสวัสดิ์ 

26 45190 นาย ฐิติกร แก้วอยู่ 

27 45686 นาย รัตนพงษ์ ติณรัตน์ 

28 45725 นาย ภาณุวิชญ์ ทอนโพธิ์แก้ว 

29 45757 นาย สุภกิจ ชูแก้ว 

30 45822 น.ส. ชนกชนม์  นาคสิงห์ 

31 46007 นาย อนัส จิตติกานต์ 

32 46076 นาย พิสิฐพงศ์ ดำเนินสวัสดิ์ 

33 46566 นาย อดิศร ปลูกสุข 

34 46591 นาย กิตติธัช วรรณารักษ์ 
 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

35 46636 นาย ธนวัฒน์ โต๊ะสัน วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 

ห้อง 2 36 46672 นาย ธนชิต  ส้มแป้น 

37 46737 นาย จักรนรินทร์ คิดโปร่ง 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

38 46750 น.ส. ศุภิชญา ปาเมืองมูล  
 
 
 
 
 

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 2 

39 46973 นาย ธนกร วทัญญ ู

40 47059 นาย ถิรวัฒน์ น้อยวัฒนกุล 

41 47220 นาย รามภูมิ มณีฉันท์ 

42 47224 นาย พีรวิชญ์ แก้วศรีจันทร์ 

43 47338 นาย วิษณุ จันทร์นิตย์ 

44 47560 นาย พัฒนะศักดิ์ ธรรมบุญญา 

45 47591 นาย รชฏ เภาราช 

46 47764 นาย นรบดี ตรีเนตร 

47 47781 นาย ธนกฤต นกยูงทอง 

48 48030 นาย อิรฟาน สายสลาม 

49 48147 นาย พันธกานต์ ประหยัดการ 

50 48297 นาย พลเชษฐ์ ผาติเสนะ 

51 48357 นาย ธนารักษ์ จงใจรักษ์ 

52 48451 นาย เจตนิพัทธ์  แจ้งขำ 

53 48781 น.ส. สภุัทรา สุริยะกำพล 

54 48861 นาย ชนัญญู ธิน่าน 

55 48873 นาย ชินวัตร บุญจันทร์ 

56 49003 นาย พัสกร สารินทร์ 

57 49223 นาย วัชชิรพล ศาสตร์ช่วง 

58 49379 นาย อรุณศักดิ์ ศรีสุพล 

59 49396 น.ส. ปัญญาพร จันทิมา 

60 49420 นาย ดารากร สุวรรณสนธิ์ 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

61 49504 นาย ปิยะพงษ์ ไพเราะ วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 2 62 49524 นาย ทินภัทร คล้ายเหล็ง 

63 49533 นาย ณัฐวุฒิ  อ่อนประเสริฐ 

64 49534 นาย ศุภวิชย์  สุขสโมสร 

65 49548 นาย ขวัญชัย แสนจันทร์ 

66 49551 นาย ฉัตร์ชัย ศรีโนนทอง 

67 49555 นาย กฤตภาส เฉลิมภาค 

68 49566 นาย ชัชชัย  มากูล 
 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 3  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

69 49992 นาย วิชาญชัย ไทยรัฐ 

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 

ห้อง 3 

70 50528 นาย กิตติพงษ์ สวัสดิ์วงษ์ 

71 50583 นาย กันตภณ เที่ยงธรรม 

72 50659 นาย พีรวิชญ์ ศรีปล้อง 

73 50734 นาย ชโลธร จอมจะโปะ 

74 50800 นาย ฐิติวัฒน์ สกุลเทวัญพิทักษ์ 

75 50873 นาย ภัทรดนัย อาจน้อย 

76 50874 นาย เทพชัย อยู่คง 

77 51216 นาย คมชาญ สัมฤทธิ์ดี 

78 51349 น.ส. ชญาดา ถาวรรณา 

79 52018 นาย ประพันธ์ ธงสิบเจ็ด 

80 52102 นาย พงศพร วิชัยศิลป์ 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

