
 
 

 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio รอบท่ี 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา  2565 
________________________ 

 
 

                     ตามท่ี สำนักทะเบียนและประมวลผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้
ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio  รอบที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา  2565  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น   บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1 ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   12   มกราคม   พ.ศ.  2565 
 
 

                          
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์  ชุ่มใจหาญ) 
         รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบท่ี 1 การรับแบบ Portfolio 

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

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงจัดสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 
รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio ผ่านระบบออนไลน์ (Video call) ในวันเสาร์ที่ 22 และ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เพื่อ
เป็นการลดกิจกรรมที่มีบุคคลเข้าร่วมจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการนี้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งขั้นตอนในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Video call) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่ประกาศไว้  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อ
รับทราบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม  

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามประกาศส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio โดยมีรายละเอียดการจัดส่งเอกสารดังนี้ 
ก. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาดกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวมปกหน้า-หลัง และ

เอกสารทุกอย่าง ในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB โดยควรใส่ข้อมูลเฉพาะใบรายงานผลการ
เรียน (Transcript) ประกาศนียบัตร การแข่งขัน การประกวดหรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม เท่านั้น 

ข. รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดังนี้ 
- หลักสูตรทั่วไป: เลขที่ผู้สมัคร_ชื่อ_นามสกุล_หลักสูตร_เลขห้องสัมภาษณ์.pdf เช่น 

012345_สมชาย_รักดี_วิศวกรรมไฟฟ้า_01.pdf 
- หลักสูตรนานาชาติ: Applicant ID_Name_Surname_Program_room number.pdf เช่น 

012345_Somchai_Rakdee_Finance_01.pdf 
ค. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทำการอัพโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ลงใน google form ของแต่ละหลักสตูร 

ตามตารางในประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. หากไม่ส่งเอกสารภายในเวลาที่
กำหนด ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะเสียคะแนนในส่วนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา ขอให้ผู ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทำการอัพโหลด Portfolio ลงใน Google 
Form ของแต่ละห้องสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565  

4. การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 และ 23 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
ก การสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านโปรแกรม Google meet โดยผู้สอบสัมภาษณ์จะได้รับช่องทางและวิธีการเขา้สู่

ระบบผ่านไลน์กลุ ่มสอบสัมภาษณ์ของตนเอง ในวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ผู ้สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียม 
account email ของ google เพื่อใช้งานโปรแกรม Google meet 
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- สำหรับคอมพิวเตอร์เข้า URL:  https://meet.google.com/  
- สำหรับโทรศัพท์มือถือ smart phone หรือ แท็บเล็ต ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google meet ลงไว้

ในเคร่ืองของตนเอง  
ข ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องรายงานตัวทางไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์ของตนเอง ในช่วงเวลา 8.00  - 8.30 น. ในวันสอบ

สัมภาษณ์ที่ได้กำหนดไว้ตามรายชื่อในประกาศฉบับนี้  หากผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ยืนยันตัวตนในวันและเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

ค การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมพร้อมรอเรียกชื่อเข้า

ห้องสอบสัมภาษณ์ตลอดเวลา เมื่อถึงลำดับของตนเอง เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มไลน์จะส่งข้อความเรียกผู้สอบ

สัมภาษณ์ให้เข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรม Google meet หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่อยู่ในระหว่าง

การส่งข้อความเรียก จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

ง ในระหว่างการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเปิดกล้องและแสดงตนหน้ากล้องให้ชัดเจนตลอดเวลาการ

สัมภาษณ์ ทั้งนี้ห้ามผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในระหว่างการสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด 

หากพบการกระทำดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์รายนั้น 

จ เมื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสู่ห้องสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องแนะนำตัว พร้อมทั้งแสดงบัตร

ประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์กรรมการสอบ

สัมภาษณ์อาจขอให้แสดงเอกสารต่างๆ เช่น Portfolio ใบระเบียนผลการเรียน หรือผลคะแนนการทดสอบทาง

การศึกษาระบบต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารเหล่านี้ไว้เผื่อในกรณีดังกล่าว 

ฉ การแต่งกาย ผู้สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เช่น ชุดเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดสุภาพ
เรียบร้อย 

ช การตัดสินผลการสอบถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
 

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบออนไลน์ สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์  
Line group กลุ่มสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบท่ี 1 การรับแบบ Portfolio 
 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อัพโหลด Portfolio Google form โดยใช้ลิงค์แยกตามหลักสูตร ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ 
ภายในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. และเข้ากลุ่มไลน์ห้องสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่ประกาศไว้  ภายในวันที่ 20 
มกราคม 2565 เพื่อรับทราบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม  
 

หลักสูตรทั่วไป 

ล ำดับ หลักสูตร Google Form ส ำหรับ Portfolio 

1 วิศวกรรมไฟฟ้า https://forms.gle/PcfG8Vtuji3V2Xe9A  

2 วิศวกรรมเคม ี https://forms.gle/YyRpvXagrkw7WvQo9  

3 วิศวกรรมเครื่องกล https://forms.gle/1aYMPTBWeQYZSSDv6  

4 วิศวกรรมโยธา https://forms.gle/uajkFaXxqkgsfpVH8  

5 วิศวกรรมอุตสาหการ https://forms.gle/vJP52fTMYB5aHYpFA  

6 วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย https://forms.gle/81fWcHejA8UEj8e39  

7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น https://forms.gle/brGhfU4P5dz1P76K6  

8 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ https://forms.gle/AvxLps6JPsnidoYT9  

9 วิศวกรรมขนส่งทางราง https://forms.gle/vs5bzShjzNHEcd35A  

10 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ https://forms.gle/ZCQPhjTmSnTA851p6  

11 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ https://forms.gle/AuBZk4gkFSK7JPcG7  

12 วิศวกรรมอาหาร https://forms.gle/sjHuZKatugX1BjudA  

13 วิศวหกรรมไอโอทีและสารสนเทศ https://forms.gle/qaRvvzZMG4tXz3pS8  

14 
วิศวหกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
(สองปริญญา) 

https://forms.gle/oA5MMJ5mn3xWhNE67  

 

 

https://forms.gle/PcfG8Vtuji3V2Xe9A
https://forms.gle/YyRpvXagrkw7WvQo9
https://forms.gle/1aYMPTBWeQYZSSDv6
https://forms.gle/uajkFaXxqkgsfpVH8
https://forms.gle/vJP52fTMYB5aHYpFA
https://forms.gle/81fWcHejA8UEj8e39
https://forms.gle/brGhfU4P5dz1P76K6
https://forms.gle/AvxLps6JPsnidoYT9
https://forms.gle/vs5bzShjzNHEcd35A
https://forms.gle/ZCQPhjTmSnTA851p6
https://forms.gle/AuBZk4gkFSK7JPcG7
https://forms.gle/sjHuZKatugX1BjudA
https://forms.gle/qaRvvzZMG4tXz3pS8
https://forms.gle/oA5MMJ5mn3xWhNE67
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หลักสูตรนำนำชำต ิ

ล ำดับ หลักสูตร Google Form ส ำหรับ Portfolio 

15 วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/pHKvJboWqKUdbMas5  

16 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาต)ิ https://forms.gle/KQ9Z8hwJbCraT51g7  

17 วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/NH7GTHdf6shSUSmk9  

18 
วิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://forms.gle/Avsx2xiX98NqU5Xz8  

19 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://forms.gle/jFcHcc7ME51AsKot9  

20 วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/98h5FUDVRbCLGnRr9  

21 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/jZgvWe6fEZ6k6vfo6  

22 
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://forms.gle/K8pGmSfiJYCLfnoH6  

23 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/BYc5d8DaVGS1b3Ah6  

24 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/1j2q8Rw5KUQKfqd79  

25 
การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

https://forms.gle/Qpc7P4zH9K63Z7XG9  

26 วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) https://forms.gle/KhQ5VQFwoUCTrXz39  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pHKvJboWqKUdbMas5
https://forms.gle/KQ9Z8hwJbCraT51g7
https://forms.gle/NH7GTHdf6shSUSmk9
https://forms.gle/Avsx2xiX98NqU5Xz8
https://forms.gle/jFcHcc7ME51AsKot9
https://forms.gle/98h5FUDVRbCLGnRr9
https://forms.gle/jZgvWe6fEZ6k6vfo6
https://forms.gle/K8pGmSfiJYCLfnoH6
https://forms.gle/BYc5d8DaVGS1b3Ah6
https://forms.gle/1j2q8Rw5KUQKfqd79
https://forms.gle/Qpc7P4zH9K63Z7XG9
https://forms.gle/KhQ5VQFwoUCTrXz39
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1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 2      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 58959 น.ส. วิศิตรา เมืองฮาม 

 วศิวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง2

  

2 44457 นาย ปิยทัศน์  อินตา 
3 44711 นาย สุพพัต เพ็งปาน 
4 44721 น.ส. ธิดาวรรณ  วงษ์ยะลา 
5 44847 น.ส. ภัทรวริน พวงสมบัติ 
6 44968 น.ส. พัทธวรรณ  ธารมัตร์ 
7 45013 นาย เจษฎา เซี่ยงหวอง 
8 45072 นาย ปวเรศร์ มิตรเจริญ 
9 45155 นาย กู้เกียรติ พรพลประชาสทิธิ ์
10 45259 น.ส. ณัฐฐาพร ดวงชัย 
11 45496 นาย เจตนิพัทธ์ ช่วยคุณ 
12 45544 นาย เปรม บุญทองออ่น 
13 45546 นาย คงชลัช ชินสกุลรัตนชัย 
14 45763 นาย อัซรอฟ ลูโล๊ะ 
15 45916 นาย ปัณณธร นิจผล 
16 45917 นาย ศุภกร เอี่ยมแสง 
17 45922 นาย คณสรณ์ สุดยอดบรรพต 
18 45926 นาย อภิเดช ต่อวิเศษ 
19 45999 นาย ปรินทร์ คุณมงคลวุฒิ 
20 46015 น.ส. จุฑามาศ  ชังคะนาก 
21 46048 น.ส. ลักษณียา ธรรมกิต ิ
22 46120 น.ส. กัญญ์ณณัฏฐ์ น่ิมนวล 
23 46231 นาย รุ่ง อยู่โต 
24 46288 นาย นวพล อินโสภา 
25 46568 น.ส. อลิสดา พงศกรพฤฒกิุล 
26 46699 นาย ขจรวิทย์ บุญเอือ้ 
27 46701 น.ส. ศุภนิตา ฉัตรด ารงสกุล 
28 47011 น.ส. ภัสพร เพชรบูรณิน 
29 47268 นาย ถนอมพงษ์ เนตรกลัด 
30 47409 น.ส. ธันยพร โสมสิริรักษ์ 

31 51088 น.ส. เฌอฟ้า  พงษ์กิตติพันธ ์  
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 3      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 47538 น.ส. ธัญลักษณ์ กวินรัตนวัฒน์ 

วิศวกรรมไฟฟ้ำ65 ห้อง3 

 

2 47821 น.ส. วรินทร ใจกล้า 
3 47858 นาย ธนกฤต ดอนธงขวา 
4 47907 นาย คณวัฒน์ ศิริวรรณโชติ 
5 47946 น.ส. นฤภร สุดวรรค 
6 47966 น.ส. รวิษฎา อังศุชวลิต 
7 47968 น.ส. กมลชนก  สมบูรณ์แบบ 
8 48015 นาย ต้นกล้า กันบัว 
9 48120 นาย กิตตินันท์ สุขศรีวัน 
10 48155 นาย วิชญพ์ล ประภากรแก้วรัตน์ 
11 48328 น.ส. ริษฎา สุขปรี 
12 48352 นาย กฤติน ดนยาอัครกุล 
13 48393 นาย อุดมศักดิ์ ไชยสิงห์ 
14 48397 นาย ภูบดินทร์ บุญทรง 
15 48455 นาย ทินภัทร  จันทร์พิมพ ์
16 48511 น.ส. นภัสกมล แซ่โก้ย 
17 48520 น.ส. พลอยณิศา อมรสินกิตติโชต ิ
18 48521 นาย รัชชานนท์ ย้อนใจทัน 
19 48665 น.ส. ภัควลัญชณ์ แช่มเจริญพร 
20 48741 นาย ปวริศ วงศ์กิจพาณิช 
21 48778 นาย ธนกร  วิระตา 
22 48827 นาย บัญญวัต เลิศพฤกษ์สุกิจ 
23 48901 น.ส. อนัญพร อันทะชัย 
24 48968 นาย ชนะกราน กุลนาฝาย 
25 48998 นาย ธนภัทร พรมชัย 
26 49024 น.ส. ปฏิมากร กันเผือก 
27 49034 นาย กุลนันท์ เน่ืองมัจฉา 
28 49100 น.ส. พีรดา สุขถาวร 
29 49166 น.ส. ศิรินญาภรณ์  ทาลา 
30 49224 นาย แทนธรรม์ โสภณศักดิพ์ันธุ ์
31 49975 น.ส. สุภนิดา  ชูเมือง 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 4      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 49239 น.ส. สุชัญญา วิชัย 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง4 

  

2 49348 น.ส. อักษราภัค มันตริทธิกลุ 
3 49351 นาย กันจนนท์ แซ่จอหอ 
4 49356 นาย ธีรวิทย์ พงษ์คุณาวุฒ ิ
5 49425 น.ส. อิสรยิาภรณ์ ตาแก้วน้อย 

6 49435 นาย นายณัฐกติต์  วัฒนราช 
7 49442 นาย พชรพล สวนมะล ิ

8 49479 น.ส. มณีวรรณ จันแปงเงิน 
9 49536 น.ส. อริสรา ไพฑรูย ์
10 49634 นาย ภัทรดนัย อนุวุฒิ 
11 49782 นาย ฉันทพัฒน์ จ าปาสุข 

12 49790 นาย วีรภัทร ขันถม 
13 49854 น.ส. พัชราภรณ์ ทาสะโก 
14 49875 นาย ปุณณภพ หงษ์ชัย 
15 49920 น.ส. ชลลดา ภูมเิขต 
16 49959 น.ส. กมลชนก กระแสวุฒิ 

17 50104 นาย ณัฐวุฒิ ท้าวด ี
18 50150 น.ส. ปวีณญ์ากร ขัดโพธิ ์

19 50154 นาย ปัณณทัต บุพตา 
20 50160 นาย วุฒิชัย รชตภคนันท ์

21 50167 นาย ภคภัทร พรรณสุข 
22 50195 นาย ธนทัต อุดมสริิคุณ 
23 50290 น.ส. ศิริวรรณ ชุ่มสวัสดิ ์

24 50369 นาย วิริทธ์ิ เกตุเจริญ 
25 50401 น.ส. พิริยากร ธีรพลกลุ 

26 50402 น.ส. วนัสษา ซานสุ-ฟอร์เตส 
27 50425 นาย สุภชัย เพชรคง 

28 50427 นาย ธีระธรรม ศรีบุบผา 
29 50434 นาย ภควัต โพธิ์ธรรมตระกลู 

30 50448 นาย ณทว ีแก้วหนูนา 
31 50484 นาย สิทธิพร เกตทอง 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 5     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 50569 นาย ราชพฤกษ์ สอิ้งแก้ว 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง5 

  

2 50642 นาย ภาณุพงศ์ อยู่มาลัย 
3 50665 นาย ชนะชัย ใจเคร่ง 
4 50788 น.ส. ญาณิศา ทองอ่อน 
5 50789 นาย ธรา ดาวโรจน ์

6 50902 น.ส. อารยา คาวีวงศ ์
7 50949 นาย วิศรุต ศรีนวลปาน 

8 51056 นาย ธนวรรษ  ศรีสงคราม 
9 51073 นาย ชาคร วิจิตรภาพ 
10 51084 นาย กฤตเมธ  ศรีแก้ว 
11 51089 นาย รัชตะ เงี้ยวพ่าย 

12 51146 นาย ธิติพันธุ ์ ปานโสภณ 
13 51155 น.ส. วรรณภา  เพียแก้ว 
14 51167 น.ส. พชรมน พฤฒิพิบูลธรรม 
15 51173 นาย ชัชพีต์ภัทร ศิริวัชเดชากุล 
16 51182 นาย ปุญญพัฒน์ วัฒนสภุานนท ์

17 51187 น.ส. จุฑามาศ จันทร์ปัญญา 
18 51290 นาย ธนภัทร ไมเ้ต็ง 

19 51313 นาย สุวพัชร ใจทอง 
20 51383 น.ส. สุชาดา แจม่จันทร ์

21 51408 น.ส. เจนจติ เฉลยมรรค 
22 51461 นาย ชินดนัย ยอดเจริญ 
23 51515 น.ส. ปนัดดา หมีแรต 

24 51671 นาย ชยุตพงค์ ชูช่วย 
25 51747 นาย พีรพล นาเกลือ 

26 51833 น.ส. สุขุมาลย์ ปญุญะปญัญา 
27 51957 นาย สหรตัน์ ปัตลา 

28 52022 น.ส. ชลลดา ขุนโยธ ี
29 52061 นาย สิทธิชัย  จันทนิล 

30 52155 นาย พรปวีณ์ ทองค า 
31 51924 นาย พสุ สุวรรณดิษฐากุล  
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 6     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 52190 นาย พัชรพล ประดับค่าย 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง6 

  

2 52389 น.ส. สุพิชญา ตันทเ์อกชน 
3 52393 นาย ขรรค์ชัย ชนะวาที 
4 52418 นาย อนวัฒน ์ เจริญสว่าง 
5 52424 นาย กิติ ชลุยรตัน ์

6 52476 นาย ตะวัน นะแก้ว 
7 52613 นาย วชิรวิทย์ กองเงิน 

8 52617 นาย ขจรศักดิ์ กิท า 
9 52658 น.ส. วจนพร เหลืองสุขเจริญ 
10 52677 นาย พรหมพิงค์ มหาวรรณ 
11 52702 นาย ณัฐภัทร ทองบ่อ 

12 52728 นาย สุภัทร์ชัย เจตนะจิตร 
13 52843 นาย วรพล จงเจริญใจ 
14 52852 นาย ปฐมพร อ่อนโสภา 
15 52864 นาย ณัฐศักดิ์ มาทรัพย ์
16 52887 นาย ภาคภมูิ เกื้อศิริกลุ 

17 53021 นาย ณัฐประเสริฐ ฤกษ์ภิญโญชัย 
18 53096 น.ส. ปาณศิา ศิรลิ้น 

19 53237 นาย ธีรพงศ์ วาจาสัตย ์
20 53249 นาย ณัชพล เอื้อจิตตระกลู 

21 53253 น.ส. ฐานิสา เย็นฉ ่า 
22 53262 น.ส. อนัฐการ สุวรรณเจริญ 
23 53331 นาย กิตติภฎั สุขส าราญ 

24 53338 นาย จารุวัฒน์ ลิ้มสุวัฒน ์
25 53433 น.ส. ณฏัฐ์ชพร สารเล็ก 

26 53459 น.ส. ณิชาภัทร เจือเพ็ชร 
27 53666 น.ส. สภุิชญา สุขอร่าม 

28 53677 น.ส. ปฐมาวดี  พานโน 
29 53690 น.ส. รินทิพย์ นาพนัง 

30 53698 น.ส. ปิยะดา ด าบญุมา 
31 52998 น.ส. นัฐปสรณ์ แซล่ิ้ม  
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 7     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 53717 นาย ปฏิพัทธ์ ศรีเดช 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง7 

  

2 53729 นาย จิรายุ จติเป็นธม 
3 53745 น.ส. อภิสรา แดงเจริญ 
4 53800 น.ส. ช่อเอื้อง โพธ์ิส านัก 
5 53842 น.ส. สมฤทัย สิงห์ภู ่

6 53991 น.ส. จุฑาภรณ์ ค าทา 
7 53992 น.ส. ศศิปภสัร์ จติต์แช่มชื่น 

8 54000 นาย ธนภัทร นิ่มน้อย 
9 54041 นาย อนันต์สิทธ์ิ คงสิทธิเศรษฐ์ 
10 54049 น.ส. กัญญาภัทร พุทธจันทร ์
11 54077 นาย สวพล แซ่ห้อง 

12 54139 นาย อิทธิเทพ  มุกดาสนิท 
13 54160 นาย ธนกร รอดด้วยธรรม 
14 54164 นาย เศรษฐพงศ์ จันดา 
15 54200 นาย ณัฐนันท์ พูลประดิษฐ์ 
16 54207 นาย พีรพล ยิ่งวิริยะวงศ์ 

17 54435 นาย พัทธดนย์ ชูประสิทธ์ิ 
18 54443 นาย ปิยวัฒน์ อุมัษเฐียร 

19 54578 นาย ศุภวิชญ์ วรพลไพบูลย ์
20 54596 นาย ชุติภาส มสุิกปาน 

21 54620 น.ส. ธัญชนก เขียวเข้ม 
22 54732 น.ส. พิชญา ผาแก้ว 
23 54737 น.ส. มัทนิน เหรยีญธีรศักดิ ์

24 54742 น.ส. ปาริชาติ ทินเต 
25 54773 นาย อภิวิชญ์ ปาลิกา 

26 54776 น.ส. พิมพ์ปาดา โคตะถานนท ์
27 54834 นาย ชัยธัช ฉัตรานุกูล 

28 54953 นาย ลัชชา มาประเสริฐ 
29 54973 นาย สิทธวีร์ ก่วยเกียรติกลุ 

30 55132 นาย ธนธรณ์ ธรรมสิทธ์ิ 
31 53354 นาย พงศกร ทองอิ้ม  
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 8     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55147 นาย ธีรเมธ  บุญศร ี

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง8 

  

2 55212 นาย อนิวัต ใจวรรณะ 
3 55216 นาย ศุภวัฒน์ บุญเจยีม 
4 55263 น.ส. ฐิติมาพร กองแก้ว 
5 55277 นาย ปฤษฎิ์ ฤทธิธรรม 

6 55484 นาย ภูวนาถ  นาวาร ี
7 55611 นาย พิริยะ  เมืองหงษ ์

8 55620 นาย นันทชัย อินอ่อน 
9 55646 นาย ณัฐกิตติ์ เกิดศลิป ์
10 55660 นาย ณัฐนันท์ รณุแสง 
11 55762 น.ส. วัสสิกา สุรยิะยานนท์ 

12 55775 น.ส. อสมา ลิ่มบญุสืบสาย 
13 55786 นาย วสุพล วัฒนรังสรรค ์
14 55821 นาย ณพัฒน์ แทนเครือ 
15 55869 นาย ปัญจพล หอยแก้ว 
16 55998 น.ส. ชวิศา คงเมือง 

17 56009 น.ส. หทัยรตัน์ พรหมภักด ี
18 56085 น.ส. อชิรญา สุวรรณ ์

19 56124 น.ส. ช่อชมพู รัตนติสร้อย 
20 56133 นาย ณัชพล เกียรติน าไทย 

21 56152 น.ส. สภุาพิศ ภูสหี์รัตน ์
22 56199 นาย กฤตภาส แจ่มวิลยัพันธ์ุ 
23 56212 น.ส. ปภาดา นามโคตร 