81 52107 นาย บดินทร์ รักชื่น 

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 3 

82 52254 นาย มงคล - 

83 52257 นาย ปฏิภาณ แสนสุรินทร์ 

84 52275 นาย วงศธร  แซ่หลาย 

85 52336 นาย ธีระธันญ์ เนื่องจำนงค์ 

86 52600 นาย กิตติศักดิ์ บัวกลิ่น 

87 52607 นาย ณัฐวุฒิ ตรีแก้ว 

88 52940 น.ส. ภัคจิรา กว้างใหญ่ 

89 53078 นาย ณัชพล สุภิวงค ์

90 53085 นาย พรรณศักดิ์ เสมอวงษ์ 

91 53129 นาย สาธิต ยอดพิบุตร 

92 53150 น.ส. ศุธิกาญจน์ หรบรรณ์ 

93 53158 นาย กันตพงค ์ รางศรี 

94 53162 นาย สุขสวัสดิ์  แป้นเหลือ 

95 53170 นาย ธนดล เป็นสุข 

96 53186 นาย อุกฤษฎ์ ศิริขวัญ 

97 53198 นาย ภาณุพล ผิวเผือด 

98 53328 น.ส. มณีรัตน์ คีรีแลง 

99 53333 นาย ธนเทพ ผลิรัตน์ 

100 53411 นาย ธนดล แก้วเมฆ 

101 53514 น.ส. ปนัดดา ปั้นแตง 

102 53527 นาย มินธาดา ดังก้อง 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 4 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

103 53620 นาย ชนะนนท ์ นิลศรี  

 

 

 

 

วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 4 

104 53623 นาย กำชัย ยศสาย 

105 53664 นาย ติณณภพ เอ่ียมสกุล 

106 53682 นาย ชรินทร์ ชาคำมุต 

107 53761 นาย รัชชานนท์  ขาวสอาด 

108 53764 นาย ธันยพัต วรกิจจานุรักษ์ 

109 53765 นาย พิริยกร วีระธรรม 

110 53770 นาย ณรงค์กรณ์ บุญแห่ห้อม 

111 53774 นาย พีรพัฒน์ สังขนันท์ 

112 53869 นาย วศิน อยู่สุข 

113 53870 นาย กิตติพัฒน์ ทองสุขมาก 

114 53876 นาย ฟาฎิล สและหมัด 

115 53885 นาย มินทดา หะรีเมา 

116 53914 นาย ภาคภูมิ จันทศิริ 

117 53972 นาย โสภณวิชญ์ อยู่ศรี 

118 54172 น.ส. รุ่งทิพย์ - 

119 54220 นาย เปรม หุตะจูฑะ 

120 54597 น.ส. อินทิรา คำพิมพ์ 

121 54715 นาย ธีรภัทร งานการ 

122 54767 นาย ธนธรณ์   จำเนียร 

123 54931 นาย ปัณณธร  พุฒโต 

124 55108 นาย ปุระชัย เทิดมณฑล 

125 55273 นาย ณัฐกานต์ วงศ์สรรคกร 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ห้อง 4 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

126 55336 นาย ชลสิท ชูด ี  

 
วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) 

ห้อง 4 

127 55350 นาย วิจิตร จันภิรมย ์

128 55403 นาย ศุภพล ปงแปงเจริญ 

129 55408 นาย พีรสิทธ์ ปานทอง 

130 55416 นาย ณัฐวัตร รัตนมงคล 

131 55460 นาย ธีรภัทร์ ตะสูงเนิน 

132 55470 นาย ณปกรณ์ วัฒนะจิตพงศ์ 

133 55476 นาย สุรวิทย์ พันธ์สิงห์สอน 

134 55480 นาย ศุภชัย เรืองฤทธิ์ 

135 55495 นาย สมประสงค์ จันตะเคียน 

136 55524 นาย ธนพล ความสุข 
 

วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) ห้อง 1  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

1 43881 นาย ภัทรกรณ์ ยอแซฟ 
 

วิศวกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) ห้อง 1   
2 44244 นาย ธีรพัฒน์ พยัฆบุตร 
3 47766 นาย ดลวิช แช่มชื่น 
4 48902 นาย ฉัตรชัย กิรัมย์ 
5 51048 นาย ศุภกรณ์ เลขะพาศ 
6 51454 นาย ธนลักษณ์ ทิมหลำ 
7 52451 นาย สัณห์่พิญช์ แถวเนิน 
8 55385 น.ส. อธิติยา ปัจจังคะถานัง 
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วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 1  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

1 43813 น.ส. พรชนก เภสชัชา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 1 

 
 

2 43884 นาย วีระพจน์ ชูชาติ 
3 43886 นาย อดิเทพ บุญล้ำ 
4 43906 นาย วัฒชัย เตชะลือ 
5 43943 น.ส. ธนพร ชีช้าง 
6 43946 นาย ธนพล มณีสว่าง 
7 44018 นาย นรินทร์ญภัทร พิมพ์ประพันธ์ 
8 44084 นาย ทองแท้ ศิริมาก 
9 44105 นาย ณัฐนันท์ ตันจันทร์ 
10 44163 นาย ศุภวิชญ์  แซ่ลิ่ม 
11 44164 นาย วชิรพงษ์ แถวเที่ยง 
12 44172 นาย อภิชัย ประมาณ 
13 44173 นาย จิตตพงษ์ จงใจ 
14 44174 นาย วิชญะ ตาใส 
15 44188 นาย ปาณัสม์ ผกามาศ 
16 44197 นาย วรชิต  แซ่ตั้ง 
17 44202 นาย อิทธิโชติ สอนมีทอง 
18 44206 นาย พิชญุตม ์เมืองวงค์ 
19 44209 นาย ธนากร มากทิม 
20 44210 นาย ภูธดล ภุมรินทร ์
21 44211 นาย ณัฐกิตติ ์น้อยถนอม 
22 44220 นาย บุรินทร์ จรวารี 
23 44221 นาย สรณะ นกสว่าง 
24 44223 น.ส. กัลย์สุดา  ประสิทธิ์มณีรัตน์ 
25 44228 นาย ปองคุณ รักเจริญ 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

26 44243 นาย สราวุฒิ เชษฐสิงห์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 

 27 44293 นาย ธีรภัทร รักษาภาค 
28 44302 นาย ธนวัฒน์  อนันตเสถ 
29 44351 นาย ณรงค์ฤทธิ์ กลิ่นลอย 
30 44372 นาย พีรวิชญ์ นามกรณ์ 
31 44428 นาย ธนพล อินทแพทย์ 

 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 2  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

32 45664 นาย ไตรภพ วงศ์จันทร์  
 
 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 2 

 

33 46509 น.ส. พัชรี ถาเกตุษี 
34 46930 นาย  สถาพร บุญยี่เส้ง 
35 46967 นาย เดชากร คุณวุฒิ 
36 47046 นาย ประวิทย์ เตชะคำ 
37 47603 นาย กิตติศักดิ ์แก้วมาตย์ 
38 47668 นาย กิตติธัช  แสงทอง 
39 48008 นาย กิตติพงษ์ ยาดาฟ 
40 48361 น.ส. ณัฐณิชา  ทารัตน ์
41 48474 นาย กิตติธัช หล่าวเจริญ 
42 48573 นาย อนุรักษ ์สังข์คีรี 
43 48716 น.ส. มุทิตา บัวขำ 
44 48724 นาย ศักดิ์ศิธร ยิ้มศิริ 
45 49036 นาย วีรภัทร ประสมพงษ์ 
46 49048 นาย ธีรภัทร์ สุขสโมสร 
47 49232 นาย กิตติศักดิ์ ชาทัน 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