24 56226 นาย ณัฐกิตติ์ แสนสม 
25 56385 นาย ไชยภัทร นาคนาวา 

26 56517 น.ส. มิลธติา แก้วส าราญ 
27 56531 น.ส. ดลพักตร์ ชลาสินธุ ์

28 56539 นาย วสุธร ช้างหัวหน้า 
29 56598 นาย ภวัต ผ่องอ าไพ 

30 56666 น.ส. ณัฐพร เติมด ารงพล 
31 60160 นาย จิรวัฒน์ ศรีษะ  
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 9     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 56673 น.ส. ศุภสิรา กุลบุตร 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง9 

  

2 56716 นาย พงศธร บังคะดารา 
3 56724 นาย กวิน คมสัน 
4 56750 นาย ปวีณ์กร ไพบูลย์กิจโกศล 
5 56752 นาย เมธาสิทธิ์ อนุภาพบรมสุข 

6 56793 น.ส. สุทัตตา รักไม ้
7 56867 น.ส. วิริยาภรณ์ พวงเงิน 

8 56968 นาย วสวัตติ์ สินธุมงคล 
9 56990 นาย ธิติวุฒิ  ค าร้อย 
10 56998 นาย ณฐรักษ์ ตลุารักษ์ 
11 57048 นาย เสฏฐวุฒิ อนุมาตย ์

12 57302 นาย กันตณัช พุทธสุวรรณ 
13 57316 นาย พีรพล รัตนเชษฐากุล 
14 57386 นาย กีรติ วิกุล 
15 57461 น.ส. จินต์จุฑา บุราณรักษ ์
16 57493 นาย ปัณณธร บุญยัง 

17 57500 นาย ณพัฒน์ วิกยานนท์ 
18 57527 น.ส. ภักตร์ศิธร หาญรุก 

19 57724 นาย กฤชชณัฐ รัตนสายใย 
20 57928 นาย วัชรพล ค าภา 

21 58057 น.ส. กุลนัทธ์ พงษ์ด้วง 
22 58120 นาย นิธิศ ตันภิบาล 
23 58219 น.ส. เขมจริา มลูตั้ง 

24 58235 นาย นราธิป เฉลมิพรต 
25 58261 น.ส. นภาวดี หมื่นแร ่

26 58262 นาย ณฐพงศ ์จิระวุฒิพงศ ์
27 58286 นาย ธนโชต ิพันธ์โพธ์ิคา 

28 58296 นาย กันตนพ พุทธา 
29 58333 นาย ภูมินทร์ ว่องไว 

30 58414 นาย กฤษณรักษ์ สเีทา 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 10    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58475 นาย ณัฐพงค์ พุกหน้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง10 

  

2 58486 นาย ณัฐพล สีนา 
3 58551 นาย ตุลยวตั สุภัทรศักดา 
4 58627 นาย ภูรินทร์ คงสมบูรณ ์
5 58631 นาย ธีรภัทร จันทพงศ์สวสัดิ ์

6 58659 นาย สราวุธ ปาละ 
7 58660 นาย อภิเชษฐ์ อนุรักษ ์

8 58750 น.ส. ภัคพร  ส าแดงเดช 
9 58838 น.ส. กัลยกร เผือกมอญ 
10 58931 นาย จิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ 
11 58933 นาย อชิระ แย้มพินิจ 

12 58950 นาย อิสระ สุนทรโชต ิ
13 58971 นาย จักรชลัช ทวีกิติกุล 
14 58992 น.ส. ณิชานันทร์  ใสปัน 
15 59034 นาย โสภณวิชญ์ เขียวปั้น 
16 59043 นาย วุฒิวัย จูเมฆา 

17 59090 น.ส. ธัญจริา จระคร 
18 59121 นาย สุเมธา ฉมิเรือง 

19 59194 นาย ศิวกาณฑ์ หนูแก้ว 
20 59215 นาย ปวริศ วณิชชานุกร 

21 59246 น.ส. อริศรา ลิแจ 
22 59340 น.ส. กัลยาณทรัพย์ บัวยอม 
23 59370 น.ส. กมลทิพย์ ทองจันทร์เเก้ว 

24 59379 นาย ภาวัต อนุการสกุล 
25 59398 น.ส. ณิชกานต์ ชูรตัน ์

26 59512 น.ส. ชาลิสา ขันทอง 
27 59543 น.ส. อภิสรา มาศไธสง 

28 59704 นาย ภัทรพล บุตรพรม 
29 59713 นาย ชุติพนธ์ ส่งทรัพย์เจรญิ 

30 59868 นาย ธรรมศาสตร์ เอี่ยมทเุรียน 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 11    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 59918 นาย อติกานต์ โพธ์ิศร ี

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง11 

  

2 59933 น.ส. ศศิกัญชณา คงรักษา 
3 60033 นาย สรวิชญ์ ขะกิจ 
4 60056 น.ส. มนัญญา อ านวย 
5 60083 นาย นันทวัฒน์ ค าเนตร 

6 60100 น.ส. มณีรัตน์ จันทรังษ์ 
7 60218 นาย โยธิน แซ่ลี ่

8 60222 นาย เมธาสิทธิ์ บุญพลอย 
9 60227 นาย รวีโรจน์ คชเสน 
10 60271 นาย ไวทิน วงค์โท 
11 60305 นาย กิตติชัย จ๊ะถา 

12 60342 นาย พสธร ชาญมานติ 
13 60379 น.ส. วรางคณา มอยบุญ 
14 60429 น.ส. ปภาชนก โพธ ิ
15 60532 นาย อภิวิชญ์ อนุตธโต 
16 60604 น.ส. ณัฐวิภา ประทุมรัตน ์

17 60777 นาย พรวัฒน์ หมวดผา 
18 60780 นาย ณัฐวุฒิ หงษ์พรม 

19 60808 นาย เศกสรรค์ หาญอนงค์ 
20 60839 น.ส. รุจิกร สงเมือง 

21 60858 น.ส. สริิวิมล ประการแก้ว 
22 60945 นาย ศรัณย์ ไพสิฐสุวรรณ 
23 60977 นาย ภคนันท์ แซ่ตัน 

24 61008 น.ส. กฤตยา พะวารัมย ์
25 61139 น.ส. ศุภัชญา คงนุรตัน ์

26 61160 นาย ณัฐพงศ์ ใจขันธ์ 
27 61196 น.ส. พิญาดา โพธิ์ศรสีุข 

28 61204 นาย เจตนส์ฤษฎิ์ เสยีงสมบตัิด ี
29 61551 นาย ธนกร เต็มคอน 

30 61976 นาย ศุภกร ก้องสุรยิา 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 12    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 62679 น.ส. กัลยกร ศรีวไิลเมฆ 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง12 

  

2 63221 น.ส. ธีรพร อุดมลาภ 
3 63281 นาย นิธิพัฒน์ นกเพฃร 
4 63331 นาย ธวัชชัย สินธุภูม ิ
5 63343 น.ส. วิศิตรา เมืองฮาม 

6 44547 นาย ภูมิรพี  มีคลัง 
7 44592 นาย พนธกร วงษ์วัฒน์ 

8 44694 นาย โชติวุฒ  ส าราญมาก 
9 44717 นาย สันตภิาพ พรอิทธิกิจ 
10 44728 น.ส. กัลยพร สุพัฒน ์
11 44760 น.ส. ศศิวิมล เบ็ญจสุพัฒนนันท ์

12 45138 น.ส. อริสรา เสนาวัง 
13 45154 นาย กิตติพศ แซ่หล ี
14 45719 นาย ไพศาล ศรีไพบูลย์ทรัพย ์
15 45797 นาย ตรีเพชร  วิเชียรศร ี
16 45906 นาย ณัฐวุฒิ ส ารวมจิตต ์

17 45960 นาย ภัทรภณ อ่อนหาดพอ 
18 46214 นาย กรวิชญ์ เกิดฉายา 

19 46587 นาย เนติวิทย์ ค าภาษา 
20 46713 นาย ปัณณทัต ชิดเครือ 

21 47064 นาย วสวัตติ์ พันธุวงษ ์
22 47179 นาย ศุภชัย โพธิ์ช่วย 
23 47192 นาย นพมินทร์ พิรวัชรไพศาล 

24 47406 น.ส. นราวดีฐ์ ศริิวรรณ 
25 47488 น.ส. สริิกัญญา  สายสุวรรณ ์

26 47543 นาย ศุภณัฐ ชุนหสุวรรณ 
27 47601 นาย นพรุจ อนันต์วรณิชย ์

28 48037 น.ส. ณัชชา โอภาสตระกูล 
29 48038 นาย สิรภพ  กีรติตระกูล 

30 48043 นาย ธีรธัช  ศรีสร้อย 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 13    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 48083 นาย ปวริศร์ เปีย่มปรีชา 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง13 

  

2 48307 น.ส. ศิริวรรณ ม่วงเกษม 
3 48529 นาย พูลพัฒน์ ดอกจันทร ์
4 48935 น.ส. นลินรัตน์ จรสัจารุทัศน ์
5 49264 นาย วุสวัฒน์ ภักดีพัชรภริมย ์

6 49598 นาย ฟุรกอน ปูเต๊ะ 
7 49670 นาย สหวัฒน์ ละอองสินธุ ์

8 49884 น.ส. บัณฑติา น่าบณัฑิต 
9 49900 นาย พสิษฐ์ สิงห์อุไร 
10 50012 นาย สิรวิชญ์ วัฒนะ 
11 50079 นาย ศิรวิชญ์ ศรีประสม 

12 50090 นาย ธิราวุฒิ พันธ์ไผ ่
13 50114 นาย เดชาวัต แก้วถา 
14 50126 นาย ชลสิทธ์ิ จิตรรักษ ์
15 50356 นาย พรรษกร  บุญพลอย 
16 50597 นาย ณัฐวุฒิ บุญพันธ ์

17 50759 นาย ธนาธร เขียวนิล 
18 50773 น.ส. ชนัญชิดา อยู่นวล 

19 50881 น.ส. ภัคจริา เกาะเหมือน 
20 51220 นาย นายวิศวะ  นพจรัสรัตน ์

21 51275 น.ส. นารรีัตน์ รุ่งเรือง 
22 51357 น.ส. ธัญญรัตน์ วัชระโชติพันธ ์
23 51399 นาย ปรมินทร์ เอียดคง 

24 51434 นาย ณัฐนันท์ จีนประชา 
25 51597 นาย ศุภฤกษ์ หงอสกุล 

26 51621 นาย พีรณัฐ ยืนสุข 
27 51636 นาย จักรพันธ์ พิมสาร 

28 51653 นาย แทนไท แก้วภาพ 
29 52223 น.ส. ภัทรภา  มีรุ่งเรือง 

30 52253 น.ส. กวิสรา ตวงชัยธนากร 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 14    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 52256 นาย ศุภฤกษ์ สุขดา 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง14 

  

2 52360 นาย ธีรภัทร โคงัน 
3 52437 นาย ภูรณิัฐ ปรังฤทธ์ิ 
4 52993 น.ส. กอบเกื้อ ฐานทองดี 
5 53079 นาย สุวิจักขณ์ ชาวราษฎร ์

6 53226 น.ส. ธัญวรตัน์ คุ้มทรัพย ์
7 53244 นาย ภรภัทร ขจรรุ่งศลิป ์

8 54091 น.ส. ชลพินทุ์ สุริยะจินดา 
9 54610 นาย ถวัลย์ศิล  หวังสิทธิโชค 
10 55034 นาย วโรดม ทาโสม 
11 55494 น.ส. ณฎัฐณิชา โสวรรณ ี

12 55770 นาย ธีรภัทร ไชยชนะ 
13 55785 นาย อาซิงมิ่ง แซ่ล ี
14 55894 นาย ณัฐพงศ์  ศรีกุศลานุกลู  
15 56018 นาย ธีรสิทธิ เฮี้ยนชาศร ี
16 56171 น.ส. ญาณาธิป ภูหนองโอง 

17 56334 นาย ตรัยคณู มาเจรญิ 
18 56487 นาย กฤตโสภณ มหิทธิโชต ิ

19 56495 นาย ภคพล พลพินิจ 
20 56923 นาย ธนวรรธน์ พรหมภาสติ 

21 57081 นาย ภูษิต  เพชรแอน 
22 57082 นาย อนุพันธ์ แม้นศรี 
23 57309 นาย ณพนาวิน เสนชัย 

24 57893 นาย พงศธร กลิ่นมะล ิ
25 57919 นาย วรวิช นามบ้านปง 

26 58109 นาย นาย ธีรพงศ์  แซ่กัว 
27 58123 นาย วสุ  สารเีรือง 

28 58201 นาย พัฒนกิจ เชื้อเจ็ดตน 
29 58204 น.ส. จิรัชยาพร ศริิมงคลชัยกูล 

30 58346 นาย กฤษกร ถิ่นรัศม ี
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 15    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58390 นาย ธเนศ ไชยธงรัตน ์

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง15 

  

2 58476 น.ส. จิตติพร หมื่นสา 
3 58616 นาย พันธุ์ธัช ผลชอบ 
4 58654 น.ส. สริดา ยิ้มแย้ม 
5 58657 นาย ต้นกล้า วิบลูย์เลิศวัฒนะ 

6 58670 น.ส. นิรชา กนกสิงห ์
7 58865 นาย นิรวิทธ์ ห้วยหงษ์ทอง 

8 59150 นาย วิทวัช อินแก้ว 
9 59782 นาย ภควัต ทองเชิด 
10 59784 น.ส. วราภรณ์  แผลงจันทึก 
11 59785 น.ส. กัลยกร งามมุข 

12 59791 นาย คุณากร ล่องชูผล 
13 59796 น.ส. วนาลี รุ่งโรจน์ประชาช่ืน 
14 59865 นาย อัสรอน เจะตีแม 
15 59916 นาย นิติภูมิ ผมทอง 
16 60067 นาย ทักษิณ หาญจารุภัทร 

17 60145 น.ส. สมติานันท์ พูลภักด ี
18 60198 นาย ศุภณัฐ วัชรสิรโิชต ิ

19 60223 นาย อคิราภ์ คะริบรมัย ์
20 60566 นาย สิทธิกร  ศรีคชไดร 

21 60802 น.ส. วรรณพร ฉ ่าสุขต ิ
22 60944 นาย นนทกานต์ สหุนลิ 
23 60978 นาย ภคพล นนทรีย ์

24 61053 น.ส. ณัฐณิชา ปวงประเสริฐ 
25 61146 นาย ธนาธิป เดือนขาว 

26 61250 นาย วสันต์ สายญาต ิ
27 61397 นาย ชญานิน ชัยวงฝัน 

28 61832 นาย ธราดล เรืองศักดิ ์
29 61928 นาย ณัฐวัตร ศิริคุรรุัตน ์

30 61949 นาย ปรีชา ฮวดพรม 
31 61984 น.ส. รวีวรรณ เพิม่พันธ์ุวิทยา 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 16    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 62085 นาย วรภัทร แสงทอง 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง16 

 
  

2 62112 นาย กลินทร์ มณีเรืองฤทธิ ์
3 62135 นาย นภาดล เเช่มมั่นคง 
4 62238 นาย ภูมิเกษม วงจันป๊อก 
5 62541 นาย คมสัน บัวแก้ว 

6 62593 นาย อับดุลเราะหม์าน  เจ๊ะเน๊าะ 
7 62690 นาย ยศกร เกษ ี

8 62885 นาย พชรพล  เข็มสว่าง 
9 62990 นาย ภูริเดช ที่ท านัก 
10 63211 น.ส. ลลีาวัลย์ นมศร ี
11 63307 นาย อาร์บิด เจะ๊ล ี

12 63311 นาย อีรฟาน จีนารง 
13 63348 นาย ธีร์ธวัช จันทวรรณ ์
14 63440 นาย ค ามงคล อินทะโย 
15 63806 น.ส. สริิกร วิทศิร ิ
16 58935 นายศิวภพ ปลอดโปร่ง 

17 44555 น.ส. พิชาภัค มาหญ้านันท ์
18 44591 นาย จิรยุทธ์ ทันกลาง 

19 44749 น.ส. พิระดา ณรงค์ศร ี
20 45061 น.ส. บงกชกร สุคันธพฤกษ์ 

21 45106 น.ส. แพรวพัชร์ ชูเทพ 
22 45177 นาย เมธาสิทธิ์ ฆนวาร ี
23 45510 นาย พลณฏัฐ์ ปัตธิมากร 

24 45540 น.ส. พชรพร สุจินดา 
25 45545 นาย นรุตม์ พูนพลังใจ 

26 45707 น.ส. ธัญญรัตน์ รุ่งสินวสุวัชร ์
27 46274 นาย คเณศ เลิศคณาวนิชกุล 

28 46306 นาย ปิยวิทย์ จูงกลาง 
29 46513 นาย วีรภัทร ลิขิตวิวัฒน์กุล 

30 46719 น.ส. ฐิติพร  กลั่นวาร ี
31 46875 นาย ภูริ สุวรรณรงค ์
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 17    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 47286 นาย เลิศพสิิฐ อินธิรัตน ์

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง17 

  

2 47453 นาย ณัฐวัตร ประสงค ์
3 47471 นาย ธีรธน สิรโิสภณวรกุล 
4 47576 น.ส. พิริษา เมฆอัมพร 
5 48019 นาย มงคล พนาจันทร ์

6 48453 นาย ภูรินทร์ ชาน้อย 
7 48500 น.ส. ชญานิศ ชินะโปดก 

8 48737 น.ส. อารียา ไชยะภา 
9 48738 นาย วิทย์นิธิ แก้วหนองเสม็ด 
10 48941 น.ส. กนกวรรณ การเนื่อง 
11 48988 นาย พชร ฉ ่าเจริญ 

12 48989 นาย ธนภูมิ คงสุทธิ 
13 49088 นาย นภวินย์ นันทะน้อย 
14 49191 น.ส. ปุณยาพร  ทองสละ 
15 49201 นาย ทัตต์ดนัย อ้ึงปกรณ์แก้ว 
16 49209 นาย ชนะวิชญ์ จินดาธนะสิทธ์ิ 

17 49427 นาย นวพล สุขเจริญ 
18 49579 นาย ภัทรภมูิ  วงศ์ประสิทธ์ิ 

19 49732 นาย เนติธร ทัพเจริญ 
20 49749 นาย ฤทธิกร รัตนถาวร 

21 49774 นาย ภาณุวิชญ์ กระจ่างศร ี
22 49826 น.ส. มนฑริารัชญ์ มากม ี
23 49860 นาย ชินภัทร เคนหาราช 

24 50002 น.ส. จิรภิญญา เอื้อศรีวัฒนากุล 
25 50215 น.ส. นิภาพร  เกตุกรม 

26 50221 นาย ธีร์ธวัช ชัยกรี 
27 50523 นาย ชนบดี ดุษฎีอภิชน 

28 50596 นาย นลกฤต ยอดโพธิ ์
29 50872 น.ส. เจสสิก้า วิศาลวาณิชย ์

30 51536 น.ส. กวิสรา ยอดปานันท์ 
31 51575 นาย กฤษกร รัตนชัย 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 18    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 51657 นาย จิราเจตต์ ประเสริฐพงษ ์

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง18 

 

2 51683 นาย รัชชานนท์  บุญเนียม 
3 51739 นาย ธรรมธัช วงศ์พนม 
4 51999 น.ส. ปารมี วนิชพร 
5 52120 นาย นิติธร แก้วรัตนศรีโพธ์ิ 

6 52332 นาย ปิยชัย ศรียาภัย 
7 52333 นาย รชกร เปลีย่นปราณ 

8 52427 นาย ภูษิต ฤทธิศิลป ์
9 52631 นาย ปริญญา เนตรวิลาศ 
10 53165 นาย พงศ์ภีระ วรรณชมภ ู
11 53174 น.ส. ชนกนันท์ รักกมล 

12 53271 นาย ณภัทร ตติยการุณวงศ ์
13 53288 นาย วิชชา เลี้ยงกิจพิพัฒน์ 
14 53457 น.ส. เบญจพร ชนะวงศา 
15 53528 นาย ธราธร  รังสฤษฏ์วรีะโชต ิ
16 53749 น.ส. สุกันยาภรณ์ ฤดีชุติพร 

17 53834 นาย ภูริพัฒน์ อินทะปัดสูง 
18 54003 น.ส. วริศรา แก่นแก้ว 

19 54086 นาย ณัฐสต ธัญญะลักษณ์วณิชย ์
20 54182 น.ส. พรปวีณ์ สามัคค ี

21 54228 นาย ชนกชนม์ แก้วพวง 
22 54291 น.ส. จิรนันท์ สุพันธมาตย ์
23 54414 นาย อัฟนาน กอตอ 

24 54568 น.ส. ณฐมนวรรณ สอนตระกลู 
25 54941 นาย กิตติธัชส์ ใจห้าว 

26 54942 น.ส. ธิดารตัน์ ประกอบพร 
27 55149 นาย ปฎิพัทธิ์ หนองลุง 

28 55215 นาย รัชพล ภิรมย์กิจ 
29 55388 นาย เธียร ริ้วทอง 

30 55536 นาย ศุภวิชญ์ ชูช่ืน 
31 55550 นาย สหรัฐ จันทบรูณ ์
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 19    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55605 นาย ชวกร อ่อนสองช้ัน 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง19 

 

2 55613 นาย ชนาธิป สุนทร 
3 55619 นาย กรีธา อยู่ชมบุญ 
4 55692 นาย พชระ ทัศนีย์ประภากร 
5 55727 นาย ธนภัทร เอี่ยมจ้อย 

6 55771 นาย ปิติพล นวพงษ์พิพัฒน ์
7 56147 นาย ธนาธิป กาวไธสง 

8 56288 นาย นนทพัฒน์ เพ็ชรแก้ว 
9 56322 น.ส. พิชญา มุ่งจงรักษ ์
10 56346 น.ส. ปพิชญา บุญญานุพงศ ์
11 56587 นาย เทวฤทธ์ิ ภูจอมจิต 

12 56626 น.ส. ชลธิชา  กงขุนทด 
13 56643 น.ส. ชวัลลกษณ์ ล าน้อย 
14 56774 นาย ธนภัทร ชูเชื้อ 
15 56907 น.ส. ชมพูนุท จิรกิตตห์ิรัญ 
16 56939 น.ส. พรรณิศา  เหม่ากระโทก 

17 56956 นาย เจษฎา ขุนหอม 
18 57003 น.ส. พรธรส ปัญจะรักษ์ 

19 57116 นาย ณัฐธัญ แสงสุก 
20 57265 น.ส. พิมพ์พิชชา ไชยศร ี

21 57270 นาย ทินภัทร คงอุดมธนกร 
22 57279 น.ส. อาทิตยา นวมแหลม 
23 57312 น.ส. ตรรีัตน์ นุพันธ ์

24 57507 นาย ศิวกร แววบุตร 
25 57579 นาย ปุญญพัฒน์ แก้วมณ ี

26 57662 นาย ภูวดล วิชาผง 
27 57791 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ หอมพิกุล 

28 57796 นาย นัฐพล บุญทอง 
29 57827 น.ส. พรรณธร พลพิชัย 

30 57851 น.ส. ศิตาวรรณ จูสิงห ์
31 58274 นาย กณวรรฏศ์ ฉัตรพัฒนศิร ิ
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 20    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58385 นาย ปุณณณัช เผ่าลินจง 

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง20 

 

2 58461 นาย วชิรวิทย์ พูลศร ี
3 58496 นาย นภวิชญ์ นันทะน้อย 
4 58618 นาย กิตติภัทร ปาริเก 
5 58677 น.ส. พิมพิกา จันทะแจ่ม 

6 58815 นาย ภูมิเรศ บวรธนเวช 
7 58835 นาย ชัยภัทร ภักดิ์จตัุรสั 

8 59013 นาย พงษ์พาดา อะโนมา 
9 59165 นาย จอมยุทธ์ พูนช่วย 
10 59176 นาย กมลภู ยติติพินิจ 
11 59316 นาย อัครวัฒน์ พิมสวัสดิ ์

12 59317 นาย ยศกฤต คารวะชนะภัย 
13 59599 นาย พิพัฒน์ เลิศทะเสมา 
14 59674 นาย ปกรณ์ ประวะเสนัง 
15 59737 นาย อทิศ ยุทธวรวิทย์ 
16 59846 น.ส. พัชรนันท์ วิรุฬห์พุทธวงศ ์

17 59923 นาย ปัณณธร พิบูลย์พนธ์ 
18 60081 นาย ธนกฤต ภูวธนารักษ ์

19 60088 นาย ธงทอง  บางกุ้ง 
20 60208 น.ส. รวีวรรณ  สูสุ่ข 

21 60360 นาย ธีรเดช บุตรวัน 
22 60468 นาย ณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ ์
23 60607 นาย ธนพัฒน์ แก้วแดง 

24 60677 นาย ณัฎฐกติต์ จิตต์ตั้ง 
25 60696 นาย วิธวินท์ ชลดารัตน ์

26 61040 นาย ณัฐดนัย ยิ่งเมือง 
27 61121 นาย ปภังกร พรรณพิกุล 

28 61126 นาย ศักดิ์สิทธิชน ชุมเพ็ชร 
29 61188 น.ส. ปิยสดุา นาถนฤมล 

30 61431 นาย กษิดิ์เดช บุญเลิศ 
31 61571 นาย ธนพล  เเก้วคงคา 
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วิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง 21    วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 61646 นาย ณัฐดนัย อินทราทิพย ์

วิศวกรรมไฟฟ้า65 ห้อง21 

 

2 61655 นาย ชานน เสรีกิจเจรญิ 
3 61656 นาย วิธวินทร์ พันธุ์เพ็ง 
4 61696 นาย จิติ จิตบวรรัศม ี
5 61707 นาย นิธิวัฒน์ คงเงิน 

6 61736 นาย กฤตภัค มณียม 
7 61745 นาย สิทธิภาคย์ เสมอใจ 

8 61756 นาย ธัญน์ ธัญญโนทยั 
9 61866 นาย พีระพัศ ปัญญาพวก 
10 62003 นาย ณัฐพัชร์ พัฒนพงษ์กวิน 
11 62055 นาย ลัคนทิน พิจิตร 

12 62088 นาย สรวุฒิ สอนกระต่าย 
13 62115 นาย ฐาปกรณ์ ธัมมปท ี
14 62118 นาย อิสระ สว่างแสงวัฒนา 
15 62320 นาย พัสกร ขลิบบรุินทร ์
16 62335 น.ส. พรรณภัทร ยงวานิชากร 

17 62453 นาย ญาณาธิป สตางค์ธนาคม 
18 62493 น.ส. ศศิวรรณ จสูิงห ์

19 62502 นาย นายพัทธดนย์  พิริยะมาสกลุ 
20 62555 นาย ธนสิน สมท ี

21 62800 นาย ชนวีร ์งามข า 
22 62842 น.ส. ธรรมภสัฑ์ เธียรวุฒิกานต ์
23 62871 นาย ชวัลวิทย์ รวมมิตรสมัคร 

24 62928 นาย ณัฐพงษ์ เมร ุ
25 62936 นาย วายุพัฒน์ สังสีมา 

26 63009 นาย วันชนะชนม์ ทวนวิเศษกุล 
27 63326 นาย พลฤทธิ์ ลักขณากลุ 

28 63463 น.ส. จิดาภา พานค า 
29 63547 นาย ปวีร์ ขรณยี ์

30 63777 นาย กิจณัฏฐ์ เกื้อกูลเกียรต ิ
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2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
วิศวกรรมเคม ีห้อง 1      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44773 น.ส. รวิวรรณ วิรยิะกริม่กมล 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง1  

2 44799 น.ส. ธัญธร แสนเลา้ 
3 45112 นาย ยศภัทร  ประนม 

4 45216 น.ส. ปนัดดา กมรัมย ์
5 45625 น.ส. วรีสา ธิติธัญธวัช 
6 45648 น.ส. นภัสสร  เพชรโปร ี

7 45924 น.ส. พัชรีภรณ์ เกลียวทอง 
8 45986 นาย ภูวดล ยอดค า 

9 46101 น.ส. ขวัญกมล วีรภัทร ์
10 46253 นาย ภาณุ นพเวช 

11 46300 น.ส. เชษฐ์สุดา พราหมนก 
12 46629 น.ส. ภัทรติา ต้นทอง 

13 46660 น.ส. มนัสนันท์ จันทระ 
14 46700 น.ส. มัทวัน วินทะไชย 

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 2      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44528 น.ส. อมราวดี เจรญิสุข 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง2 

  

2 46856 น.ส. วนิดา วังเหมือย 
3 46912 น.ส. ภณัฑิลา แซ่โง้ว 
4 46997 น.ส. กัลยรัตน์ รตันคูหา 

5 47328 น.ส. กัญญณัท บุญกิจกลุธ ช 
6 47340 นาย ปภังกร ถนอมรอด 

7 47465 น.ส. ณัฐพร สังกะส ี
8 47466 น.ส. ชยาภา โชระเวก 
9 47521 น.ส. แพรวา จินดาสมุทร 
10 47596 น.ส. เพชร กลิ่นหอม 
11 47670 นาย เสกสรร จันทร์แซ 
12 47742 น.ส. กชกัญญษร แสงธนหิรัญ 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 2      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

13 47818 นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณเสาร์ 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง2 

  

14 47847 นาย ณัฐธีร์ ติวาชัยวิรัตน์ 

15 47901 นาย พงศ์ธร วัฒนชัยผดุงชีพ 

16 47989 น.ส. นันทวรรณ นวลจันทร์ 

17 48220 นาย กรุณพล กระโจมค้า 

18 48326 น.ส. อุมาวตี อุบลรัตน์ 

19 48464 น.ส. ปภาวี ชุนเกาะ 

20 48534 น.ส. รพีพร คล้ายสุบรรณ์ 

21 48535 นาย ธนโชต ิจันทร์คะณา 

22 48585 น.ส. กชามาศ ดาวเด่น 

23 48606 น.ส. ภทรพร จันทนา 

24 48607 น.ส. วิชญาดา ทองก๊วย 

25 48656 น.ส. พิชญา พรหมมินทร์ 

26 51969 น.ส. วริศรา  จันทรา  

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 3      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 48669 น.ส. กัญญาณัฐ น้อยเคน 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง3 

  

2 48693 น.ส. สวียา หลังวิเศษ 
3 48694 น.ส. จิราพรรณ เต็มเพ็ชร 
4 48754 นาย พงศ์ศิริ สุภาพาส 
5 48788 น.ส. อัณธิชา ชัยปัญหา 
6 48880 น.ส. สุกญัญา  ดอนเตาเหล็ก 

7 48977 นาย สุทธิพงษ์ พงษ์จะโปะ 
8 49023 นาย อภิสิทธ์ิ ผาด ี

9 49072 น.ส. เบญญทิพย์ โนนทิง 
10 49111 น.ส. ณัชชา  พรหมอินทร์แก้ว 
11 49119 น.ส. ภัคจริา พันธ์สกูล 

12 49184 น.ส. ฐิติรตัน์ ตั้งประเสริฐ 
13 49329 น.ส. ชุติมา ดวงเขียว 

14 49367 นาย ณัฐนันท์ นั้นหม่อง 
15 49597 น.ส. ชญานี คาดสนิท 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 3      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
16 49642 นาย กฤติเดช ขวัญควรตะขบ 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง3 

  

17 49656 น.ส. ชนิกานต์ ด้วงไทย 
18 49780 น.ส. ณิชกานต์ สุระเสนีย์ 
19 49883 น.ส. มุกตาภา จัดแจง 
20 49925 นาย ณัฏฐศิษย์ นาธงไชย 
21 49940 น.ส. ธัญลักษณ์ พิศสกุล 
22 49989 น.ส. คนัสนันท์ ลือขจร 
23 50022 นาย พัลลภ เทียนศรี 
24 50044 น.ส. ธิดารัตน์ มณีสุข 
25 50162 นาย นันทวัฒน์ พุดกลั่น 
26 53261 น.ส. ณิฌาพรรณ ทองสาด  

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 4      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 50174 น.ส. จิตรวรรณ ตันติปัญจพร 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง4 

  

2 50294 น.ส. พิมพ์นิภา บรรเทาวงษ์ 
3 50307 น.ส. สลิลา เยื้อนแย้ม 
4 50312 น.ส. ปรียาภรณ์ เมืองนาคิน 
5 50379 นาย อานุพงษ์ พันธ์เตี้ยวงศ์ 
6 50431 น.ส. ธมนวรรณ เขตบ ารุง 
7 50540 น.ส. ณัชชา  พัดชา 
8 50577 น.ส. นงนภัส ผุสดี 
9 50601 น.ส. ภิญญดา สินสมุทร 
10 50654 น.ส. ธนกร โยทองยศ 
11 50655 น.ส. รวิษฎา ตั้งศรีไพโรจน์ 
12 50700 นาย ธนบด ีแตงสวน 
13 50769 น.ส. สุพรรณิกา เจริญศิริสุทธกิุล 
14 50894 นาย จักรพันธ์ กันทะถ า้ 
15 50905 น.ส. กัลยกร บุญรัตนะชัย 
16 50943 นาย ปิลันธน์ แปรโคกสูง 

17 51050 น.ส. ภูริชญา ป้องกันทรัพย์ 

18 51107 นาย ณัฐพล คงค า 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 4      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์

19 51163 นาย ตาวัน คุ้มวงษ์ วิศวกรรมเคมี65 ห้อง4 

  

20 51177 น.ส. เกศรินทร์ สกุลเจริญพร 

21 51267 น.ส. สุภาวิณี นิวัต 

22 51288 น.ส. ปิยะธิดา  สุวรรณ 

23 51344 น.ส. ปัทมา แววสูงเนิน 

24 51348 น.ส. พิมพ์กมล สิงห์โตทอง 

25 51350 น.ส. ภัณฑิรา วิเชียรโรจน์ 

26 53935 น.ส. ศุภริยา สิงคิบุตร  

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 5      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 51488 นาย มนกฤษกร มินขุนทด 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง5 

  

2 51571 น.ส. สุพรรณษา ทองสว่าง 
3 51589 น.ส. จิรสุดา สุมนานนท์ 
4 51610 น.ส. ชิตตะวัน เกตุกรุด 
5 51714 น.ส. วรรณวิสา ส าราญพันธ์ุ ุ
6 51717 น.ส. กุลนาท รัตนเศียร 
7 51785 น.ส. พัณณิตา กิด่วน 
8 51797 นาย อัศษฎา จันมะยม 
9 51827 น.ส. อชิรญา ทองกร 
10 51911 น.ส. ศศิภา ไชยวงค์ 
11 52045 นาย ทิชานันทน์ มาลาภิรมย์ 
12 52119 น.ส. อภิญญา จันทะจักร์ 
13 52182 น.ส. ปานไพลิน พงษ์สุวรรณ์ 
14 52189 น.ส. ปริศนา จ าปาแก้ว 
15 52372 น.ส. พัณณิตา ธาดาสีห ์
16 52377 นาย รัฐนนท์ ทวีทรัพย์ 
17 52592 น.ส. ณัฐนิชา กิจเลิศบรรจง 
18 52626 นาย พีรนันท์  รังสิทัตศุกล 
19 52634 นาย พีรภัทร์ บุญยวรรณ์ 
20 52644 นาย ก่อเขต ภาโส 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 5      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
21 52701 น.ส. จริยาศิริ จิรโพธิพัฒน์ วิศวกรรมเคมี65 ห้อง5 

  

22 52734 นาย พงศกร เกิดผลวฒันา 
23 52849 น.ส. กชกร มะฮูเซ็น 
24 52889 นาย วรกันต์ สายใหม่ 
25 53015 นาย ติณษ์ณธรรศณ์ บางยี่ขัน 
26 55305 น.ส. ชญานิศ ฤทธิ์รุ้ง  

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 6      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 53023 นาย เฟลิกซ์ ดอมโบว์สกี ้

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง6 

  

2 53093 น.ส. รัตติกาล  แก้วกัญญา 
3 53116 นาย ปัณณรุจน์ พิชญไพโรจน์ 
4 53132 นาย เมธ ีปัญญาหอม 
5 53213 น.ส. วิภารัตน์ หาญแหง 
6 53232 นาย ศุภากร กองเงินนอก 
7 53344 น.ส. อชิตา นาคมน 
8 53445 น.ส. ธฤษวรรณ ประสิทธิเวช 
9 53477 นาย พีรดา พวงมณี 
10 53541 นาย อัชรอฟ ยียูโซ๊ะ 
11 53545 น.ส. จุฑาทิพย์ หินไชยศรี 
12 53566 นาย สรวิศ สืบตระกูล 
13 53571 น.ส. ณัฐมน เจริญวัย 
14 53714 น.ส. อริตา อาภรณ์ศรี 
15 53741 น.ส. พัชรพร สังวาลรัมย์ 
16 53755 น.ส. ปัญชิกานต์ ทรงไพบูลย์ 
17 53786 นาย สมใจนึก หาญไพบูลย์สุข 
18 53797 น.ส. นวรัตน์  ปาริยา 
19 53821 น.ส. จิตราภรณ์ สุวรรณดี 
20 53868 นาย กีรติพชร น้อยต าแย 
21 53912 น.ส. ธัญญารัตน์ สุภิมารส 
22 53940 น.ส. พชิรา สุระพิน 
23 53988 น.ส. นภัสสร มณีวรรณ 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 6      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

24 53990 น.ส. ศุภกาญจน์  หงนิพนธ ์  
25 54053 นาย พาทิศ เจริญผล 

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 7      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 54065 น.ส. กนกกานต์ วงษ์ชัยเพ็ง 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง7 

  

2 54087 น.ส. พีรดา เทอดโยธิน 

3 54133 น.ส. ศศิลักษณ์ สีหา 
4 54136 น.ส. อคิราภ์ วิสัยงาม 
5 54150 น.ส. สมฤทัย ประทุมทิพย ์
6 54157 น.ส. วรรณกร รัตนภมู ิ
7 54175 น.ส. ฟารีดา สัตยซ์ ้า 
8 54193 น.ส. จรสัทิพย์ สุขศร ี
9 54296 น.ส. ปวีณส์ุดา เทาด ี
10 54407 น.ส. อุษณา จันทร์แดง 
11 54519 น.ส. กวิสรา พันธ์ชาติ 

12 54542 นาย ณัฐิวุฒิ แหวนหล่อ 
13 54686 น.ส. ต้นฝน น้อมแนบ 
14 54729 น.ส. มนัสวี ตันสงวน 
15 54784 น.ส. ปารวรี์ ศรีดุกา 
16 54841 นาย จิรัฏฐ์ อักษรศริิโอภาส 
17 54853 น.ส. พงวลี พันธ์ตู้ 

18 54865 น.ส. นภาวรรณ นุริตมนต ์
19 54892 น.ส. ไพรวรรณ  บัวเผื่อน 
20 54899 น.ส. นวรัตน์ โหมดสง่า 

21 54907 นาย กฤตเมธ  ไข่รอด 
22 54950 น.ส. แพรววนิต สังขฤกษ ์
23 54981 น.ส. ภัทรวดี บุญค า 
24 55008 นาย ศุภณัฐ ศริิวรศลิป ์

25 55106 น.ส. กุลสตรี ภูมิศูนย ์
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 8      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55136 นาย กิตตินันท์ สงพรมทิพย ์

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง8 

  

2 55160 นาย พรหมมินทร์ ก าไรศิลป ์
3 55194 น.ส. ศศิธร บุบผาพิลา 
4 55318 นาย อัศวิน ยิม 
5 55346 นาย สิทธิพงศ์ สุรวงค ์

6 55471 น.ส. โคะโตะโนะ อมรพูนชัย 
7 55481 นาย ภรภพ โอภาธนยศ 

8 55517 น.ส. พีรยา ใจหล้า 
9 55733 น.ส. ภัทราภรณ์ แกล้วทนงค ์
10 55906 น.ส. ญาณิศา ตุกชูแสง 
11 55994 น.ส. รุซดา  เจะอุบง 

12 56086 นาย ภัทรพล วงษ์สิน 
13 56103 น.ส. ชนกานต์ เกียรติธนะกลู 
14 56104 น.ส. ชนากานต์ เกียรติธนะกลู 
15 56266 น.ส. ธนัญญา ไชยวิเชียร 
16 56271 น.ส. นันท์นภัส ภัทรศศิเศรษฐ ์

17 56345 น.ส. ตตญิาดา พระจันทรล์า 
18 56352 น.ส. ชญาภา เขยีวคลี ่

19 56355 นาย ศุภกิจ ตุ้มทอง 
20 56378 น.ส. อาฟิตรีย์ ยาย ิ

21 56404 นาย นนทกร อิ่มท่ัว 
22 56501 น.ส. จิตรลดา อร่ามโภคิน 
23 56585 น.ส. มานิตา เจรญิสุข 

24 56612 น.ส. ณฏัฐณิชา แก้วเจริญ 
25 56644 นาย วรศทัช เกรียงเกษม 

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 9      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 56695 น.ส. พนมพร ปะวันเณย ์

  
2 56700 น.ส. อารยา เทพสุทัศน์ 
3 56863 น.ส. ณัฐณิชา บุตรศร ี
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 9      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

4 57009 น.ส. กนกรส ระณะ 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง9 

  

5 57045 น.ส. ณัฐชยา ยมมาศ 
6 57189 น.ส. กุลฉัตร วงษ์วาสน ์
7 57196 นาย พรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชต ิ
8 57211 น.ส. อนงค์นาฏ โพระดก 

9 57272 นาย วิศรุต หล้าแสน 
10 57290 น.ส. ชนกนันท์ พันกุ้ย  

11 57343 น.ส. ณัฐณิชา ท่าทราย 
12 57454 น.ส. สรุัสวดี ทองชนะ 
13 57467 น.ส. ยีสมานี สะมะแอ 
14 57591 นาย กษิดิศ กอบกิจ 

15 57752 น.ส. ปรียาภัทร มาตะวงค ์
16 58251 น.ส. ณัชชา ธนสุขเกษม 
17 58263 น.ส. ฐิติพร เจนศิริวาณิชย ์
18 58271 น.ส. อรชร เชยช่ืนกลิ่น 
19 58467 นาย ปลายตะวัน  คงสมุทร 

20 58520 น.ส. นภสร กาญจนมุสิก 
21 58522 น.ส. กนกพร พาลีตา 

22 58611 น.ส. โสภิดา ประกูน 
23 58640 น.ส. บงกชมาศ ศรีสากล 

24 58642 น.ส. พัชรวรรณ คงสุวรรณ 
25 58764 น.ส. ประทมุเกตุ ศรีนุตตระกลู 

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 10      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58793 นาย ภาคภมูิ กรอบงาม วิศวกรรมเคมี65 ห้อง10 

  

2 58825 น.ส. ญนันทพร จันทิมา 
3 58826 น.ส. ปาณศิรา เติมสมบัต ิ
4 58873 น.ส. ยศรินทร์ สร้อยสูงเนิน 

5 58890 น.ส. วไลลักษณ์ จอมไพรศร ี
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 10      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

6 58917 น.ส. สริิกัญญา ตราชัย 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง10 

  

7 58929 น.ส. นันท์นภัส สายด ี
8 58996 น.ส. กนกพรรณ จุลพัฒน์ 
9 59030 น.ส. ปรียาพรรธน์ โพธิ์เอี่ยม 
10 59091 น.ส. มูนีฟะฮ ยูโซะ 

11 59101 น.ส. ลักษิกา พงษ์ชาติ 
12 59130 น.ส. ปวิตรา เทพรักษ ์

13 59186 น.ส. เยาวลักษณ์ ชูวงศ์รุ่งสว่าง 
14 59212 น.ส. ธีรกานต์ ธีระกุลพิศุทธ์ิ 
15 59278 น.ส. ปรณิดา อุ่นในธรรม 
16 59451 น.ส. กมลวรรณ บุญชัย 

17 59477 นาย ภูดินันท์ มีนาบญุ 
18 59480 น.ส. นพวรรณ  ปลื้มหทัยทิพย ์
19 59596 นาย ธนภัทท์ แสงแก้ว 
20 59640 น.ส. กัญญารัตน์ พงษ์ฐานะ 
21 59667 น.ส. กนกนาถ ไชยยามลู 

22 59745 น.ส. ธิดารตัน์ รัตนธาราธิคณุ 
23 59778 น.ส. ศิริกญัญา สมิมา 

24 60003 น.ส. กันต์ฤทัย กระดังงา 
25 60054 น.ส. วันสุ เทพเกื้อ 

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 11      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 60062 น.ส. กัญญาพัชร คงประโคน วิศวกรรมเคมี65 ห้อง11 

  

2 60109 นาย วรเศรษฐ เนตรถาวร 

3 60134 น.ส. วนัสนันท์ ตั๋นก าเลิศ 
4 60162 น.ส. พรพิชชา ตั้งวุฒิสาร 
5 60270 นาย อิทธิกร ฉันทโสภณ 
6 60450 น.ส. ปรีญาภรณ์ คลังเกต ุ

7 60487 น.ส. ปองขวัญ  อินทร์ไชย 
8 60521 น.ส. วรรณวิสา พลกัน 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 11      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

9 60529 น.ส. กมลลักษณ์ ดอนปรีชา 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง11 

  

10 60579 น.ส. พิมพ์ชนก โกษฐเพชร 
11 60588 น.ส. อิชยา บุญนาค 
12 60633 น.ส. เมธาวี สมุาลย์มาศ 
13 60683 น.ส. รุ่งภคพร  จันทรา 

14 60692 น.ส. ญาโณทัย พาหา 
15 60855 นาย ธีธัช แสงจินดา 

16 60902 นาย จิรวัฒน์  ค าสุข 
17 60909 นาย ทวีคูณ พูนศิร ิ
18 60932 น.ส. ศิรินภาพรรณ ศรรีักษ ์
19 61299 น.ส. สุพัตรา รักกุศล 