48 49475 นาย อรรถวิชญ์ คำปวง 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 2 

 

 

49 50083 นาย นิติธร กองแดง 
50 50237 น.ส. คริษฐา กุลโมรานนท์ 
51 50287 นาย อัคเดช ฉายารจิตพงศ์ 
52 50289 นาย จิรายุ พรรณราย 
53 50297 นาย ชวนากร อุ่นรอด 
54 50367 นาย ธนะดล คนเที่ยง 
55 50675 น.ส. ฑิมพิกา แย้มประดิษฐ์ 
56 50844 นาย รติกร  กิจมงคลชัย 
57 50956 นาย ธีรวัฒน์ จรุงจิร 
58 51046 นาย พรพิพัฒน์ วารินธุ์ 
59 51069 นาย วงศพัทธ์ แสงทอง 
60 51345 นาย กฤษฎา แซ่กัว 
61 51453 นาย กณวรรธน์ ปรึกษา 

 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

62 51486 นาย ธนกร จิตตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 3 

 
63 51493 นาย สันติ คูเขียว 
64 51498 นาย ชีวิพัฒน์  สมพอง 
65 51949 นาย กฤตฤณ สุนทรโชติ 
66 51958 นาย นพดล ปานบุญยืน 
67 52028 นาย กษิดิ์เดช เดชมาก 
68 52121 นาย พัทธนันท์ ใจช่วย 
69 52401 นาย สิรวิชญ์ สุวรรณขัดศรี 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

70 52407 นาย ธนบัตร ดวงสอาด 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) 
ห้อง 3 

 

71 52566 นาย จารุวิทย์ เหล่าโกศลวัฒน์ 
72 52733 นาย รุจิโรจน์ เจริญสุข 
73 52827 นาย ภูวดล สันหรีม 
74 53052 นาย ชนกานต์ สิทธิแสงอำไพ 
75 53315 นาย นาย นธี สุดาทิพย ์
76 53361 น.ส. สุดารัตน์ เบ็ญจะรักษ ์
77 53395 นาย พนธกร พวงพยอม 
78 53605 นาย ปวริศ ปิ่นทอง 
79 53776 นาย โสภณัฐ อัศวภูมิ 
80 54015 นาย อนุรักษ ์ศิวะบุญญา 
81 54178 นาย วศค ศรีพารัตน์ 
82 54287 นาย ธนาศักดิ์ ลิ้มศิลา 
83 54722 น.ส. นฤมล สาล ี
84 54787 นาย ธัชชนท์  อาราอ ิ
85 54812 นาย ชญานิน แถมกลาง 
86 55177 นาย จักรี เอ้ือศิริประชา 
87 55234 น.ส. อริยา รันยะ 
88 55268 น.ส. ทวินันท์ ช่างเหล็ก 
89 55499 นาย สิริวัฒณ์ ชาญสมร 
90 55548 นาย พัทธกานต์ หิรัญพิจิตร 
91 55560 นาย เนรมิต เบ็ญจวรรณ 
92 55561 นาย ธนพล สกุลเพชรอร่าม 
93 55683 นาย โยธิน ช่างเหล็ก 
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วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