20 61367 นาย ธนกฤต เนตรชาลีรัตน ์
21 61837 น.ส. ปริญญา เทพยศ 
22 62140 น.ส. กุลภรณ์ สิงขโรทัย 
23 62505 น.ส. จิราวรรณ บุญจันทร ์
24 62938 นาย ธนโชต ิวงศ์นิลจันทร ์

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 12      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44445 นาย ศิโรมัน เพ็ชรเทียร 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง12 

  

2 45504 นาย นครินทร์ ดอกบัว  
3 46781 นาย ธนวัฒน์ ปัจฉิมมะ 

4 47355 น.ส. ปัทมา ทองประเสริฐ 
5 47358 น.ส. ธนพร ยาทา 
6 47490 น.ส. กนกกร รัตนค า 

7 47501 น.ส. ปานรวี แซส่้อ 
8 50011 นาย วรินทร แสนปัก 
9 50013 น.ส. หนึ่งราตรี คงสง 
10 50318 น.ส. ธัญวรตัม์ ป้อมสิงห์ 

11 50498 น.ส. พรชิตา  หงษ์ด าเนิน 
12 50761 น.ส. จินตนา  เชิญชม 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 12      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

13 51439 น.ส. จินดารัตน ์ แซ่อึ๊ง 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง12 

  

14 51618 นาย กมลวิช เตโชภาส 
15 51715 น.ส. วาริธร แหลมม่วง 
16 52069 นาย กรวิศวร์ ถวัลยด์ ารงวิทย ์
17 52519 น.ส. อริสรา แกล้วทนงค ์

18 52577 น.ส. เพชรรตัน์ดา  ดีอันกอง 
19 54533 นาย ศวัสกร ม่วงทอง 

20 55049 น.ส. วรรณิศา ศรีระษา 
21 56315 น.ส. ปาณศิา เทพวงค์ 
22 56957 น.ส. พัชรดา โคตะด ี
23 57238 น.ส. ชาลิสา อุดมเลิศปรีชา 

24 57367 น.ส. ณปภัช ววงศธรนิชฌาน 
 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 13      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 57790 น.ส. ปนัสยา อาจวิชัย 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง13 

  

2 58861 นาย มณฑล ชาวเนิน 
3 58871 น.ส. ธนพรรณ พงศ์เลิศคณิต 
4 59070 น.ส. ครองขวัญ ปาระม ี
5 59110 น.ส. ภัควลัญชญ์ หนูหมื่น 
6 59560 นาย ธีรภัทร พ่ึงภูม ิ
7 59686 น.ส. พราวนลิน สุคันธรส 

8 59963 นาย พิจักษณ์พล ทะมะรมย ์
9 60116 น.ส. เปรมฤทัย  อ่อนอุทัย 
10 60408 นาย อิทธิกร อิศรภักด ี

11 60708 นาย รณกร ยอดสุวรรณ 
12 60822 น.ส. สุมติตา นาคหลง 
13 60950 น.ส. กันติชา แก้วทอง 
14 61453 น.ส. เอมมิกา สันตสิุขโพธา 

15 61589 นาย ศุภโชติ รองโสภา 
16 61815 น.ส. ปัณฑติา สดุรักษ์ 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 13      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

17 62076 น.ส. ปุณยวรี์ เกตุปาน 
วิศวกรรมเคมี65 ห้อง13 

  

18 62168 น.ส. สญัจิตา ผ่องผาด 
19 62279 น.ส. นิชาภา วราศรัย 
20 62400 นาย ณัฎฐากร  อยู่นาน 
21 63013 นาย อนุชา คุ้มโภคา 

22 63167 น.ส. ภคภรณ์ สังขบุตร 
23 63304 นาย กฤตภาส หอมระรื่น 

24 44602 น.ส. วิชญาดา  ใจยินด ี
 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 14      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 45250 น.ส. ธนิตา พันนาม 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง14 

  

2 45298 น.ส. ศดานันท์ เนือนสกุล 
3 46094 น.ส. ณัฐณิชา ช านาญศร ี
4 46220 น.ส. สุจริา พ้ืนพันธ ์
5 46489 นาย พบเอก สิงห์ใหม ่

6 46860 น.ส. อาทิสา ศรีอ่อน 
7 47530 น.ส. ณัฐนรี จั่นหยง 
8 47587 น.ส. ชนากานต์ ฐิติภรณ์พันธ ์
9 48344 น.ส. อารยา น้อยเกิด 
10 48360 นาย จอมจักรพรรดิ เรืองฤทธิ์ 
11 48432 น.ส. ปานเลขา ยืนยิ่ง 

12 48641 น.ส. สุพรรษา  ธาน ี
13 48727 น.ส. กนกกาญจน์ จันทรา 
14 48933 น.ส. กวินทิพย์ อนันตกิจโกศล 

15 48959 น.ส. ศรตุยา ขวดใส 
16 48991 น.ส. มนัสนันท์ พรหมศร 
17 49056 น.ส. พิมพ์วลัญช์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ 
18 49419 นาย พุฒิกานต์ วรัชญ์เฉลิมกุล 

19 49438 นาย จักรกฤช ไตรรัตน ์
20 49439 น.ส. ศุภณัฎฐ์  ด าเม็ง 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 14      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

21 49575 นาย กรวิชญ์ สุดยูโซ๊ะ 

 22 49666 น.ส. อรณญัช์ วรเวชธนกุล 
23 50299 นาย รัชพล ผลพูล 
24 50426 นาย ศรศักดิ์  แสงสุวรรณ ์

 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 15      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 50473 น.ส. พิมพ์วลัญช์ ผ่องใส 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง15 

  

2 50646 น.ส. ภรณส์ิกานย์ สังข์ทอง 
3 50878 น.ส. ฟารีดา เถรว่อง 
4 50942 นาย วสิษฐ์พล พร้าโมต 
5 51154 น.ส. เปมิกา วรพันธ์ 
6 51223 น.ส. ณัฐวรา เกิดประดิษฐ ์
7 51286 น.ส. จิราพัชร ศรีระพันธ์ 
8 51641 นาย ศิริภูมิ ศริิรตัน ์
9 51894 น.ส. ยาลิกา สอาดเมือง 

10 51986 น.ส. ภูริชญา กสิพล 
11 52063 น.ส. สุชญา ปานช่วย 
12 52263 น.ส. ชนิกานต์ ศรีประเสริฐ 
13 52433 น.ส. ชญานิษฐ์ จันทร์เหลือง 
14 52649 น.ส. อธิตยา จินดา 
15 53094 น.ส. ศิศิรา วงศ์รวีวิวัฒน ์

16 53366 น.ส. อังศุมารินทร์ เดชทองจันทร์ 
17 53371 นาย สุกฤษฏิ์ อุดมธนวงศ ์
18 53463 นาย ณธีพัฒน์ กิตตสิารพงษ ์

19 53957 น.ส. สุธิดา หลอดทอง 
20 54494 น.ส. ฐิตารยี์ โพธ์ิเกษม 
21 54949 น.ส. ณัชณิชา เสนาธรรม 
22 55253 น.ส. โยษิตา ลอยศักดิ ์

23 55376 นาย เมธวิน ยาง๊ะ 
24 55442 น.ส. กรกนก แก้วศรีนาก 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 16      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55500 น.ส. ศรญัญา บูรณะมณฑล 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง16 

  

2 56232 นาย ณัฐวุฒิ ใจเอื้อ 
3 56504 น.ส. กัญญาณัฐ วรรณากาญจน ์
4 56607 นาย ธนพล รังกูล 
5 56899 นาย พีรพล  เรืองศร ี

6 57146 น.ส. วริศรา ด าแดง 
7 57526 นาย วรวิช บ ารุงเกต ุ

8 57549 นาย ชิเนนทร์ กิ่งโคกกรวด 
9 57801 น.ส. กวิสรา โสดาวงค ์
10 57973 น.ส. ญาดา จุลสุคนธ ์
11 58004 นาย ศุภกานต์ แสงวิเศษ 

12 58166 นาย จุลจักร ภูดรโพธ์ิ 
13 58976 น.ส. วิรตี นิธิฐาปนธาดา 
14 59195 น.ส. ภัทร วิธานตริวัฒน ์
15 59277 น.ส. คีรีวีร์ อนุชน 
16 59294 น.ส. อินทิรา จรติรัมย ์

17 59368 น.ส. พิมพ์ลดา จงสิริธนาศักดิ ์
18 59920 น.ส. วรัญญา พงษ์ผือฮ ี

19 59949 น.ส. กวิสรา เเยม้รัตน ์
20 60051 น.ส. มิ่งขวัญ หลจีิ้น 

21 60412 นาย เฉียงเหนือ ขจรโรจนรักษ ์
22 60424 น.ส. สุตาภัทร บตุรวาระ 
23 60550 นาย ชลทิศ จิตพิสิฐชัย 

24 60841 น.ส. กมลลักษณ์ เงินประเสริฐ 
 

วิศวกรรมเคม ีห้อง 17      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 60890 น.ส. ลักษิกา หงส์ฟ่องฟ้า 

   

2 60904 นาย วชิรวิทย ์ มาตะพัตดิ ์

3 60918 นาย ธนกฤต  ผาอ่อน 
4 61015 นาย กานตพงศ์ เทพกุญชร 
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วิศวกรรมเคม ีห้อง 17      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

5 61158 น.ส. พิมพ์ชนก ธุดี 

วิศวกรรมเคมี65 ห้อง17 

 

6 61424 นาย จิณณพัต ก้อนแก้ว 
7 61527 นาย กิตติกวิน วงค์แก้ว 
8 62107 นาย ณัฏฐพล จันทร์พิทักษ ์
9 62157 นาย ธนดล อุ่นญาต ิ

10 62259 น.ส. กัญญาณัฐ รตันะไทย 
11 62285 น.ส. น่านฟ้า ไชยด ี

12 62561 น.ส. บุญมาตา ผ่องแผ้ว 
13 62642 นาย ธนดล ไทรงาม 
14 62946 น.ส. ศศิธร รักษ์ทอง 
15 62955 นาย เฉลิมฤทธ์ิ  ย้อนเพชร 

16 62993 น.ส. จิรภิญญา เป็นทุน 
17 63063 น.ส. จิรัฐติกาล ศริิธนานุกูล 
18 63079 นาย อธิษฐ ์ทองเต็ม 
19 63240 น.ส. สณุัฏฐา เกษรศร ี
20 63424 น.ส. ศรตุา ขวัญเจริญศร ี

21 63508 นาย พชร ภู่จิ๋ว 
22 63683 นาย ก้องหล้า สุดใจ 

23 63768 น.ส. พุทธวรรณ ทองหุล 
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3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 1     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 45271 นาย ศีล ไชยช่วย วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง1 

 

2 44654 นาย อาจหาญ  อ่อนส ี
3 45068 นาย พงศ์พณิช พลรักษา 

4 45129 นาย ธีรภัทร์ มีวงค ์
5 45292 น.ส. ชีพชนก จันทร์เรือง 
6 45550 นาย ธนกฤต คัชมาตย ์

7 45798 นาย ศุภกร เอาะน้อย 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 2     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 48526 นาย กิตติภมูิ งามทอง 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง2 

 

2 48571 น.ส. นีรณภัทร เกษมสุขสถาพร 
3 48789 น.ส. ฐานิดา จารัตน ์
4 49508 นาย สัญชัย เวฬุวนารักษ ์

5 49557 น.ส. พลอยไพลิน สุกทน 
6 49852 นาย กีรดิต ภูกิ่งหิน 

7 49965 นาย ราชันย์ แสงทอง 
8 50001 นาย อภิมุข คามิค 
9 50130 นาย ณัฐภมูิ วิลากุล 
10 50236 นาย ศิริชัย ใจบุญ 
11 50321 น.ส. ภัทรนันท์ คะใจ 

12 50559 นาย สุรเชษฐ์ ตันตยานนท์ 
13 51195 น.ส. จิรฐา ศรีเรือง 

14 51241 นาย พศวีร์ สุขศรเีมือง 
15 51395 นาย ภูพิพัฒน์ พิมพ์หน ู
16 49324 นาย กรณิศ เสนาลักษณ ์  
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 3     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 51422 นาย ชัยสิทธ์ิ แสงรัตน ์

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง3 

 

2 51457 นาย ธนากร สามงามน ุ
3 51755 น.ส. วัชรีวรรณ มากพันธ ์
4 51845 นาย สิทธิพล ศักดิ์ศร ี
5 51898 นาย รัฐรวี มั่นจันทร ์

6 51901 นาย ภริศกร ใจด ี
7 51921 น.ส. พัณณิตา  วิเชียรโรจน ์

8 51923 นาย เทคโน โพธิชัย 
9 52137 น.ส. ขวัญฤทัย เกตุนวม 
10 52295 นาย ธนันชัย  ประมวล 
11 52323 นาย ภูบดินทร์  นันแก้ว 

12 52399 นาย ธนธรณ์ ลิม้สริิเรืองชัย 
13 52542 นาย สุรชาติ มลวัง 
14 52646 น.ส. เมธิศารัชต์ ชัยสุขนิธิธนโชต 
15 52775 นาย จิรภัทร โชติกุโล 
16 54772 นาย ตรีชัย พลมั่น  

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 4     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 52909 นาย อดุลยศักดิ์ แสงกล้า วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง4 

  

2 52959 น.ส. กัญชนา เปรมทา 
3 53084 น.ส. จอมขวัญ สมาธ ิ

4 53145 นาย นนทกร สุตะวงษ ์
5 53307 นาย ชลกานต์ ข ามาก 
6 53378 น.ส. ธมนพรรณ์  จู้มณีโชตไิพศาล 

7 53380 นาย ชญาณภัทร ค าสิน 
8 53683 น.ส. พิชญาพร  ฉัตรชาญมงคล 
9 53685 น.ส. ชาคริยา สีไสย 
10 53923 น.ส. เบญจวรรณ อิทริน 
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 4     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

11 54018 นาย ธนวัฒน์ พิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง4 

 

12 54081 นาย คมน์คณณิ มณีสายสุวรรณ 
13 54284 นาย ภาณุวิชญ์  บุนนนาค 
14 54380 น.ส. ปรารถนา สนิทผล 
15 54652 นาย พันธกานต์ หารเทศ 

16 60247 น.ส. สโรชา มอไธสง  
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 5     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 54874 นาย จักรพงษ์ ประมะคัง 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง5 

  

2 54946 นาย ภูดิศ กิตสิมประยรูกุล 
3 55197 น.ส. กนกรัตน์ เหล็กศร ี
4 55672 นาย จิรภัทร กรรณสตู 
5 55944 นาย ชนุดม พาช่ืนใจ 
6 56004 นาย ต้นตระกูล  นพรัตน ์
7 56080 นาย ธนพงษ ์โวหาร 

8 56126 นาย อุรคินทร์ มงคล 
9 56158 นาย ศุภกฤต อุ่นกาศ 
10 56384 น.ส. กรรณิกา  ศรีวิชา 
11 56442 นาย บดินทร์ อุดขันจริง 
12 56511 น.ส. ชญาน์เบญญา เหลืองอร่าม 
13 56552 นาย พัชรพล เด่นนิตริัตน ์

14 56791 นาย กิตติ ปัตถา 
15 56802 นาย ชานนท์ คณะทอง 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 6     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 56829 น.ส. รัฐนันท์ เหมือนจันทร ์

  

2 56989 นาย วีรภัทร พานทอง 

3 57066 นาย ธนบดี บุญณส์อาด 
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 6     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

4 57285 นาย ประสิทธ์ิ รักด ี

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง6 

  

5 57576 น.ส. มณีรัตน์ โสตะวงษ์ 
6 57667 นาย รามลิ หิรัญทวภีัทร 
7 57842 นาย ธนากร เหลา่จินดา 
8 57918 นาย โซเฟียน หะยีอาแว 

9 57998 น.ส. กนกวรรณ ค าศร ี
10 58260 นาย ชิตพล แก้วไทรคุม้ 

11 58653 นาย พีรพัฒน์ นพสวัสดิ ์
12 58939 นาย ภูมิพัฒน์ ผางน ้าค า 
13 59114 น.ส. ตมสิา อมรประสิทธ์ิ 
14 59178 น.ส. ชยุดา สุขเกษม 

15 59335 นาย อานนท์  มาบพา 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 7     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 59412 นาย พงศ์ศรัญ สมพงศ์ศักดิ ์

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง7 

 

2 59502 น.ส. กัญญาพัชร จอมค าสิงห ์
3 59506 น.ส. ธนัชชา พานิชย์วิลัย 
4 59804 นาย ธนฉัตร นิทัศพัฒนา 
5 60486 นาย สาโรจน์  รอดช้าง 
6 60667 นาย ณัฐพงศ์ วีรพันธุ ์
7 60727 นาย ทวีพงษ ์ ทั่งจันทร์แดง 

8 60767 นาย พุฒิพงศ์ วงค์ราษฎร ์
9 60982 น.ส. ชรินรัตน์ สอนอาจ 
10 61006 นาย ภาณุพงศ์ ใจใหญ ่

11 61170 นาย สหรัถ สุทธิรรม 
12 61345 นาย จีราวัฒน์ ปทุมจันทรตัน ์
13 61410 น.ส. ภุมริน สิรจิริยา 
14 61608 นาย นภัสรพี ท าบุญ 

15 63241 น.ส. กัลยรัตน์ ทายงาม 
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 8     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 44909 นาย จักรภพ เย็นกล ่า 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง8 

  

2 45224 นาย ต้นกล้า นาน่วม 
3 45878 นาย พอ หาญกลับ 
4 46404 นาย ปุณณภพ ดอกยีสุ่่น ดอกยี่สุน่ 
5 47325 นาย วรเชษฐ์ พรมบุตร 

6 47397 นาย กรภพ เรือนแป้น 
7 47632 นาย ปารมี ผดุงเกียรติศักดิ ์

8 48013 นาย สมิทธิ แซ่ตั้น 
9 48404 น.ส. นฤมล  โค่นดอนขวาง 
10 49467 นาย ชยพัทธ์ บานพับทอง 
11 49610 น.ส. กรกนก สดุรุ่ง 

12 49745 นาย เฉลิม ปุยะต ิ
13 49918 นาย สุทธิพงษ์ สุขหอม 
14 50076 นาย นาย ธีเดช   ศรีเพชร 
15 50375 นาย กิตติธัช หงส์ชู 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 1     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตยท์ี่ 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 50449 น.ส. กมลชนก เต็มอุดมทรัพย ์

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง1 

  

2 52742 นาย สามติ สงวนบุญ 
3 53167 นาย ภัชรพงศ์ อินทรีย ์
4 53596 นาย ภูรินทร์  เข่งพิมล 

5 53746 นาย วรชาติ เป้าทอง 
6 53807 นาย กฤตภาส เดชาธรรมวงศ ์
7 53903 นาย ปาลวัฒน์ ยอดด าเนิน 

8 54057 น.ส. กัลยาณี ชูข า 
9 54475 นาย พรพิพัฒน์  สุทะปัญญา 
10 54754 นาย บรรณวิชญ์ ซ่อมสุข 
11 55291 นาย ชวิญวัธน์ ติรประเสริฐสิน 

12 55487 นาย พัทธดนย์ สิทธิธนันต ์
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 1     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

13 55624 นาย นิพิฐพนธ์ อินทร์เขียว  
14 55636 นาย ภัทรชัย เฮะอิชิ 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 2     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 56194 นาย พงศกร สรวสิูตร 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง2 

  

2 56773 นาย กฤษณธร จ ารสัแนว 

3 56828 นาย ไกรวิชญ์ สรุะ 
4 57006 นาย จิรายุ ลงคลัง 
5 57326 นาย ณัฐิวุฒิ สายพันธ ์
6 57650 นาย ปฐมพงศ์  โชติสุขรัตน ์
7 57658 นาย จิรายสุ ชูสุข 
8 57687 นาย ณัฐวัฒน์ ด้วงเงิน 
9 57787 นาย อธิป  รอดเปรม 
10 58548 น.ส. พริม เถาว์ทะวงศ ์
11 58671 น.ส. ณัฐสุดา  พลพรม 

12 58741 นาย อชิรวัฒน์ ซ าเซ็น 
13 59061 นาย ธัญวิชญ์ ศรีป่าหวาย 
14 59662 น.ส. ไอลดา แสงอรณุ 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 3     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 59797 นาย กัญจน์สภุัค พรหมมา วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง3 

  

2 59950 นาย เอนก  ชนประชา 

3 60243 น.ส. ณิศศา กั้วมาลา 
4 61117 น.ส. สาธติา เฉลยไกร 

5 61205 นาย กวิน พรหมศร ี
6 61279 นาย ชลชาติ อนุสรณ ์
7 61445 น.ส. อนัญญา  นิรพาธ 
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 3     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

8 61459 นาย นพเก้า จิระวัฒน ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง3 

 

9 61727 นาย ศิวกร นามิ่ง 
10 61813 นาย กมลจติต์ พูนพิพัฒนพงษ์ 
11 62830 นาย โสภณัฐ สังข์แก้ว 
12 63046 นาย ชยพัทธ์ ทรงพิพัฒน์ 

13 63109 นาย ธนวัต อุดม 
14 45176 น.ส. เหมหงส์  สีขาว 
 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 4     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 45704 นาย วชิรวิทย์ นวลขวัญ 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง4 

  

2 46252 นาย พัชรพนธ์ โชติรัตน ์
3 46878 นาย ธันวา สายพานวิทยา 
4 47130 นาย พัชรพล พ่วงพูล 
5 48388 นาย ภูริทัต แดงงาม 
6 48448 นาย ภาณุพงศ์ ไชยปรุิวงศ ์

7 48457 นาย วรภัทร มณีวงศ ์
8 48491 นาย ไตรทศ ทองมูล 
9 48562 นาย ชนวีร ์ชาญวิรวงศ์ 
10 48566 น.ส. ศุภสิรา บญุม ี
11 49274 นาย อนุชา ใจหนักดี 
12 49833 น.ส. วิรันญา กรุดศาสตร ์

13 50306 นาย นายนราวิชญ์ กาญจนะเกต ุ
14 51004 นาย แสนชัย  ปากสมุทร 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 5     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 51151 นาย พสิษฐ ์ สุนทราวันต ์

  

2 51332 นาย อนิรุทธิ์ บุตรหนองหว้า 

3 51371 นาย เมณฑกะ เตยีวศิริทรัพย ์
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วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 5     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

4 51599 นาย ภัทราวุฒ พันธุ์เพ็ง 
วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง5 

  

5 51693 นาย ศุภกิตติ์ ลักษณส์ิรโิรจน ์
6 51767 นาย ณัฐพนธ ์ นาคเกิด 
7 51930 นาย กานต์วณิช  ปัดถาวะโร 
8 52169 นาย ภัทรศลิป์ บุตรจันทร ์

9 52584 นาย อเนชา อติโรจน์ปญัญา 
10 53560 นาย พีระพารส์ บุตนิจ 

11 53565 นาย อาชวิน ทองพูล 
12 53865 นาย ณัฐนนท ์ ใจกระจ่าง 
13 54512 นาย คุณากร ชูเชิด 
14 54534 น.ส. เปรมกมล จรเสมอ 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 6     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 54585 น.ส. ศิรินทรา ค าก้อนแก้ว 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง6 

  

2 55406 นาย พบธรรม ฟองชน 

3 55483 นาย ศุภพณัฐ วัฒนเจริญ 
4 56017 นาย ทศสันต์ เจริญวัย 
5 56316 นาย ณัฐิวุฒิ นุชเจริญ 
6 56489 น.ส. ปารณีย์ ทวีสุข 
7 56769 นาย ธนภัทร ศิริวงศ์ศาล 
8 57539 นาย ณัฏฐกติติ์ ธงชนะ 

9 57711 นาย ปัณณวัชร์ อนุกูลเวช 
10 57742 นาย พิชชากร เขจรเนตร 
11 57938 นาย นันทิภาคย์ วงษ์วัฒนะ 

12 58558 นาย สรวิศ ปิตสิินชูชัย 
13 58695 นาย พิเชฐ บรรณสาร 
14 58795 นาย ณัฐกรณ์ ศรศร ี

 

 

 



48 
 

 
 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 7     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 59079 นาย ภูศร จิมีสิก 

วิศวกรรมเครื่องกล65 ห้อง7 

  

2 59144 นาย พงศกร โสภา 
3 59235 นาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข 
4 59256 นาย ภูรินท์ เมนทะระ 
5 59344 น.ส. รวิสรา จินดา 
6 59439 นาย คามิน  ศิริสงคราม 
7 59654 น.ส. สตมณ จันทาส ี
8 60627 น.ส. ชลลดา ดวงเดือน 
9 60724 นาย วิชญ์ภาส พรพิชิตโชคชัย 
10 60891 นาย พงศธร ภูชิสส์ธญัพิสิษฐ ์
11 61474 น.ส. จันทกานต์ิ  หอยนกคง 
12 61660 น.ส. วรัชยา  เจือจันทร์ 
13 62066 นาย รวิพนธ์ นันชนะ 
14 62282 นาย จักร์ภพ นิตย์เจริญ 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล ห้อง 8     วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 62308 นาย พลากร เพชรจ านง 

วิศวกรรมเคร่ืองกล65 ห้อง8 

  

2 62649 นาย กิตติพัฒน์ สงวนปัญญาสกลุ 
3 62799 นาย กุลวุฒิ กมลเลิศวณิช 
4 62847 น.ส. นงนภัส สันติเวศม ์

5 62987 นาย ธีรเตชินทร์ เเต้มทอง 
6 63054 นาย ทรงโปรด อ่องศร ี

7 63102 นาย ภูรณิัฐ โชติพนัง 
8 63144 นาย พีรพัฒน์ จินตนา 

9 63162 น.ส. ณัชชา สวาทรมัย ์
10 63271 น.ส. ญาตารี วาจะนะวินิจ 

11 63295 นาย แดนอังคาร ธรรมประทีป 
12 63328 นาย บุญฤทธ์ิ  ถิ่นลิพอน 

13 63341 นาย ณัฐกิตติ์ ชัยเจรญิไมตร ี
14 63779 นาย พีรพงศ์ บุญทอง 
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4. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
วิศวกรรมโยธา ห้อง 1      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 59069 น.ส. กุลจริา เจริญรมัย ์

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง1 

 

2 44586 น.ส. ณัฐพร ชมกระแสสินธุ ์

3 44709 น.ส. พรรณพร นนธ ิ

4 44843 นาย อักษรณรงค์ วงศร ี

5 44878 นาย พัชรภูมิ มีเรือง 

6 45024 น.ส. ภควดี ค าแผ่น 

7 45076 นาย ปกรณ์ สุดสงค์ 

8 45208 น.ส. ชญาณี รุ่งกษัตรา 

9 45307 นาย คฑาวุธ ล้อมเล็ก 

10 45587 นาย ครรชิต สร้อยวงศ์ค า 

11 45884 น.ส. จิรัชญา ฦๅชา 

12 45940 น.ส. กรกนก พลพงษา 

13 46042 นาย ศุภกร พฤกษายั่งยืน 

14 46043 นาย จักรนิมิต จักรวิวัฒนากุล 

15 46106 น.ส. ขวัญชนก เรืองทอง 

16 46127 น.ส. ญาณิน แจ้งศร ี

17 46144 นาย วชิราธร พัชรธนาธร 

18 46170 นาย ธีรเทพ มะเทวิน 

19 46337 น.ส. แพรไพลิน  พัฒนาศูร 

20 46367 น.ส. เบญจรัตน์ ปรีดาภัทรพงษ์ 

21 46505 น.ส. อภิณห์พร  เกรียงสกุลวงศ ์

22 46689 นาย ณัทพล ดวงนาค 

23 44832 นาย สถาพร สภาพ  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 2      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 47029 นาย พงศ์ชนัญญ์ วงษ์วิจิตสุข 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง2 

 

2 47120 นาย ปฏิภาณ ดวงแก้ว 

3 47163 นาย ณัฐวรรธน์ อินสุข 

4 47281 น.ส. สิริยากร แสดงคุณ 

5 47306 น.ส. ลภัสรดา  อุ่นเจริญ 

6 47544 นาย พีรกร พรหมจันทร์ 

7 47646 น.ส. สุพิชฌาย์ แสงมณี 

8 47971 น.ส. สุทธิชา กุลมัย 

9 48189 นาย นราธร อินเทศราช 

10 48198 นาย ฐิติวัฒน ์ เรือนเงิน 

11 48209 น.ส. ปิยพรรณ  จริตงาม 

12 48288 นาย พงษ์ชนะ มณีโชต ิ

13 48359 น.ส. กมลวรรณ ชาวเวียง 

14 48522 นาย จิรภัทร แก้มทอง 

15 48538 น.ส. จิรนันท์ ศรีเมือง 

16 48545 นาย ธวัชชัย ค าโสภา 

17 48717 นาย สารัช อามินเซ็น 

18 48755 นาย นายวชิรวิชญ์ มิ่งขวัญ 

19 48858 นาย ชาญวิทย์ นาคแก้ว 

20 48948 นาย ภาณุวัฒน์ สาริยา 

21 49033 นาย นิรันดร์ เวียงอินทร์ 

22 49164 น.ส. ประภาสิริ มกรพันธุ์ 

23 49175 นาย กัญวลาพล พุทธศรี 

24 49182 นาย อุทิศ สมาธ ิ

25 49205 นาย ทรงชัย เข็มอินทร์ 

26 49261 น.ส. วีร์สุดา จันทร์ลอย 

27 49327 น.ส. ณัฐธิดา บุง้จันทร์ 

28 49554 น.ส. วนัเพ็ญ มูลสาร 

29 49644 น.ส. ชนิกานต ์ ทรงทองค า 

30 49649 นาย ไทพัฒน์ ทองค า 

31 49675 นาย ญาณวุฒิ เสมานู 

32 49676 น.ส. ยศยา ศรศรี 

33 49685 น.ส. ธนัญญา ไกรด า 

34 47174 น.ส. ธิญาดา ประเดช  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 3      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 49742 นาย ชลชาต ิสุขอุทัย 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง3 

 

2 49807 นาย กิตติกานต์ ปราบงูเหลือม 

3 49848 น.ส. สาวิตรี ฮวดหุ่น 

4 49885 น.ส. กมลวรรณ โฉมศิริ 

5 50026 น.ส. อนัญญา ขอประเสริฐสุข 

6 50182 น.ส. กมลวรรณ วงศ์อ ามาตย์ 
7 50184 น.ส. ปราณปริยา คล้ายรัศมี 

8 50194 น.ส. ณัทภัค กูลการขาย 

9 50208 นาย พัสกร ศรีชื่น 

10 50352 น.ส. ชนิภรณ์  แซ่ตั้ง 

11 50408 นาย ภณวัจน์ บุญเคร่ือง 
12 50483 นาย ภีมพศ นวลนิ่ม 

13 50507 นาย พสิษฐ์ แคพิมาย 

14 50571 น.ส. วชัราภรณ์  นวลอ่อน 

15 50572 นาย ปิยังกูร ชลธ ี

16 50573 น.ส. ณรัญญา อุดโหล 

17 50607 น.ส. ณัฐณิชา เภรีภาศ 
18 50625 นาย ฉัตรถกล บุญมี 

19 50647 นาย กันตพงศ์ กาวิน 

20 50667 น.ส. อังคว์รา สังขสัญญา 

21 50739 น.ส. มุทิตา กิจพิทักษ์ 

22 50886 นาย ยุนดลุเลาะ เจะสนิ 
23 50895 นาย ปณิธิ จึงสงวนพรสุข 

24 50924 นาย จตุภัทร เมณฑ์กูล 

25 50978 น.ส. อมรรัตน์ สาตทอง 

26 51010 น.ส. วรดา ด าด ี

27 51014 น.ส. สุปรียา แซ่ลี้ 

28 51044 นาย นธี นาทุง่นุ้ย 

29 51147 นาย วรปรัชญ์  กิ่งแก้วก้านทอง 

30 51193 นาย ปธานิน ขีตตะสังคะ 

31 51217 นาย มูฮ าหมดัไซนอล มะตาเฮ 

32 51244 น.ส. กนกวรรณ  แก้วมาลา 

33 51246 นาย พสิษฐ์ ท่าแค 
34 47374 นาย วรรณรักษ์ ด าจันทร์  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 4      วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 51352 นาย ภูวนนท์ หัตถวงษ ์

 วิศวกรรมโยธำ65 ห้อง4 

 

2 51370 นาย ภัคพล บุ่งอุทุม 

3 51376 น.ส. ประนิดา สุตมา 

4 51473 น.ส. อัชราพร ปิยะวงษ์ 

5 51531 นาย ธัญธร เวียงเพ่ิม 

6 51590 น.ส. ณัฐมน อุ่มน้อย 

7 51648 นาย ชวนากร บ่อทรัพย์ 

8 51658 น.ส. พณิชนาภรณ์ ใจรัตน์ 

9 51778 น.ส. ปุณยวีร์ คงสอน 

10 51831 นาย เทียนชัย สุวรรณชมภู 

11 51878 นาย ภัทรพล  แสนบุญศิริ 

12 51970 นาย ณัฐชนน  ปานแก้ว 

13 51973 นาย ปัณณวิชญ์  มะโนน้อม 

14 51983 นาย คุณาวุธ ชัยกิตติศิลป ์

15 51991 นาย ธราดล สุขร ่าไป 

16 52060 นาย ธนดล น าทาน 

17 52071 น.ส. กนกวรรณ ผลประเสริฐ 

18 52077 นาย ปิยพัชณ์ พิมพ์นาวี 

19 52139 น.ส. สุดารัตน์ เกษหอม 

20 52143 น.ส. รติรส  อักษรครบุรี 

21 52191 นาย อภิรักษ์ ภู่จีนวงษ์ 

22 52251 น.ส. ชัชชญา ค าแสน 

23 52281 นาย บวร วงศ์จุมป ู

24 52374 น.ส. จิตต์ชนก พูนศิริ 

25 52382 นาย ธรรมรัฐ ศรีทอง 

26 52398 นาย ภูริพัฒน์ จะจง 

27 52400 นาย ณัฐพนธ์ ไชยปาละ 

28 52405 น.ส. รินลดา ใจเย็น 

29 52555 น.ส. อารยา ก าจาย 

30 52642 นาย ชยธร ชัยวิชิต 

31 52706 นาย ปวริศร์ เตนากุล 

32 52730 นาย ธนวัฒน์ ผ่านบุตร 

33 52839 นาย ภัคพล สอนด้วง 
34 48572 น.ส. พัชรินทร์ พงษ์ศักดิ์  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 5     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 52842 นาย สรายุทธ์  ณ ถลาง 

วิศวกรรมโยธำ65 ห้อง5  

 

2 52910 นาย ณัฐพงษ์ ดุมใหม่ 

3 53008 นาย รัฐชา วรหิน 

4 53309 นาย ศรราม  ลงุอ้อ 

5 53326 นาย คณาพงษ์ ประเสริฐชัยภูมิ 

6 53335 นาย ธนภัทร จรรยา 

7 53447 น.ส. วิรชา กันทสอน 

8 53594 นาย ศิลากร จูมพลหล้า 

9 53602 นาย ธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ 

10 53658 น.ส. พีรญา  ชามนตรี 

11 53723 นาย เปรม  สุนทรทัต 

12 53748 น.ส. ชณิตนันท์ พรามพิลา 

13 53751 นาย พีระวัฒน์  สุคนธทรัพย์ 

14 53802 นาย ภัทรพล สายเนตร 

15 53831 นาย สุชัจจ์ มีอนันต ์

16 53950 น.ส. ฑิฑมัพร ขุมมิน 

17 53994 นาย มาศณลินท์ โชติวัฒนสกุล 

18 53995 นาย นันตชัย ฆ้องงาม 

19 53997 นาย กิตติพัศ แสงฤทธิ์ 

20 54055 นาง วิรดา บุญทอง 

21 54158 น.ส. สุชานนัท์ พรหมยา 

22 54170 นาย อธิบดี พลเคน 

23 54211 น.ส. เสาวรส ขุนทอง 

24 54224 นาย พิตตินันท์ บัวจมู 

25 54240 น.ส. รติมา ศิริยอด 

26 54269 น.ส. ศศิพิมพ์ เร่งสมบูรณ์สุข 

27 54286 นาย ภูมิพัฒน์ จงรุ่งเรืองวัฒนะ 

28 54321 น.ส. ณัฐณิชา พิมพ์เงิน 

29 54470 นาย กฤษดา นาคสังวัจฉระ 

30 54484 นาย ศุภณัฐ เจริญวัฒน์ 

31 54540 นาย รพีภูมิ แสงอินทร์ 

32 54671 นาย หัฏฐกร  จันทร์สว่าง 

33 54766 นาย จักรกฤษณ์ รุ้งโรจน์ 

34 53369 นาย ธนโชติ อินทร์ชม  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 6     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 54917 นาย ชยธร เลิศศศิภากร 

วิศวกรรมโยธำ65 ห้อง6 

 

2 54920 นาย พงศ์พิชาญ สวนมะนัด 

3 54927 นาย จตุรวิชญ์  รัตแมต 

4 54933 น.ส. สิริยากร ขาวสนิท 

5 54934 น.ส. ชนิษฐา ยงประเดิม 

6 54993 นาย เจษฎา ดานขุนทด 

7 55022 นาย ชนนิทร์ สุวรรณไพบูลย์ 

8 55052 นาย พรพรหม เพชรคง 

9 55058 น.ส. ณัฎฐาพัชร แซ่ตั้ง 

10 55081 นาย เตชสิทธิ ถาดครบุรี 

11 55220 น.ส. พีรนันท์ เมธสวัสดิ ์

12 55228 น.ส. จิดาภา แก้วสมสร้าง 

13 55358 นาย พีรวัส สุขบุรี 

14 55372 น.ส. ชัชฎาภรณ์ วาดวิจิตร 

15 55449 น.ส. มธนพร หนูเล็ก 

16 55474 นาย ธีรภัทร ธรรมวิเศษ 

17 55713 นาย ปัฐวี วงษาเวียง 

18 55744 น.ส. รัตนมณี ระวังการ 

19 55758 น.ส. อภิชญา เสือนิล 

20 55813 นาย ธนัท ไชยยอด 

21 55831 น.ส. ชลธชิา  ทรัพย์มา 

22 55841 นาย ภคพล ไทยนันทน์ 

23 55929 นาย จิรวัฒน์ จิรกุลสมโชค 

24 55933 น.ส. ชนากานต์ สุวรรณฉวี 

25 55988 นาย อิทธิกร ชื่นชิต 

26 55992 นาย นนทพัทธ์ ชูสงัข์ 

27 56042 น.ส. ศศนิภา วิลามาศ 

28 56071 น.ส. พิชญาภัค กลิ่นจันทร์ 

29 56184 นาย สวพล เทพทอง 

30 56190 น.ส. นลพรรณ  บัวส าล ี

31 56239 นาย ศิรสิทธิ์ ฟองไววุฒิ 

32 56269 นาย นายธีรดนย์ สุขาวดีกุล  

33 56270 นาย เถลิงศักดิ ์ หิรัญค า 
34 59623 นาย พุฒิพงศ์ พันธุ์น้อย  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 7     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 56273 นาย ก้องกังวาล  ชาวสวน 

 วิศวกรรมโยธำ65 ห้อง7 

 

2 56281 น.ส. หทัยรัตน์ จันดาคูณ 

3 56371 นาย ธนภัทร วิลาสุวรรณ 

4 56475 น.ส. เกศินี มังคลาด 

5 56599 น.ส. ธวัลรัตน์ จุฑาศรี 

6 56629 น.ส. เปรมสินี ศรีสุดตา 

7 56686 น.ส. จิรัชนา หุมอาจ 

8 56701 นาย กัสสดนิธ์  ทักษนนท ์

9 56757 น.ส. สุพาพร  แสงเขียว 

10 56808 น.ส. ศิรดา ศิริวัฒน์ 

11 56980 นาย พุฒิพงศ์ อ่วมทิพย์ 

12 57119 น.ส. อภิสรา  ส่งแสง 

13 57296 น.ส. สุภาวรรณ ชูณรงค์ 

14 57363 น.ส. วีรยา อยู่วัฒนะ 

15 57489 นาย วงศธร แฝงเส้น 

16 57587 นาย ธีรภัทร ไชยอุดม 

17 57655 นาย วรพงศ์ สมบัติมาก 

18 57888 นาย ภูริสันติ์ เสนป่าหมุ้น 

19 57923 นาย ชยากร ไวปัญญา 

20 58064 นาย สมบัต ิทองด ี

21 58098 นาย ภูเบศ จันทร์ปรุง 

22 58134 นาย ภูมินทร์ ทบด้าน 

23 58326 นาย นิอันวาร์ วาบา 

24 58395 นาย ณัฐภัทร บุญเฟรือง 

25 58503 นาย ธนพัฒน์ แซ่ตัน 

26 58521 น.ส. พัชรกมล วงค์นนัตา 

27 58532 นาย พรพิพัฒน์ แนมน้อย 

28 58591 นาย ถิรนัย ขวัญพงุ้น 

29 58655 นาย เศรษฐศักดิ์ รักชาติ 

30 58673 น.ส. ศิรประภา จันเทวา 

31 58723 น.ส. สุพิชชา ท่าจอหอ 

32 58732 น.ส. ศิริกร เสือพันธ์ 

33 58733 น.ส. ณิชาภัทร หวะสุวรรณ 
34 61387 น.ส. ณัฏฐณิชา โพธิชัย  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 8     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58742 น.ส. กมลวรรณ ปะภูสะโร 

 วิศวกรรมโยธำ65 ห้อง8 

 

2 58896 นาย โอชษิฐ์ จิระเสวี 

3 58978 นาย เจษฎากร เสรีกุล 

4 59068 น.ส. พิมพ์มาดา พิพิธกุล 

5 59292 นาย ธนพล มนตป์าริชาต ิ

6 59352 นาย ภูริณัฐ ช านาญโพธิ์ 

7 59375 น.ส. มณฑกาญจน์ พลหนองแวง 

8 59441 น.ส. แดง  นายลือ 

9 59505 นาย ทรงพล  กอบุตร 

10 59548 นาย วรินทร ท้าวโกษา 

11 59644 นาย กวิน สายทอง 

12 59752 นาย ปองพล สูตรอนันต ์

13 59789 น.ส. ทัศไนยกาญจน์ รอดโต 

14 60013 น.ส. ณัฐชยา โกรา 

15 60032 นาย ธีรดนย์ เนาวเศษ 

16 60052 นาย ธนากร เงินวงศ์นัย 

17 60204 น.ส. บัณฑิตา สมบัติวงค ์

18 60269 นาย วิษณุ ธรรมสุภา 

19 60341 นาย ภูมิรพี แดงดี 

20 60373 นาย ภคิน เดชะกัน 

21 60392 น.ส. ต่วนนาดา ปาแซ 

22 60395 น.ส. อัชฌาวดี หนูข า 

23 60587 นาย ดุลธร นิวรณุสิต 

24 60632 น.ส. จีระนันท์ จุฑาทิพย์ 

25 60663 น.ส. ละอองดาว หมานุ้ย 

26 60688 น.ส. นันทิกานต์ วุฒิงาม 

27 60737 นาย ธนาภิวัฒน์  บงแก้ว 

28 60742 น.ส. อมรรัตน์ โคตะเพ็ชร 

29 60744 นาย ชาญชัยศิลป์ สง่าล ี

30 60759 นาย เจษฎา สุขเสาร์ 

31 60781 น.ส. สุชาวลี ส าลีเงิน 

32 60809 นาย อลงกฤต ไชยบุบผา 

33 60877 น.ส. ชนันญา ศรีกงพาน 
34 63016 นาย ทอมมี่ บริทรีโอ  
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 9     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 60883 นาย ธนดล ธรรมาภิรมย์ 

วิศวกรรมโยธา65 ห้อง9  

 

2 60911 น.ส. ณัฐธิดา รุจิกวิน 

3 60914 นาย ธนดล ท่าฉลาด 

4 60965 น.ส. เมทิณี เสนค า 

5 61052 นาย พงศธร จิรพงศธร 

6 61104 น.ส. อลินนันท์ ณัฐธนานันต์ 

7 61116 นาย รุ่งคุณ วินิตโชติ 

8 61169 นาย กิตติพันธ์ จันปลิว 

9 61238 น.ส. ปานนที ยงทวี 

10 61258 นาย วงศ์วัชรินทร์ เนาวรัตน์ 

11 61346 น.ส. สุธิดา ทาขุลี 

12 61512 นาย กฤษณพงศ์ เกิดเกษม 

13 61520 น.ส. จิราวรรณ งามดี 

14 61606 นาย ธนวัฒน์ มัดหา 

15 61657 นาย ศุภกร ค าภักดี 

16 61862 นาย สุทธิราช   ธนานิตย์ 

17 62466 น.ส. ลักษิกา ปัญญาเลิศ 

18 62913 นาย พงษ์กมล แซ่คู 

19 63387 น.ส. วรัทยา หวังเกษม 

20 63398 น.ส. ปราลี สมานวิจิตร 

21 44714 น.ส. สรัญญา สมุทรกลิน 

22 44752 นาย ปัณณวิชญ์ ชัยศิลป์ 

23 44805 นาย ฐากร นทีภัทรโชติ 

24 45263 นาย กนกพิชญ์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ 

25 46165 นาย จีระวัฒน์ ทองสุข 

26 46209 น.ส. พิชญดา ธรรมจารี 

27 46269 นาย ฉัตรเทพ  ด้วงตุด 

28 46353 นาย ชวลิต โตคณิตชาติ 

29 46514 นาย ศุภวิชญ์ รังษีสันติวานนท์ 

30 47054 นาย ภัทธพนธ์ อากาศโสภา 

31 47203 นาย อานันท์ รุ่งเรืองอนันต์ 

32 47320 นาย สิรวิชญ์ วังริยา 

33 47743 นาย รัศมิ์พล เจริญพล 
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 10     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 47751 นาย สุรสิทธิ์ หล้าเพชร 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง10 