1 43888 นาย ธนภัทร ทิพย์ศรีบุตร 

วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 
 

2 43891 นาย นวพล เมฆแสน 
3 43894 นาย อนาวิล กาวิละ 
4 43912 นาย นพพร พูลทรัพย์ 
5 43913 น.ส. อัญกร รักเกตุกิจ 
6 43941 น.ส. วสุธิดา มาลัยพันธุ์ 
7 43948 นาย ภานุพัฒน์ พรหมชัย 
8 43961 นาย พนธกร คนคล่อง 
9 43987 น.ส. นฤมล พัธราวราน ี
10 44008 น.ส. พนิตา อ่อนแก้ว 
11 44015 นาย ณภสกร สุวิทยาอนนท์ 
12 44016 นาย ก่อพงศ์ เบญจประภาพร 
13 44033 น.ส. กนกพร ศิริงาม 
14 44091 นาย สิทธิชัย หุ่นไทย 
15 44094 นาย อนันต์  แสงนิล 
16 44137 นาย องอาจ ใจคำ 
17 44171 น.ส. วิภาดา คงทน 
18 44182 นาย อนุชา เกษทองมา 
19 44222 น.ส. ณัฐริการ์ วิญญา 
20 44227 น.ส. รุ่งไพลิน สายทอง 
21 44229 นาย อดิเทพ โพธิ์สิงห์ 
22 44246 นาย ฐานทัต แวยูโซะ 
23 44247 นาย รัฐบาล สวนแก้ว 
24 44248 นาย สันติชัย ดนหรอหมาน 
25 44251 น.ส. ณัฐณิชา รุ่งเรือง 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

26 44270 นาย ณัฐสิทธิ์ เหมเหาะ วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 1 
 

 

27 44272 นาย ศิวกร    จันทร์จับ 
28 44289 นาย พงศธร อำนักมณี 
29 44304 น.ส. พิมลภา กิมเต็ก 
30 44305 นาย อรรณพ สวนสมบูรณ์ 
31 44321 นาย อานาฟ ปาเน๊าะ 

 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 2  

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

32 44336 น.ส. ชุติมณฑน์ ศิริพันธ์ 

วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 
 

33 44353 นาย ณัฐชนน เกษตรชีวากรณ์ 
34 44354 นาย พัชรพล  ไฝมณี 
35 44359 นาย จิรสิน สารบุรุษ 
36 44382 น.ส. จุลเกษ เพลินพร้อม 
37 44419 นาย นปกร อินเรือง 
38 44855 นาย เรืองวิทย์ รัตนโชติ 
39 45030 นาย ฉัตรชัย ทองใหญ่ 
40 45163 น.ส. ณัฐณิชา มีชัยโย 
41 45212 นาย ชนะพงษ์ ขจรลาภเจริญ 
42 45857 น.ส. ปาริฉัตร รอดผล 
43 45978 นาย พลกฤต ประดับสาร 
44 46364 นาย ทัตพงศ์ คงวิริยะศิลป์ 
45 46424 น.ส. ภริษฐา แสงสว่าง 
46 46484 น.ส. สุทธิรักษ์ ภู่ทิม 
47 46485 น.ส. กมลชนก ราวิชัย 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

48 46628 น.ส. สธุิดา อ้นยะ 

วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 2 
 

 

49 46723 นาย อนุวัต ดำช่วย 
50 46741 นาย พิทักษ์ คำใส 
51 46797 นาย ศุภวิชญ์ ทับกะแดะ 
52 46895 น.ส. อิสริยาภรณ์ สุริยะจันทร์ 
53 46921 น.ส. กิตติมา ชุมพรัต 
54 47158 นาย วาทิตย์ จิ๋วเจริญ 
55 47271 นาย เขมรัฐ อัจนากิตติ 
56 47276 นาย ปุระชัย ล้วนพร 
57 47452 น.ส. เรวดี พงษ์เสือ 
58 47479 น.ส. ประภัสสร  สำนองคำ 
59 47500 น.ส. รัตนา ท้าวเทียทวงศ ์
60 47512 นาย เจษฎา ชายดี 
61 47647 น.ส. ธันย์ชนก ยิ้มนึก 
62 47650 น.ส. ชนิดา แกรอด 

 

• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

63 47938 นาย ภัทรพล จริยธรรม วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 
 64 47982 นาย ธนศักดิ์ ภักดีฉนวน 

65 48109 น.ส. ฐิตวันต์ ธัญญาอุดมสิน 
66 48248 น.ส. อรนรินทร์ ผลศิร ิ
67 48473 นาย ชัยวรรณ เอ่ียมละออ 
68 48492 นาย ธีรดนย์ คเณสุข 
69 48556 นาย วัชรพงศ ์ หนเูนตร 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