 

2 48135 นาย พีรพล ปิยะรัตนวัฒน์ 

3 49050 นาย อภินัทธ์ เสนดี 

4 49443 นาย ปวริศ สุวัชระเวช 

5 49464 นาย ธีรภัทร เอมสมุทร 

6 49558 น.ส. พรรษนนันท์ โพธิญาณนนท์ 

7 49593 นาย ชานน พนาเกษม 

8 49740 น.ส. ธนัชญา หรั่งวิลัย 

9 49797 นาย พงศกร การดี 

10 49808 นาย ธนวัฒน์ เติมภักดี 

11 49873 นาย ณฐกร สุวรรณโพยม 

12 50226 นาย อัจฉริยะ ผู้ช่วยรอด 

13 50386 นาย ธานา แขดวง 

14 51065 นาย ปรเมษฐ์ เรืองจิตร์ 

15 51218 นาย ฟาอิซ  แวจูนา 

16 51547 น.ส. ภิญญาพัชญ์ สีคุณ 

17 51573 นาย ศิขรินทร์ ศิริโก 

18 51578 น.ส. กัญญารัตน์ หนูวิไล 

19 52064 น.ส. ชนิสรา จารุทัศนีย์ 

20 52853 นาย ธิติหิรัณย์ มูลงามกูลจ์ 

21 53878 นาย ศรัณย์ ตันศิริพรภักดี 

22 54029 น.ส. พิยดา บางศรี 

23 54056 น.ส. พันธ์พิชา ทัดไทย 

24 54536 น.ส. กุสุมาสพ์ ดีอ่อน 

25 54844 น.ส. อภิชญา อ่อนพันธ์ 

26 54938 นาย ชญานนท์ งิ้วลาย 

27 55000 น.ส. ปรวีย์ หลิมปัญญา 

28 55061 นาย ภูวิศ อ๋างสกุล 

29 55206 น.ส. จุฑามาศ โพธิสด 

30 55221 นาย เนติธร วัฒนะ 

31 55415 นาย ภูบดินทร์ วงษ์โสมะ 

32 55757 นาย ณัฐพงษ์ จินดาหรา 

33 55769 นาย อาไชมิง แซ่ลี 
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 11     วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55794 นาย ชนชน ผู้ทรงธรรม 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง11 

 

2 55845 นาย ภาณุวิชญ์ ทองเต็ม 

3 56068 นาย ธนดล สุนทรกระจ่าง 

4 56092 นาย กิตติพัฒน์ สังปัสสา 

5 56473 นาย ปฐมทัต พจมานพรชัย 

6 56597 นาย ธนัท  จิตนิยม  

7 56744 นาย ทัตพงศ์ อุ่นเป็ง 

8 56908 นาย ชาติธรรม สีดาพล 

9 57017 น.ส. พัทรดา มั่นคงกิจการ 

10 57797 นาย นธี พุ่มประทุม 

11 58536 น.ส. ชนันธร ต้ังสงวนนุช 

12 58537 นาย Nattakit  Viriyapan  

13 58784 น.ส. ปัณฑิตา แคนดา 

14 58936 นาย ภัทรภณ พลเดช 

15 59249 น.ส. กรวรรณ ปิ่นวิเศษ 

16 59276 นาย วรเดช ญาติเจริญ 

17 59293 นาย ณัฐนันท์  พงษ์รัตน์ 

18 59385 น.ส. ธมลนัท  บุษปฤกษ์ 

19 59436 นาย วิชญ์บดินทร์ พุทธรักษา 

20 59853 นาย พชรวศิน เครือทอง 

21 59922 นาย ชารีฟ หลังสัน 

22 59958 น.ส. ญาดา ตรีบุพชาติสกุล 

23 59970 นาย สิทธิกร นุ่มแปลก 

24 60099 น.ส. ณัฐนิชา พวงทอง 

25 60333 น.ส. ภัทรีพร นงนุช 

26 60396 น.ส. ขวัญจิรา ลาภวนารักษ์ 

27 60613 นาย พศิน เดชรัตน์ 

28 60703 นาย มูฮัมหมัดอาริฟีน นอ 

29 60739 นาย ศิริโชค ศรีวิไลลักษณ์ 

30 61042 น.ส. จุฬามณี มีแก้ว 

31 61130 น.ส. สุธาสินี ปริญวัฒนานนท์ 

32 61324 นาย บุญฤทธิ์ สุวรรณบล 

33 61734 นาย ภดิศ จันทร์นอก 
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 12     วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 61936 น.ส. ณัฐณิชา เอี่ยมตระกูล 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง12 

 

2 62098 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ทองรอด 

3 62156 นาย กฤษฎากร  เทภิกัน 

4 62243 นาย อัฟฮัม บือราเฮ็ง 

5 62424 นาย อภิรักษ์ คงคางาม 

6 62433 นาย ณฐพัชร์ เอิกเกริก 

7 62731 นาย รหัทวิชญ์ ลิขิตบันเทิงพงศ์ 

8 63292 นาย ภูริชญ์ มั่งนิมิตร 

9 63748 นาย อัซวาร สารอเอง 

10 44780 นาย ภูทิตย์ เปรมโปรย 

11 44787 น.ส. ชลธิชา  ทองสาย 

12 45098 นาย ภัทรพงศ์ มาตพรมราช 

13 45329 นาย วิชญ์พล เหล่าวิวัฒน์เกษม 

14 45481 น.ส. ธนพร คณโฑเงิน 

15 45573 นาย วัชรพล  สิทธิศักดิ์ 

16 45633 นาย พบธรรม ดีประเสริฐ 

17 45748 นาย อัครพนธ์ จดแตง 

18 45749 นาย อภิวัฒน์ ดามี 

19 45770 น.ส. ธิดารัตน์ สังข์ทอง 

20 45852 น.ส. ปวรรัตน์ ฉลูพันธ์ 

21 45936 น.ส. ปิยธิดา หอมจันทร์ 

22 46141 นาย ศิวกร ศิวะวรเวท 

23 46150 น.ส. แพรวา วัชโร 

24 46156 นาย เจตนิพัทธ์ ทองประเสริฐ 

25 46210 น.ส. ณัฏฐณิชา ทองแป้น 

26 46227 น.ส. สุรันยา แต่งทรัพย์ 

27 46533 นาย ตรีชวิศ ธิติภาสวงศกร 

28 46608 น.ส. ลัดดา นุ่มโสภา 

29 46688 นาย ธีมาธร แสวงดี 

30 46900 นาย พศวีร์  พาสน์เศรษฐี 

31 46990 น.ส. ธนอร ธนเศรษฐกร 

32 47499 นาย อนพัช  ลือค างาม 

33 47843 นาย jeeraphat kodchasan 

34 48146 น.ส. กวินทิพย์ ทิศกระโทก 
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 13     วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 48171 นาย ธีรภพ อุปเท่ห์ 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง13 

 

2 48434 นาย อัครวิชช์ นิกรกุล 

3 48773 น.ส. วรรณวิสา ทาอุสาห์ 

4 48774 นาย บริรักษ์ แก้วศล 

5 48994 นาย เศรษฐพงศ์ บุญตาเเสง 

6 49151 น.ส. พิชชา พงษ์ศิริ 

7 49176 น.ส. กัญญาณัฐ จันทร์ทิพย์ 

8 49177 นาย สหรัฐ อาทยะกุล 

9 49834 นาย ภควัต บุญสิงมา 

10 50108 นาย วินิทร ภาระยาท 

11 50163 น.ส. ปุณยาพร กล ่าสกุล 

12 50589 นาย ธนภัทร กฤษณะสุวรรณ 

13 50933 นาย ศุภาวุฒิ  ไขดอน 

14 51027 นาย พีรณัฎฐ์  ปินตาสี 

15 51143 น.ส. พรนับพัน พรเจริญ 

16 51560 นาย วงศธร วันโสภา 

17 51640 นาย อิทธิศักดิ์ บุญมาก 

18 51662 นาย ณัฐนนท์ วรรณศิริ 

19 51702 น.ส. ณิชากร  สมัยคมสัน 

20 51885 นาย ฉัตรชัย ลุสมบัติ 

21 52016 นาย รุ่งเรือง เกลี้ยงประดิษฐ์ 

22 52027 น.ส. จิณณธรรม รักจรรยาบรรณ 

23 52067 น.ส. นัชชา ค าสุวรรณ 

24 52088 น.ส. ปนัดดา ค าโพก 

25 52090 น.ส. ชลดา ผอบทอง 

26 52115 น.ส. ฑิตยา สายยางห้า 

27 52212 น.ส. ชนัญธิดา อุ่นจิต 

28 52319 น.ส. ศตพร สุขมี 

29 52391 นาย สัญชัย เพ่งพินิจ 

30 52415 นาย ณกร ศรีทอง 

31 52587 น.ส. ณัฐพร ชมชื่น 

32 52721 น.ส. อรวรา ชวดชุม 

33 52996 น.ส. อัจฉริยา โพโต 

34 53053 นาย ปิยะภัสสร ปานทอง 
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 14     วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 53154 นาย สิรวิชญ์ จิตรจักร 

วิศวกรรมโยธา65 ห้อง14  

 

2 53301 นาย ธีรภัทร์ ประจ าถิ่น 

3 53350 นาย กุลวัฒน์ วัฒนพานิช 

4 53469 นาย สหวิชญ์ สอนเต็ม 

5 53787 นาย รัฐพล  ศรีสวัสด์ิ 

6 54054 นาย จิรทีปต์ แย้มสระโส 

7 54350 นาย จิตรทิวัส ต้นทอง 

8 54352 นาย ศุภกร เอี่ยมประเสริฐ 

9 54403 นาย ปราเมศ ฉิมเกื้อ 

10 54747 นาย ธวัชชัย วงศ์พลอยชมพู 

11 54904 นาย ธนภัทร โชติกลาง 

12 55014 นาย ปฏิพล ภิรมย์อยู่ 

13 55359 นาย ปัณณ์ ประพรม 

14 56129 นาย ชาญ เกียรติอ านวย 

15 56219 นาย อดุลชัย ประพันธ์พงษ์ชัย 

16 56298 น.ส. วรรณรดา อยู่วรรณ 

17 56760 นาย ณัฐวัศ เกื้อสกุล 

18 56761 นาย ศักดิธัช ตุลารักษ์ 

19 57131 นาย ยิ่งเจริญ มาลัยเจริญ 

20 57178 น.ส. กัญญารัตน์ ด้วงเดช 

21 57397 นาย นฤพล พระภูมิ 

22 57440 นาย จิรภาส อินทร์เจริญ 

23 57465 นาย จิรโชติ วงค์กระโซ่ 

24 57660 นาย ชาญกสิณ โมฬี 

25 57682 น.ส. ฟ้าหลังฝน มนตรี 

26 57720 นาย ปัณวัจน์ พัชรเรืองวงศ์ 

27 57732 นาย ภูริภัทร เเก่นกระจ่าง 

28 57868 น.ส. ชัญญา เทพพรหม 

29 57873 นาย เจษฎาภรณ์ เรืองพรวิสุทธิ์ 

30 58061 นาย ธนกฤต ชุมพล 

31 58244 นาย อนิวัตต์ิ  ถิ่นนัยธร 

32 58588 นาย อังกฤษ ทองเจริญ 

33 58619 นาย อิทธิกร  ไพศาล 

34 58794 นาย อุ้มบุญ ฉลาด 
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วิศวกรรมโยธา ห้อง 15     วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58920 นาย ปุริม ทองนพคุณ 

 วิศวกรรมโยธา65 ห้อง15 

 

2 59087 นาย วรัญญ ูช่วยแท่น 

3 59160 นาย ภูธนิศร์ หนูเมือง 

4 59275 นาย นิติธรรม วรศิลป์ 

5 59350 นาย ธีระนิษฐ์ แก้วเล็ก 

6 59605 นาย วีรวัช เคนลา 

7 59787 นาย รัฐปกรณ์ ชนะสุข 

8 60148 น.ส. ปภาวี หว่างพันธุ์ 

9 60241 น.ส. วณิชยา รจนา 

10 60260 นาย ญัตติพงศ์ ธรรมวิชัย 

11 61059 น.ส. ธชนก ภูวิโคตร 

12 61124 น.ส. พาทินธิดา อภิรัชนีกร 

13 61332 นาย เมธา กุลอารีย์รัตน์ 

14 61396 นาย คุณากร  จินดาศักดิ์ 

15 61723 นาย เมธาสิทธิ์ สินธุศิริ 

16 61772 น.ส. นิธินันท์ ธรรมโรจน์จิระ 

17 62074 นาย สิปปวิชญ์ ชะนะ 

18 62208 นาย เมธี ดวงเกตุ 

19 62265 นาย นันท์ธวัฒน์  บุญเมือง 

20 62298 นาย ธีรเชษฐ์ ปรีดากมลวัฒน์ 

21 62591 นาย ธีรพัฒน์ งามเจริญวงศ์ 

22 62608 นาย กฤติน กระตุดเงิน 

23 62854 นาย หัสนัย โคตเถร 

24 62947 นาย วาทิน ไชยเสน 

25 63026 นาย พรรณกวี ราวกลาง 

26 63030 นาย เกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ 

27 63095 น.ส. ณัฐณิชา สะกัณเทศ 

28 63103 นาย ภูมิพัฒน์ นามเดช 

29 63105 นาย ปาณรภัทร ครุธสุวรรณ 

30 63314 นาย กิตติทัศน์ บุญเชิด 

31 63359 น.ส. ศุภิสรา จันทศิลา 

32 63539 นาย สุประดิษฐ์ วงศ์จิรสกุล 

33 63651 นาย นภัทร บุญพร้อม 

34 63719 น.ส. ณิชกานต์ หนองแพ 



64 
 

 
 

 

5. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 1      วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44710 น.ส. อารยา เขม็เพ็ชร 

วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง1 

 
  

2 45991 นาย ภูมเดชา สุวรรณรัตน ์
3 46111 นาย พีรดนย์ ชัยสริิจิรวัชร 

4 46244 นาย ฐิติศักดิ์ แก้วคง 
5 46359 น.ส. วรรณิภา บุญมาแคน 

6 46516 นาย ภูมิบดินทร์  แก้วเนตร 
7 46569 น.ส. ปิยนันท์ ปัญญาพิมพ์ 
8 46754 น.ส. จุฑามาศ โตม ี
9 47024 น.ส. สุพิชฌาย์ นาคจ ู
10 47081 น.ส. ไอรดา พรทุม 

11 47722 น.ส. ปทิตตา  ประสบมงคล 
12 47730 น.ส. กมลชนก ดวงสินทร ์

 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 2      วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 48081 น.ส. จารุวรรณ เทศศิร ิ

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง2 

  

2 48104 นาย ธัญนพ คงส ี
3 48384 น.ส. พรลภัส ชลวานิช 

4 48458 นาย ภูริ เลิศเกษมกลุ 
5 48705 น.ส. ประภัสรา ฉิมพลีกลุ 

6 49263 น.ส. อุมาวดี  เพลยีวิเศษ 
7 49404 น.ส. ชญาดา  ชรารัตน ์
8 49544 น.ส. อนันตญา ฉิมพล ี

9 49878 น.ส. กชกร จันทร์คง 
10 49939 น.ส. ปิยธิดา จันทร์ดุ้ง 

11 50057 น.ส. กาญจนา  แซ่ช้ือ 
12 50068 น.ส. แสงแอ ตาค า 
13 50102 น.ส. จันทกานต์ เพชรสุข 
14 50169 น.ส. พัทธนันท์ ชินะอมรรัตน ์
15 45241 น.ส. มณีรัตน์ จารุตัน 
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 3      วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 50191 นาย รัญชน์พล สิทธิสันต ์

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง3 

  

2 50248 นาย อภิสิทธิ์ อัครวิกยกรม 
3 50594 น.ส. นลินรัตน์ บุตรนัย 
4 50805 น.ส. วราภรณ์ วงษ์สุวรรณ 
5 50897 น.ส. ุ์ธันยธรณ์ ผิวอ่อนดี 
6 50908 นาย ศุภฤกษ์ หาระสาร 
7 50913 น.ส. พิจิตรา มหาชัย 
8 51053 นาย อิศเรศ พรมแพง 
9 51148 น.ส. ปนัสยา ยอดยิ่ง 
10 51258 น.ส. อติกานต์ ชายสวัสดิ ์
11 51263 น.ส. รภิชดา โกสินทรานนท ์
12 51382 น.ส. ชมพูนุช ทองม่วง 
13 51441 น.ส. ญาณิศา น่ิมเกต ุ
14 51464 น.ส. กวินนา หนูแก้ว 
15 52474 น.ส. กัลย์สุดา อุพันศร 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 4      วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 51719 น.ส. ฐิติพร ประภัสราคม 

วิศวกรรมอตุสาหการ65 ห้อง4 

 
  

2 51887 น.ส. ธัญชนก บุญกา๋ 
3 52073 นาย ตะวัน ตาค า 
4 52210 นาย ธนดล สังสีแก้ว 
5 52714 น.ส. พัชรภา พิเคราะห์จิตร 
6 53018 น.ส. ธันยชนก ชินชนานุภาพ 
7 53205 นาย ปรัชญา เเย้มเเบน 
8 53230 น.ส. ชะมัยโรฒน์ ปณิธานยุติธรรม 
9 53640 นาย สาน ุทองแดง 
10 53709 น.ส. นันทวรรณ บุญมาทน 
11 53767 น.ส. ศิริวัฒนา ชนะกิต 
12 53815 น.ส. ณัฏฐณิชา ค ้าจุน 
13 53908 น.ส. ชาลิสา อิสิสิงห ์
14 54088 น.ส. จิดาภา อภิบาล 
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 5      วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 54209 น.ส. ชนาภา ใจงาม 

วิศวกรรมอตุสาหการ65 ห้อง5 

 
  

2 54218 น.ส. ชนากานต์ นรกิจ 
3 54268 น.ส. ศิริลักษณ์ กาลปลูก 
4 54280 น.ส. ณัฐนรี บุญนาม 
5 54520 น.ส. ณัชชา มะดะเร็ส 
6 54894 นาย อิทธพิล ภูสีลิตร 
7 55073 น.ส. รวีรัตน์ จอมศรีธนภัทร์ 
8 55079 น.ส. ชนิภรณ์ จิตรโอวาท 
9 55119 น.ส. วรัทยา วิทยารัตน์ 
10 55158 น.ส. ภัทรวดี ศรีส าราญบ ารุง 
11 55179 น.ส. ศศิธร กล่อมเกลี้ยง 
12 55267 น.ส. ลลิดา โมกขรัตน์ 
13 55433 น.ส. ชัญญานุช  พินไชย 
14 55537 น.ส. พิชามญชุ์ วงศ์หอม 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 6     วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 55538 น.ส. พรพิชชา ลั่นขันธ ์

วิศวกรรมอตุสาหการ65 ห้อง6 

  

2 55741 น.ส. จิตราภา เรืองกระโทก 
3 55788 น.ส. เพชรลดา ห้วยหงษ์ทอง 
4 55910 นาย เลิศชัย  กิตติรังส ิ
5 56117 น.ส. จิตาภา มอญเกา่ 
6 56257 น.ส. เพชรลดา ดุจดา 
7 56297 น.ส. ภณิดา สายชุมดี 
8 56327 นาย พีรพัชร์ น่ิมขุนทด 
9 56429 นาย ภวัต จารุบรรยงค์ 
10 56460 นาย อิสรา ธีมะสถิตย ์
11 56484 น.ส. ศุภิสรา พูลศิริ 
12 56519 นาย คชาพัฒน์ กรุดมินบุรี 
13 56618 นาย คณัสนันท์  สุภาชัย 
14 56715 นาย ณัฏฐชัย ทองปาน 
15 56856 นาย กฤษฏ ์เจริญธรรม 
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 7     วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 56928 น.ส. เนตรอัปษร ขันทแพทย ์

วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง7 

  

2 57306 นาย นิติพัฒน์ พุกเภา 
3 57514 นาย ปิยะวัฒน์ พัฒน์ฆารกลุ 
4 57574 น.ส. ชวาลินี หล่าอดุม 
5 57879 น.ส. จิรารัตน์ มงคลฐิติคณุ 

6 58375 น.ส. พิมลรัตน์ แก้วสีนวน 
7 58407 น.ส. อรญานี รังมูล 

8 58500 นาย ปรเมษฐ กะโห้ทอง 
9 58564 น.ส. มณฑิกา จันทนวาณิชวงศ ์
10 59031 นาย ชาลีทัศน์ ดอกไม ้
11 59036 น.ส. พัชราภรณ์ ส าเภาพงษ ์

12 59164 นาย กสิกร พันธุโพธ์ิ 
13 59474 นาย นรา อินวงษ ์
14 59559 น.ส. อรณิชา หอมหวล 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 8     วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 59606 น.ส. ณัชชา วันจันทร ์

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง8 

  

2 59702 น.ส. ภัทรสุดา หินศร ี
3 59775 นาย อัครเดช  บุญหรั่ง 
4 60526 น.ส. รังสมิา พันธุ์ฟูจินดา 
5 60705 น.ส. สุพิชฌาย์ อนันตกลู 

6 60998 น.ส. ชิดชนก ประกายมั่นตระกูล 
7 61102 น.ส. พิมพ์สภุา จันทร์วิเมลือง 
8 61273 น.ส. ฐิตารยี์ หิรญัธาน ี

9 61388 น.ส. วรรณวิษา จันทร์เวยีง 
10 61430 น.ส. อริสา ชมภูพื้น 
11 61435 น.ส. ศิรภัสสร ทรงจิตรัตน ์
12 62274 น.ส. วริษา ปาละม ี

13 63435 น.ส. กุลณัฐ คนองเดช 
14 44564 นาย นรวิชญ์ ล้อตระกานนท ์
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 1    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 46005 น.ส. อักษร จุ้ยเจริญ 

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง1 

  

2 46198 นาย สุรธญั วิจิตรกาญจน ์
3 46217 น.ส. พิมพิชชา ตันติวลัยรักษ ์
4 46264 น.ส. กฤติญา แก่นค า 
5 46518 น.ส. อรญา  หล่อเหลี่ยม 

6 46519 น.ส. ฐิติกา ดวงพรมทอง 
7 46864 น.ส. พิมพกานต์ บุญมา 

8 47094 นาย นิพัทธ์ คงเนียม 
9 48983 น.ส. ธัญพิชชา  ธงไชย 
10 49515 น.ส. กมลวรรณ มากท่า 
11 49739 น.ส. ณัฐฑติา แจ่มจันทร ์

12 49747 น.ส. อนุสรา ขุมนาค 
13 50516 น.ส. ฐิตาภา สุเวช 
14 50585 น.ส. กัลยกร ปุญโสณ ี
 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 2    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 50974 น.ส. เปรมฤดี พลสวัสดิ ์

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง2 

  

2 50982 นาย นราธิป แข็งการ 
3 51081 นาย ภูมิภัทร แซ่ลิ้ม 
4 51110 นาย ปฐมทอง  รอดประสิทธ์ิ 
5 52153 นาย สหรัฐ บญุประดิษฐ ์

6 52175 นาย นายจิรภัทร กระจ่างแสง 
7 52293 นาย วรัญญู เชิดโกทา 
8 52425 น.ส. พิมพ์พิสุทธ์ิ  ชูเดช 

9 54333 นาย ชิณดิศ แจงประดิษฐ์ 
10 54397 น.ส. พิมพ์ดาว จึงศิริกลุ 
11 54601 นาย ภาวัต อ ามาตย์โท 
12 55030 น.ส. วิลันดา ยอดรัก 

13 55192 น.ส. ณัฐฎี วุฒิเกต ุ
14 57737 น.ส. บุษกร ทองเพ็ชร 
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 3    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 57794 น.ส. ธนพร ธรรมชีวัน 

วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง3 

  

2 59052 น.ส. วิภาพร หนมูาพร้อม 
3 59532 น.ส. จิราพร ปัญญาเจรญิธรรม 
4 59924 นาย ไตรทัศน์ สุขจิตร 
5 60364 นาย พีรพัศ กมลวิทย ์

6 60612 นาย อธิชานนท์ อรุณราช 
7 60972 น.ส. บุศรินทร์ แย้มสาหร่าย 

8 61243 น.ส. ชัชชญาสุ์ณัฐ เลิศวัฒนาวณิช 
9 61475 น.ส. พลอยจันทร์ ทิพยม์ณเฑียร 
10 61893 นาย ธเนศพล  สุวสิุทธิเกษม 
11 62179 นาย พีรพัฒน์ พรหมสุวรรณ ์

12 62420 น.ส. ชนิตา กันเกต ุ
13 62559 น.ส. พัชรีภรณ์ นิพันรัมย ์
14 63201 น.ส. กัญญาณัฐ เกดิสุข 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 4    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 45092 น.ส. นิสภานันท์  บุณยรตัน ์

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง4 

 

2 45326 น.ส. ปาจรยี์ จินดาฤกษ์ 
3 45672 นาย นันท์ธน เลิศนิบุนะ 
4 45888 น.ส. พัชราภรณ์ ขุนพารเพิง 
5 46937 นาย อภิวิชญ์  เล็งวิลาส 

6 47177 น.ส. พิมพ์ชนก เพิ่มทรัพย ์
7 47860 น.ส. พัชราภรณ์ เพ็งเเก้ว 
8 48568 น.ส. รวิวรรณ กุมลา 

9 48714 นาย เขมรินทร์ อินทร์พิทักษ์ 
10 49077 น.ส. กุลฎา คงเจรญิ 
11 49950 น.ส. ปวริศา หวานขัน 
12 50418 นาย กฤติพงษ์ สุขนา 

13 50471 น.ส. ปุณณภา จันทรปรรณิก 
14 51277 น.ส. ณัฐชาต์ ใจอุ้มผาง 
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 5    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 51339 นาย เจษฎา ชูเชิด 

วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง5 

  

2 51499 น.ส. ธนัชพร  ทองนุ่ม 
3 51596 น.ส. ศุภรดา  ชารีนิวัฒน ์
4 51736 น.ส. กมลชนก แซ่จู ้
5 51740 นาย วสันต์ ขจรเสถียรวรกลุ 

6 51883 น.ส. วริศรา ประทุมภา 
7 52449 น.ส. ชนัญชิดา โถยอด 

8 52668 น.ส. ภัทราภรณ์ งามศร ี
9 52732 น.ส. สุนิชา บุญอินทร ์
10 52914 นาย ณัฎฐวัฒน์ ลิม้ปิยะไชยพงษ ์
11 53037 น.ส. นภัทร์ สมสวย 

12 53442 นาย ปกรณ์  ทุมด ี
13 53491 น.ส. ณัฐณิชา สุวิทวัส 
14 54060 น.ส. อรญาดา จรณัยานนท์ 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 6    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 54545 นาย พิธิวัฒน์ หวายน า 

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง6 

 

2 54709 น.ส. พรหมประทาน รุ่งเรือง 
3 54804 นาย ชนะพันธ์ ค าหอม 
4 55325 นาย เศรษฐยศ คงสิน 
5 56040 น.ส. พรนภา สมบัตศิิร ิ

6 56729 น.ส. นัทธมน อ่อนคล้าย 
7 56730 น.ส. นันทภัค อ่อนคล้าย 
8 57303 น.ส. ทรรศนยี์ ใจใส 

9 57602 นาย ภูรณิัฐ แต่งศรีวรรณ 
10 57604 นาย ชาญวริทฒ์ิ เอี่ยมวงศร ี
11 57605 นาย ขวัญวงศ์ อติวรรณาพัฒน ์
12 57639 นาย ธนกร โพธิ์พันธ์ทูล 

13 58044 น.ส. ณิชาภัทร น ้าจันทร ์
14 58736 น.ส. ศุภสุตา ฐานสันโดษ 
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วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 7    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58798 น.ส. ภูรสิา จันทรโ์อ 

 วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง7 

 

2 58860 น.ส. ศศิธร เนาวนติร ์
3 59088 น.ส. ณิชา มะลิวรรณ ์
4 59207 นาย ธนกร หอบรรลืออกิจ 
5 59499 นาย พสิษฐ์ สมประสงค์ 

6 59523 น.ส. รมณ เจียมกิม 
7 60105 นาย ธนวินท์   วิวัฒน์วรรณผล 

8 60316 น.ส. อรุณกตี หวังชอบ 
9 60479 น.ส. ศุภาพิชญ์ สุทธิบริบาล 
10 60523 นาย ชานนท์ ภูพวก 
11 60793 น.ส. พิมพ์มาดา ขุปสูงเนิน 

12 60824 น.ส. อรุณรัศมี หวังชอบ 
13 61377 นาย ชนภัทร บุปผามาลัย 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ ห้อง 8    วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 61794 นาย ภาณุพงษ์ พัฒนพันธ์ชัย 

วิศวกรรมอุตสาหการ65 ห้อง8 

  

2 61904 น.ส. ศิรริัตน์ ศรีบญุราช 
3 62078 นาย รติวัติ สินิทธ์กุล 
4 62223 นาย ภาณุวิชญ์ พิรยิะปญัญาพร 
5 62264 น.ส. ปิยธิดา มาตรพร 
6 62296 นาย ภูริพัฒน์  สุทธิมาน 

7 62486 นาย กันตินันท์  สุภาพ 
8 62843 นาย พชร แก้วหงษ ์
9 62999 น.ส. อริศรา แสงทะรา 

10 63031 น.ส. ชุติสรณ์ จอมค าสิงห ์
11 63253 นาย วัชรศักดิ์ ค าแหงพล 
12 63497 น.ส. ภัคจริา  พรมสุพันธ ์
13 63586 นาย ยศวรรธน์ เพ็งแจ่ม 
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6. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย  
วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 45477 นาย ไชยอนันต์ สีนวลแตง 

วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย65 ห้อง1 

 

2 45597 นาย กนกพล อาคะพงษ ์
3 46090 น.ส. ดีนาน จันทรเ์ชื้อ 

4 47516 นาย เจษฎาภัทร์ หงนิพนธ ์
5 49699 น.ส. เมนสิา อินทะนาม 
6 49849 นาย ปรัชญา วัชรปรัชญาพร 

7 50190 นาย สิรวิชญ์ ยังคุ้มญาต ิ
8 50532 นาย ประกาศติ ชูจิต 

9 52505 นาย ณัฐสกล สุทธิบูรณ ์
10 53191 น.ส. ลักขณา ขวัญวงษ์ทิม 

11 53317 น.ส. สภุัสสร  เบ็ญจวรรณ ์
12 53814 น.ส. วาริษา คตมรคา 

13 54498 น.ส. ภัทรกันย์  ใจเย็น 
14 54641 น.ส. ชนิดา สมแก้ว 

15 54823 น.ส. ลลิตภัทร พรหมแย้ม 
16 54839 น.ส. กรรณิการ์ นันทมงคล 
17 54881 น.ส. ชนากานต์ พ้นภัย 

18 56170 นาย สุกฤษฏิ์ จิตไชยรักษ์ 
19 56186 นาย วรินทร์ ผ่องใส 

20 58323 น.ส. พลับพลึง สว่างภักดิ ์
21 58745 นาย สุกฤษฎิ์  พรสุวรรณ 
22 61635 น.ส. กมลธร ธิตินิลนิธ ิ
23 53572 นาย จิตติชัย บุญเกิด 
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วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 53601 น.ส. สวิชญา เสาวนา 

วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย65 ห้อง2 

 

2 54165 น.ส. ปวริศา รุ่งโพธิ์ทอง 
3 54912 น.ส. ณฐพร กิจจ าเนียร 
4 55003 น.ส. ปรียานุช ภู่ปราง 
5 57843 นาย กฎ ดวงสวัสดิ ์

6 59012 นาย พิทักษ์ชน  ภูผานี 
7 59821 น.ส. นัทธ์หทัย เตมยี์พันธ์ุ 

8 60356 นาย กันติภัช เสริมโสภณ 
9 62963 นาย มหาสมุทร ผิวจันทร ์
10 44435 นาย ภูมิพัฒน์ บุญชื่น 
11 44473 นาย กษิดิศ ผูกจีน 

12 44890 น.ส. ทิพานัน หอมสมบตั ิ
13 45034 น.ส. ธนพร ทัศจันทร ์
14 48068 น.ส. สริิปรียา พิพัฒน์พัลลภ 
15 49387 น.ส. ชาลินี แผงตัน 
16 53418 นาย อรรถกฤต  จิตวงค ์

17 54221 นาย ธงชัย พันธุ์ไพศาล 
18 55739 นาย ภูวิศ เกิดปราโมทย ์

19 56838 นาย ชินดนัย จันทร์แป้น 
20 58833 นาย ธนาคาร เกษรมาลา 

21 60471 น.ส. สุชาลณิี  โพธิอุโมงค ์
22 62104 นาย นนท์ปวิธ สิริไสย 
23 62304 นาย วงศธร สร้อยทอง 

24 63192 น.ส. พักตร์จริา คะสุดใจ 
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7. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 
1 44597 น.ส. ยอดฟ้า ชัยยะวริิยะ 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง1 

 

2 44691 นาย ธนายุต สภุาชาต ิ

3 44877 นาย คชาณนท์ อุบลศุข 
4 44942 นาย ภูบดินทร์ ทวีแหลม 

5 45111 นาย วีรภัทร จันทะสมบตั ิ
6 45260 นาย ณภัทร รามเเก้ว 
7 45838 น.ส. ธนพร อุดมวัฒนพงศ ์

8 46718 น.ส. อริสรา เกิดเจรญิ 
9 46745 น.ส. โรสิตา สุภาภรณ ์

10 46869 นาย ภัคพงศ ์ แก้วแกมจันทร ์
11 46906 น.ส. ณัฐธยาน ์ ช่วยบ ารุง 

12 47459 นาย ชนภัทร์ กาญจนมยูร 
13 47570 นาย ดิชพงศ์ มุสิกะ 
14 48351 นาย ภูวิศ ทองมวล 
15 48478 น.ส. นันท์นภัส นูโทน 

16 48790 นาย ปัณณวิชญ์ จารสุุทธิรักษ ์
17 48888 นาย กษิดิศ  เมืองไชย 
18 48891 นาย ชินาธิป ศิริคติธรรม 

19 49144 น.ส. นันทิชา อยูุุ่มุ่ย 
20 49525 นาย ไรวินทร์ ภาสพงษ์ไพศาล 

21 49571 น.ส. สร้อยฟ้า สุวิเศษ 
22 49604 น.ส. จิราพร ศรีทองอ่อน 

23 49674 น.ส. นาวรา ธิมาภรณ ์
24 49678 น.ส. ญาราภรณ์ สิงห์เงิน 

25 49680 น.ส. ฟ้าใส ฤทธิอินทร์ 
26 49750 น.ส. กัญญาณัฐ เจริญหมื่น 
27 49872 นาย ปวริศ รัตนา 
28 50250 นาย ระพีพัฒน์ เจรญิวิมลรักษ ์
29 50465 นาย ปวริศ อัศวกิจธนานนท์ 
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

30 50518 น.ส. ภัทรวดี ทองทิพย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง1 

 

31 50544 น.ส. เนตรชนนี มิตรเอียด 
32 50565 นาย อรรถพล จินดากาญจน ์
33 50786 นาย สุทธิพันธ ์ อินทร์จันทร์ 

34 51231 นาย พัชรพล จุฑานฤนาท 
35 55911 น.ส. ถิรวรรณ ชายเพ็ชร  

 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 
1 51308 น.ส. จุฑามณี ก้อนสมบัต ิ

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง2 

  

2 51377 นาย ธรรมรัตน์ ยาวิศิษฏ ์

3 51552 นาย เกียรติศักดิ์ เช่ือมั่น 
4 51566 น.ส. ลลิตา ปิ่นจลุัย 

5 51649 นาย ศุภฤกษ์ แห่ธงชัย 
6 51698 น.ส. รัตนาพร ขอบทอง 

7 52162 น.ส. อารียา คงถิ่นฐาน 
8 52246 นาย ธิติ ตุลยวรรธน ์
9 52348 น.ส. ธนนันท แก้วสามประการ 

10 52410 นาย สรลั บ่อทรัพย ์
11 52716 น.ส. กนกพร ศาลารักษ์ 

12 52746 น.ส. ฐิติรตัน์ สันตไิชยกุล 
13 52859 นาย ณวัฒน์ วัชรอ าไพวัณย ์

14 53010 นาย กนกพล ขันชารี 
15 53057 น.ส. วริศรา เย็นละออง 

16 53250 นาย ธนโชค สุภคนธ ์

17 53402 น.ส. วิศารตัน์ ดวงทิพย์ 

18 53493 น.ส. นงนภัส สุวรรณโณ 
19 53531 นาย กิตติเดช จันทร์มา 
20 53860 นาย กรดนัย ไพค านาม 
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นามสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ ์

21 53905 น.ส. ศิลป์ศร ชัยถาวรกิจ 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสแ์ละออโตเมชัน่65 
ห้อง2 

 

22 54036 น.ส. ปนัสยา บุญยอด 
23 54353 นาย ภูมินทร์ กุศลส่ง 
24 54427 นาย ธนเดช ชิวปรีชา 
25 54562 นาย ธนกฤต สังขท์อง 
26 54980 นาย ณัฐภัทร สุขปัญญา 
27 55195 นาย จิรภัทร จิรพรเจริญ 
28 55209 น.ส. ชนกนันท์  จันทร์เป็ง 
29 55446 นาย กฤติภทั ตั้งคงภัทร์ 
30 55879 นาย ภัทรวุฒิ บุญประคม 
31 55927 นาย ภูริวัจน์ จรัสภาณุรัตน์ 
32 55946 น.ส. ศศิกาญจน์ วงศ์รัตนะ 
33 56030 นาย ศุภณัฐ แสงรัตน์วัชรา 
34 56033 นาย ทนุธรรม หนูสิทธิ์ 
35 56118 นาย ณัฐวัตร ภิมาลย์ 
36 56265 นาย ศรัณย์ สายหยุด 
37 56289 นาย จตุพล โรจนวิชัยวัฒน์ 
38 56424 นาย อธิป สุขเกษม 
39 56455 น.ส. สุชาดา แสนอินตา 
40 48011 นาย กฤษฎา สังขทิม 
41 59792 นาย สมเกียรต ิ บริสุทธิ์ 

 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 3  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

1 56614 นาย พสุรัตน์ พิบลูย์จิรชาต ิ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง3 

  

2 56638 นาย อัษฎาวุธ แสงฤทธิ ์

3 56698 น.ส. นันทิชา บุญวิไลวงศ ์
4 56755 น.ส. ชนกณัฐ วิสุทธิเมธีกร 
5 56841 น.ส. ฐิติวรดา กติกาวงศ ์

6 56904 นาย วรเศรษฐ์ เรืองวุฒิวงศ์ 
7 57202 น.ส. อิสรยิา ครองสกลุ 
8 57203 นาย ธเนศ สุขีเกต ุ
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 3  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

9 57206 นาย สรวิชญ์ สีกะชา 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 ห้อง
3 

 

10 57369 น.ส. ปวีณา คงถาวร 

11 57450 นาย ธีรศักดิ์ เพชรดี 

12 57932 นาย กานต์ดนัย  ญาณโกมุท 

13 58112 น.ส. ณัฎฐณิชา ประสิทธิเวชชากูร 

14 58196 นาย ศุภวัฒน์ โพธิ์วิเศษ 

15 58484 น.ส. สุวรรณพร ฉิมสอน 

16 58569 นาย กษิดิศ ติใหม่ 

17 58735 นาย ธนกร กลับสงวน 

18 59120 นาย กษิดิ์เดช ฉาบพลอย 

19 59131 นาย พชรกร อ ่าศรี 

20 59266 น.ส. ณัฐพร บัวผัน 

21 59513 น.ส. มินตรา เนียมสอาด 

22 59584 น.ส. กวินนา ค าศรีพล 

23 59586 น.ส. นวิยา รักษ์ดีช่วย 

24 59608 นาย พลวัฏ ฉลาดกิจ 

25 59984 นาย ภูวนนท์ ชัยชนะอุดมกุล 

26 60387 นาย กฤษนัย  ค าปัน 

27 60676 น.ส. อรณิชา เหยียดกระโทก 

28 60820 นาย จิรภัทร ดวงค าดี 

29 60939 นาย นันทพงศ์ ชนเสนีย์ 

30 61217 น.ส. ธณัชพร กุลเสวตร์ 

31 44453 นาย จิรัฏฐ์ ชูช่วย 

32 44455 น.ส. ภาวินี นาคดี 

33 45143 น.ส. แพรวา บุญสมทบ 

34 45860 นาย วชิรวิชญ์ สุวรรณศรี 

35 46097 นาย พัฒนเดช ศรีอนันต์ 

36 46336 นาย ธฤต นามนิราศภัย 

37 46377 นาย ธนินท์ ลิ้มถวิล 

38 46454 น.ส. พิมพ์พิศา จินดาพันธ์ 

39 46687 น.ส. ศรสวรรค์ ผดุงชีวิต 

40 48796 นาย นรบดี เหลี่ยมไทย 

41 60142 น.ส. อรจิรา แก้วศรีนวม 
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 4  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 
1 47236 นาย ภสุ ไพศาลนววิช 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง4 

  

2 47431 น.ส. มณฑกานต์ นันตะนัย 
3 47708 นาย สุวิจักขณ์ เจริญสันตสิุข 
4 47897 นาย สุรดิษ ศิริจิระโชต ิ

5 47945 น.ส. อภิชญา ศรีวงค ์
6 48049 นาย ธรา ลิ้มไพบูรณ ์
7 48105 น.ส. วริศรา เกียรติยศเจรญิ 
8 48159 นาย พศิน วิศวกรสกาว 

9 48339 นาย วิษณุ อภัยนอก 
10 48870 นาย เทียน เลาหพจนารถ 

11 49429 นาย ธนากร วิ่งเดช 

12 49458 นาย ณัฏฐกรณ์ น้อยโสภณ 

13 49822 นาย ธนกร ภูชมชวน 
14 50552 น.ส. นันท์นภัส นันทพรนริชา 

15 50819 นาย ณชาศิลป์ น่ิมเย็น 
16 51237 นาย ศิวะวงศ์ ผาวันด ี
17 51292 น.ส. พัณณิตา เรือนประโคน 
18 51507 น.ส. ธันย์ชนก อุพันวัน 
19 51709 นาย สุนิธ ิด าเพชร 
20 52040 น.ส. อรนันต์ ชยาภมั 
21 52385 น.ส. อังคณา อุ่นเสียม 
22 52478 นาย ชัยชาติ เต็มรัตน ์
23 52533 นาย รังสิมันตุ์ จิตระยนต ์

24 53031 น.ส. จิตตศ์ุภางค์ จรยิพาณิชย ์
25 53105 นาย ภาคิไนย รื่นรมัย ์

26 53200 นาย เมธัส พรมม ี
27 53407 นาย ภาณุทตั จะรา 

28 53689 น.ส. ชนิตา จิราจินดากุล 
29 54480 นาย ธนากร เป้าหมายมั่น 

30 54770 นาย ณัฐพล ไทยสุชาต ิ
31 54829 นาย ชาญวิทย์ รักด่านกลาง 
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 4  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

32 54916 น.ส. นันฐิมา เสือทับทิม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง4 

  

33 54998 นาย ทรงภพ ดีซื่อ 
34 55432 นาย ธนกฤต ตุ้มฉิม 
35 55655 นาย ศุภกฤต ผลอินหอม 

36 55722 นาย ธนุส แก้วมูล 
37 55800 นาย ทัศน์พล สินเมือง 
38 55807 นาย กวิภัฎ บุญวิแวง 
39 55810 นาย กษิติ ค าคง 

40 49801 นาย ธนกร ปัญญาภรณ ์  
 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 5  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 
1 56029 นาย ภาณุวิชญ์ รักใหม ่

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง5 

  

2 56037 นาย วรปรัชญ์ ทุมจังหรีด 
3 56088 นาย ปรัชญา รตันวิฬาร ์

4 56272 นาย อัศวเดช คุ้มครอง 
5 56390 นาย ทิวัตถ์ ธาราสมบัต ิ
6 56947 นาย นัทธพงศ์ ซื่อตรง 

7 57678 นาย สุวิจักขณ์ มณีโชต ิ
8 58016 นาย นนทวัฒน ์ ผาพรม 

9 58249 นาย พงศภัค  ฉลวยศร ี
10 59081 นาย ชัยภัทร นิลประภา 

11 59602 นาย ชยกฤช กุลศิร ิ
12 59758 นาย ณัฐธัญ มารักษ ์

13 60133 นาย ธนกร ถนอมชาต ิ
14 60527 นาย ณัฐภัทร งามสมพงษ ์
15 60895 นาย ปกรณ์  วันด ี

16 61090 นาย ตรีทเศศ พรมศร ี
17 61526 นาย ธีรสิทธิ บรรทัพ 

18 61798 นาย ธันยธรณ์ ไชยสริิรัคนกลุ 
19 61948 นาย สันตภ์พ คล่องแคล่ว 
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 5  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

20 62039 นาย จตุรภัทร สรุการ 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง5 

 

21 62190 นาย ภคพงศ์ แสงอ่อน 
22 62788 นาย สวิตต์ ธริินทอง 
23 62997 นาย ศุกภกิตติ์ สุรศัพท ์

24 63074 นาย ลัญจกร  บินผิว 
25 63383 น.ส. ณัฐธยาน์ ด ารงชัยวิบูลกลุ 
26 63385 นาย คณสิร ฉางพิมาย 
27 63698 นาย ภาสวร หิรัญพฤกษ ์