70 48667 นาย ปังกร วินัยพานิช 

วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 3 

 

 

71 48752 นาย สิทธิเดช โพธิ์ทอง 
72 48761 น.ส. สวุิมล ปาระมีศรี 
73 48862 น.ส. พรรณิภา มาตขาว 
74 49027 น.ส. คทณิดา ครอว์ฟอร์ด 
75 49094 นาย ณัฐภัทร เอกวัฒน์ 
76 49625 นาย ก้องหล้า กิมะพันธ์ 
77 50072 นาย พลชนก บินอุมา 
78 50210 น.ส. กนกพร ไหวดี 
79 50234 นาย ภานุภณ พิมพ์แสง 
80 50285 นาย พีรพล ยิ่งเจริญ 
81 50488 นาย ขวัญชัย มณีจักร 
82 50866 นาย ธนวัฒน์ ศรีหาเวช 
83 50918 น.ส. วรรณพร แพรดำ 
84 51057 นาย เมธาสิทธ์ จันทร์เขต 
85 51135 นาย ภูมิบดินทร์ บุญยงค์ 
86 51318 นาย สุรศักดิ์ เนาวไสศรี 
87 51452 นาย จตุรพร กองพิธี 
88 51480 น.ส. ผกาวดี สังข์แก้ว 
89 51582 น.ส. สตรีรัตน์  คำหล้าทราย 
90 51689 นาย ณพวิทย์ สรวมศิริ 
91 52172 น.ส. พษวรรณ คงเสือ 
92 52334 นาย ศีตกาล ศรีกำเหนิด 
93 52373 น.ส. อมรพิไล ถาวรเลิศ 
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• ห้องสัมภาษณ์: วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 4 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

94 52422 นาย กิตติพงค์ โกกะพันธ์ 

วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 4 

 

95 52926 นาย บุณยวัทน์ คำภาพันธ์ 
96 53163 น.ส. ชลธิดา ติวรรณะ 
97 53251 นาย กิตติภูมิ นิจวัตน์ 
98 53259 น.ส. สุดารัตน์ บุญเนตร 
99 53308 นาย กฤษณะ จันที 
100 53516 นาย ภัทรพล สารีสาย 
101 53525 น.ส. นพวรรณ จันพี 
102 53550 น.ส. พศิกา มาลา 
103 53556 น.ส. พิมพ์นภัส ชื่นสว่าง 
104 53592 นาย ณัฐวุธ พันธวงศ ์
105 53756 นาย วิฑูรย์ แคว้นโอฬาร 
106 53953 นาย ธีรภัทร เตียวเจริญ 
107 54173 นาย นาวิน  เจริญสุขสวัสดิ ์
108 54196 นาย ยศกร ช่วยอุระชน 
109 54214 นาย ยศธร ช่วยอุระชน 
110 54323 น.ส. ญาณิศา หอมเย็น 
111 54495 นาย ธีรภัทร สมิทธิ์เบญจพล 
112 54613 นาย ศักดิวัฒน์ พิชนารีย์ 
113 54630 นาย กิตติธัช  รักธรรม 
114 54710 นาย ธีรนิติ์ ชิดชาตร ี
115 54840 นาย ธีรพงค์ หอมรูป 
116 54963 นาย วรากร โพธิ์งาม 
117 54964 นาย พีรพงศ์ กลิ่นฤทธิ์ 
118 54972 นาย สุกฤษฎิ์  พูลเอี่ยม 
119 55010 นาย อนันต์ ปัญญาสา 
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• ห้องสัมภาษณ์ 4 (ต่อ) 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

120 55156 นาย จักรินทร์ อินทร์จันดา 

วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ห้อง 4 
121 55286 นาย นครินทร์ สุระพล 
122 55297 น.ส. พัชราภรณ์  ระรส 
123 55307 นาย จิโรจน์ แก้วเกิด 
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