28 63734 นาย ชุติพนธ์ ลิขิตปรญิญา 
29 44854 นาย ภัทรภณ กาญจนพงศ์พันธุ ์

30 45201 นาย รพีวิชญ์ ศิลปะ 
31 46467 นาย นพอนันต์  คล้ายสังข ์
32 47731 นาย กฤตภาส ชุมทอง 

33 48022 นาย ศุภวิชญ์ จันทวงศ ์
34 48133 นาย พบเพชร เพชรช าล ิ

35 48299 นาย สุวิจักขณ์  กายา 
36 48375 นาย พงศพล ทองเพชร 

37 48427 น.ส. ณัฐธนพร นิลพยัคฆ ์
38 48587 น.ส. วิรันยุพา อารยิปัญญาสถาพร 

39 48730 นาย ภูริพัฒน์ แสงใยมณ ี
40 53382 นาย ศุภวัฒน์ ส้มส้า  

 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 6  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

1 49108 นาย ภูมิรพี เกดิกล้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง6 

  

2 49736 น.ส. ธันย์ชนก อุพันวัน 
3 50206 นาย นราวิชญ์ นัยเนตร 

4 50389 นาย นพวิชญ์ วิริยะศรานนท์ 
5 50743 นาย ภัคพล  ตันติธรรม 

6 51522 นาย ภานุกร ทรัพยม์ั่น 
7 51622 นาย บุริศร์ วรรณมณโีรจน ์
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 6  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

8 52261 นาย ศิววัฒน์ แสงจุ้ยวงษ ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น65 
ห้อง6 

 

9 53004 นาย ชนิตร์นันท์ เจรญิพจน ์
10 53276 นาย ธนพัฒน์ ศิริพันธุ ์
11 53305 นาย ณัฐดนัย วิสาระพันธ์ 

12 53403 นาย ปณิธาน ทวินันท์ 
13 53599 นาย ธนกฤต  ธูปเรือง 
14 53754 นาย ศุภชัย ชะนะกุล 
15 53790 นาย กณวรรธน์ สมด ี

16 53867 นาย กีรติ ด่านสัมฤทธ์ิ 
17 54716 นาย ทิณรัชน์ ยุทธศาสตร ์

18 55838 น.ส. สุกฤตา สุขขะ 
19 56290 นาย ติวานนท์ ศรีสว่าง 
20 56320 น.ส. จุฬาลักษณ์ ทวีสุขเสถียร 

21 56348 นาย ปกรณเ์กียรติ เพชรประดับ 
22 56812 นาย เพียร  ตรยิเจริญ 

23 56961 นาย ชนกันต์ กิตติวิริยะ 
24 57679 นาย จันทรานนท์ จันทรา 

25 58437 น.ส. ปุณยวรี๋ ยุ่นประยงค ์
26 58447 นาย ปฏิภาณ พยุงวงษ ์

27 59182 นาย รัชชานนท์ หนูรักษา 
28 59395 นาย ราฟาเอล ไลเ้ลิศ 

29 59637 นาย ดลธรรม สุวรรณกูฏ 
30 59874 น.ส. บัณฑติา บุญเรือง 
31 59932 นาย ภูเบศ ภัทรประดิษฐ  

32 59952 นาย จิตรกร เรเรือง 
33 61142 น.ส. จีรัชญา ค าแก่น 
34 61549 นาย ต่อตระกูล พิมพะจันทร ์
35 61755 น.ส. กรณ์ทิตา ขุนพรหม 

36 62010 นาย ระพีวิทย์ ศรีเชียงขวาง 
37 62218 นาย ศุภณัฐ เทยีนชนะไชยา 
38 62869 นาย ตราสิน ตรเีดช 
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น ห้อง 6  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ลำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ 

39 62959 นาย คณพล กาจธญักิจ 
 40 63044 นาย ธนกฤต จาดเจริญ 

41 62341 นาย ศุภณัฐ คล้องช้าง 
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8. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 46822 น.ส. พิมพ์มาดา แสงทอง 

 วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ65  
ห้อง1  

 

2 47251 น.ส. วิชณี แซ่ย่าง 
3 49268 นาย คนิน ค ามา 

4 49853 น.ส. สภุาวดี สมสุข 
5 50623 น.ส. ณัฐรินีย์ หนองกาว ี
6 51895 น.ส. ธนัชพร กสิกิจ 

7 53730 น.ส. คันธมาลี จ าปาแดง 
8 54232 น.ส. นภสร จันทรต์า 

9 60197 นาย สุพพัต เนตรใหญ ่
10 61601 นาย อลงกรณ์ ศริินิวัฒน์ 

11 62547 น.ส. กชพร สีสถาน 
12 48423 นาย ปลายฟ้า สังข์ด ี

13 49075 น.ส. อนุภา ธรรมนิยม 
14 49112 น.ส. เหมือนฝัน สว่างอารมย ์

15 50008 น.ส. เขมจริา  วรรณรตัน ์
16 55899 นาย วีรภัทร อุดมศร ี
17 57921 นาย ศิรชัช กวกขุนทด 

 

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 62924 นาย ปฐมพร หยังหลัง 

วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ65  
ห้อง2  

 

2 45767 นาย กฤษกร สิทธิอาษา 
3 48290 น.ส. ณิชาพัชร์ สิงหโ์ต 

4 49703 นาย กิตติเชษฐ์ ผลสุข 
5 50007 น.ส. เขมจริา  วรรณรตัน ์
6 51757 นาย คุณากร ศุขพงษ ์
7 51997 นาย ณัฐชนน สุวรรณ 
8 54226 นาย พัชรพล  ไกรวงษ ์
9 55348 นาย ธิษณ์ธีรกานต์ บรรณ์ตเิจรญิโชติ 
10 56846 น.ส. ธัญวรตัน์ เนียมทอง 
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วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

11 57286 นาย ธนากร ชมานนท์ วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ65  
ห้อง2  

  

12 58510 นาย ฮัดซัน เหมหีม 
13 60362 น.ส. ภสัราภรณ์ ค าศรีพล 
14 61823 น.ส. ภรณ์เพชรรัตน์ เอี่ยมเสริม 
15 62070 นาย พลภัทร แสงเทียนมงคล 

16 63028 น.ส. ธนพร แสนค า 
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9. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 
วิศวกรรมขนส่งทางราง ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 46651 น.ส. บูรณา บุญล้อม 

วิศวกรรมขนส่งทางราง65 ห้อง1 

 

2 47506 นาย เทพเทวา เนื่องชมภู 
3 48666 น.ส. ธัญญลักษณ์ แช่มเจรญิพร 

4 48844 น.ส. อัจจิมา เด็นเบ็น 
5 48999 น.ส. ศิริศรา มีมาเจรญิด ี
6 50014 นาย กันทรากร อยู่ยืน 

7 50631 นาย จีระศักดิ์   ค าสอน 
8 51726 น.ส. ศุภาพิชญ์ ฟองม ี

9 51981 นาย ตุลยวตัร อารมย์สุข 
10 52112 นาย ธรรมรัตน์ จ้ายเกิด 

11 52235 น.ส. ปัญญพัฒน์ สร้อยจติร 
12 52968 น.ส. พรปภา ก.ศรีสุวรรณ 

13 53424 น.ส. ปิยะธิดา แก้วสงค ์
14 53504 นาย ณัฐวัตร คันที 

15 53534 น.ส. ปิยะธิดา  สายทองค า 
16 53687 น.ส. ศศิวัณย์ รุ่งเรืองศร ี
17 54684 น.ส. ศุภสิรา ตลุายศ 

18 56054 นาย เฉลิมพร อุ่นใจ 
19 56588 นาย ภัทรวัต  เอี่ยมเจรญิ 

20 56714 นาย พนธกร ดวงแก้ว 
21 57255 นาย ชนกานต์ จุลเพชร 

 

วิศวกรรมขนส่งทางราง ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 57332 น.ส. ปราณิสา พงษ์ไทย วิศวกรรมขนส่งทางราง65 ห้อง2 

  

2 59465 นาย เอื้ออังกูร  ไชยพันธ์ 
3 60055 น.ส. นันทภัค เหมุทัย 
4 45423 น.ส. อริสรา โคตรัตน ์
5 46666 นาย ชิษณุพงศ์ สงไข 
6 47314 น.ส. ชนัญชิดา ธรรมสันต ์
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วิศวกรรมขนส่งทางราง ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

7 47346 น.ส. พรนภา สุขเลศิ 

วิศวกรรมขนส่งทางราง65 ห้อง2 

  

8 48238 น.ส. ปภาว ีกังวานเลศิปัญญา 
9 48984 นาย จักรินทร์ เข็มเพ็ชร 
10 49320 น.ส. ณฏัฐกานต์ จันทร์แดง 
11 49352 นาย สรศักดิ์ อาจหาญ 

12 53481 นาย ภูวดล ชุ่มจติต ์
13 53668 นาย ณัฐชนน  สุผล 

14 53747 นาย ธัชชย งามอุโฆษ 
15 54185 น.ส. ฐิติพร ช่ืนแผ้ว 
16 56506 น.ส. สุชาดา ปิ่นสุก 
17 56826 น.ส. พจกมล พงษ์รักษา 

18 57351 นาย ณภัทร วงษ์ทิพย ์
19 58926 นาย ธราเทพ ถิ่นหัวเตย 
20 60315 นาย กฤษณกันท์ ปั้นประดบั 
21 60747 นาย ปาณพัฒน์ ปานวิเชียร 

 

วิศวกรรมขนส่งทางราง ห้อง 3   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 61961 นาย สิทธา ไตรรตัน ์

วิศวกรรมขนส่งทางราง65 ห้อง3 

 

2 62216 นาย ตะวัน มีจินดา 
3 63615 นาย ทิวัตถ์ แสนหูม 
4 44502 นาย จักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา 

5 45183 น.ส. กรรต์ธิรา แสงจันทร์กระจ่าง 
6 50052 นาย ธเนศณฏัฐ์ อณุภาบณุยวัทน ์
7 52164 นาย ฆอลีฟห์ เปรมใจ 

8 55181 นาย ตันติกร สุทนต ์
9 55942 นาย ณัฐพงศ์  ใจธรรม 
10 56022 น.ส. อธิชรา บุตรจ านง 
11 57170 นาย สุวิจักขณ์ บญุหลง 

12 57641 นาย ฐิติวัชร์ บัวศรียอด 
13 58590 น.ส. วิญานันท์  สายสกล 
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วิศวกรรมขนส่งทางราง ห้อง 3   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

14 58870 นาย ธนินทร์ เลิศพานิช วิศวกรรมขนส่งทางราง65 ห้อง3 

 

15 59581 นาย คณธัช รุ่งโรจนร์ังสิมา 
16 60293 น.ส. ปวารณา สุวรรณบุตร 
17 60326 นาย นนทพัทธ์ ม่วงสวัสดิ ์
18 61419 นาย พงศ์เดช พูนภักด ี

19 62700 น.ส. ปริชาติ ศรียอด 
20 63128 น.ส. พ.นัชกร คงเเก้ว 
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10. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 51943 นาย รังสรร ม่วงเสน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง2 

 

2 53345 นาย พีรพฒน์ คลังแสง 
3 44443 น.ส. บัวชมพู แก้วช่วย 
4 44560 นาย นวมินทร์ อ่อนขวญั 
5 44650 นาย ตราภูมิ ค าดอกรับ 
6 44651 นาย กัษณ คัชมาตย์ 
7 44701 น.ส. วรรษมน บุญยุภู 
8 44704 นาย นันทกร นันทวิสิทธิ ์
9 44959 นาย ธรรมทศ ศรีบุญณะ 
10 45080 นาย ปณณ สุวรรณบูรณ์ 
11 45085 นาย ธนบด ีศรีค าภา 
12 45165 นาย สถาปนา ตินพ 
13 45226 น.ส. อรรัมภา กองผ้าขาว 
14 45334 น.ส. กมลวัทน์ โตรักษา 
15 45360 น.ส. อมลณัฐ ไศลแกว้ 
16 45456 นาย พัสกร ทองอุ่น 
17 49107 น.ส. นิติวดี ลิมปยารยะ 

 

วิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 3   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 45514 น.ส. ณัฐธิดา รุ่งเรือง 

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร6์5 ห้อง3 

 

2 45548 น.ส. ฐิติรัตน์ ฐิติภูมิเดชา 
3 45551 น.ส. วิวรรธณี ประภาทรงสิทธิ ์
4 45678 น.ส. ธนิษฐา ภู่จ ารูญ 
5 45700 น.ส. วรินยุพา เหล่าจ าปา 
6 45718 นาย ปุณวิทย์ ภู่พัฒน์ 
7 45751 นาย บดินทร์ จาระนัย 
8 45845 นาย ธนวิชญ์ จึงกิจธนวัฒน์ 
9 45858 นาย ภูธเนศ ภูพวก 
10 45863 นาย ญาณภัทร พึ่งแสงธรรมเลิศ 
11 45920 นาย ภวัต เลิศตระกูลชัย 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 3   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

12 45941 น.ส. ศศิประภา  เทียนศร ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง3 

 

13 45942 น.ส. เอื้ออารี ดีพลงาม 
14 45966 น.ส. อัจฉริยา ช านาญการ 
15 45987 น.ส. นิสริน สะแลแม 
16 45989 นาย กันตพงศ์ พลมณ ี

17 46002 น.ส. มุทาประไพ ไตรรัตน์  
18 46078 นาย ทัฐชวิน วันเอเลาะ 

19 46118 นาย ปัณณวัชร์ ปิยะโอฬารรุจน ์
20 46132 นาย พงศ์รวี ศรีเพชรพงศ ์
21 46183 นาย ธนพล จิราพร 
22 46291 น.ส. ณัฐณิชา โอริศ 

23 46292 นาย ภวัต ประกายทิพย ์
24 46314 น.ส. พิยดา รุ่งเรือง 
25 46316 นาย ศุภสิทธ์ิ สุทธิอาจ 
26 46331 นาย วิทยากร จันโยธ ี
27 46339 น.ส. สุชานันท์ จันทรจามร 

28 46365 นาย ปรวรรษ ปานฤทธ์ิ 
29 46453 น.ส. สรุารักษ์  หอมดอกพลอย 

30 46512 นาย นิติพงษ์ บุญประเสริฐ 
31 46544 น.ส. ภัทร์พลอย นิธิวาณิชย ์

32 46556 นาย ชนกานต์ เครือหงษ ์
33 46610 น.ส. ทิพเนตร หสัเมตโต 
34 46726 นาย ธัญเทพ กุลภัทร์แสงทอง 

35 46792 น.ส. จณสิตา ค าหวั่น 
36 46804 น.ส. ชนิกานต์ โป๊ะแก้ว 

37 46876 น.ส. อนุสรา คณูม ี
38 46884 นาย จิรศักดิ์ ทรงศร ี

39 47013 น.ส. ธนัญญา ซมีาการ 
40 47031 น.ส. พิมพ์พจี เศรษฐีรุ่งภพ 

41 47045 น.ส. ชุติกาญจน์ ทองอยู ่
42 47126 นาย ชาคริต ตั้งภาณุพงศ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 3   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

43 47139 น.ส. เขมิกา บุญประดิษฐ ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง3 

 

44 47146 น.ส. พนัชกร จันทร์น้อย 
45 47215 นาย ธนะพัฒน์ พงศ์พัฒนรัฐ 
46 47228 นาย ภควัต สุขใส 
47 47275 นาย ธนาธิป เสรมิสุข 

48 47398 น.ส. รินรดา ปาลตีา 
49 47417 น.ส. เสาวลักษณ์ เปรียบดีสดุ 

50 47457 นาย วลัญชน์ กิจจารักษ ์
51 47467 นาย นราวิชญ์ เกิดกันฑ ์
52 47573 นาย ธนัท ชูประดิษฐ์ 
53 47577 นาย จักริน ภู่นวล 

54 47581 น.ส. สริิภัสรา  อุปการณ ์
55 47698 นาย พชร จิระภคโชต ิ
56 47789 นาย พีรเดช ธนาวิวัฒน ์
57 49332 น.ส. พิชญ์ชนก คงสมปรดีิ ์  

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 4   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 47817 นาย มินธาดา พวงมินธาดา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง4 

 

2 47835 นาย เกริกศพัทร์ เพญ็สมบรูณ ์
3 47842 น.ส. พัชราภรณ์ พาสว่าง 
4 47967 นาย ธีรุตม์ เอี้ยวสกุลรัตน ์

5 48028 น.ส. แพรวา ทัศนภูม ิ
6 48031 นาย กนกพล นนทะสัน 
7 48076 นาย ปพน แพน้อย 

8 48095 นาย ธนวัฒน์ รุ่งเลิศเกรียงไกร 
9 48123 นาย ภูมินท์  บุณฑริกมาศ 
10 48131 น.ส. เปรมสิน ี บัวแพ 
11 48218 นาย โอสธ ีสุขภตูานนท ์

12 48219 น.ส. พรวลยั เฉลมิวัฒนไตร 
13 48223 นาย พงศกร ศรีสวสัดิ์ ศรสีวัสดิ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 4   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

14 48224 นาย ณัฏฐชัย ไทยกลาง 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง4 

 

15 48292 นาย กิตติภมูิ พิพัฒน์พงศ์นยนา 
16 48370 น.ส. มณธิกา เนาหนองหวาย 
17 48374 น.ส. ชัชชญา แก้วพุฒ 
18 48376 น.ส. ภูริชฐญา  ขุนแดง 

19 48405 นาย ศิขเรศ เปภักด ี
20 48512 น.ส. ชัญญานุช ผิวงาม 

21 48536 นาย ภูวิศ อุ่ยสันติวงศ ์
22 48540 นาย ศุภโชค เลิ๊มศรีงาม 
23 48541 นาย ปกรณ์ธรรม  แซเ่ฮง 
24 48544 นาย พีรณัฐ เงินอินต๊ะ 

25 48760 นาย ยศวัฒน์ สุขิน ี
26 48792 นาย อภิชนม์  พรมเพชร ์
27 48909 นาย พงศ์ธร แสงผลึก 
28 48951 น.ส. กัลยาภัสร์ ประกอบไวทยกิจ 
29 48954 น.ส. พรรณภัทร บุญทองโต 

30 49026 นาย จิตตภิูมิ ภูมิประเสริฐ 
31 49082 นาย กิตติพศ หล าบางช้าง 

32 49092 นาย ศุภกฤต แก้วสระค ู
33 49158 นาย ธนากร ศรีแก้ว 

34 49338 น.ส. ชลิดา เล็กวิไล 
35 49381 นาย ภัทรพล ณ นคร 
36 49402 นาย ณฐวรรต จันทรเ์อียด 

37 49417 นาย นิรพันธ์ ดวงใจรักเกษม 
38 49447 นาย คฑาธัช  ทองศรี 

39 49448 นาย เมืองราช นุ่มส าล ี
40 49456 น.ส. พิชชาภรณ์ รวมก้อนทอง 

41 49477 น.ส. ศิประภา บุญกาญจน ์
42 49482 นาย คริษฐ ์พราหมโณ 

43 49500 นาย กิตติพันธ์ อ้นเล่ห ์
44 49502 น.ส. สรุัตนา ค้าขาย 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 4   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

45 49573 นาย ภูตะวัน นานวน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง4 

 

46 49630 น.ส. จิรัชยา เอี่ยมอิ่มธรรม 

47 49698 น.ส. กนิษฐา รัตโนดม 

48 49738 นาย ภาคิณ สุวรรณโชติ 

49 49850 น.ส. พรสุพพัต รัตนสุต 

50 49869 นาย อธิวัฒน์ แซ่เตียว 

51 49874 นาย ศุภณัฐ เพชรศุภลดา 

52 49949 นาย แสงชัย โรจน์ธนิกกุล 

53 49968 น.ส. จุฑาภัค ระดาบุตร 

54 50093 นาย ดนุสรณ์ สงวนสิน 

55 50094 นาย ธีธัช ตระการพินิจ 

56 52015 นาย พรรชต ยุทธรักษานุกูล 

57 54433 น.ส. สิริวิภา เงางาม 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 5   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 50096 นาย สิรภพ สอนทัด 

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง5 

  

2 50097 นาย จิรวิชญ์ ธิพัฒน์ปัญญา 

3 50109 นาย อนัส นิเลาะ 

4 50246 น.ส. สมัญญา กี่สุข 

5 50255 นาย สวิตต์ จันทร์แป้น 

6 50276 นาย นิธินันท์ ศิริพิทยาวัฒน์ 

7 50344 นาย ภัคพล แซ่โค้ว 

8 50358 น.ส. สุประวีณ์ ไพนุพงศ์ 

9 50383 นาย วรรณวรรดิ์ เธียรสรรชัย 

10 50409 นาย กันตินันท์ บุญชาลี 

11 50417 น.ส. ชญาณี หินผา 

12 50505 นาย กฤษฏิ ์เถาว์ชู 

13 50554 น.ส. อภิสรา บ าเพ็ญ 

14 50564 นาย สุทธิพัชร์ พราหมณ์น้อย 

15 50648 นาย ณัฏฐสิทธิ์ ตันนิติไพศาล 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 5   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

16 50674 นาย อาทิตย์ นพจรูญศร ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง5 

 

17 50792 น.ส. ธนันต์พร บัวทอง 

18 50829 นาย ณพวิทย์ ทวดสญิจน ์

19 50882 น.ส. พิมพ์รัชตะ สุทธิประดิษฐ ์

20 51024 นาย กุศล ต๊ะ 

21 51025 นาย ภาสวุฒิ ดวงแก้ว 

22 51035 น.ส. สุพิชชา แมนประโคน 

23 51038 นาย พงศภัค  เอกฉาย 

24 51045 น.ส. กัญญาวีร์ พูลทวี 

25 51091 นาย บัญญวัฒ นวลนาค 

26 51093 นาย ธนพล เหนือโท 

27 51095 นาย ภูวเดช อินทอง 

28 51180 นาย ทักษ์ดนัย ดีเผือก 

29 51181 นาย นิธิต แสนมาตร 

30 51281 นาย จิรพงศ์ วิภาบุษบากร 

31 51287 น.ส. นัฐพร ถีระแก้ว 

32 51316 นาย ภูมิพัฒน์ แก้วเชิด 

33 51337 น.ส. ณัฐพร ชาวโพธ์ิสระ 

34 51360 นาย ณัฐดนัย ธาราโรจน์ชัยกุล 

35 51363 นาย มงคล นามแสง 

36 51407 น.ส. ญาดา ปวีณชัย 

37 51429 น.ส. วรดา  สาระคนธ ์

38 51520 นาย อาณัตพล ไม้หอม 

39 51568 นาย ทีฆายุ  เดชครฑุ 

40 51584 นาย รฐิภสัร์ วรรณพงศ ์

41 51609 นาย มนุชาธิป ภานุภรินทร ์

42 51646 นาย สุเมธ ตุกชูเเสง 

43 51804 นาย พิพัฒน์ วันทอง 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 5   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
44 51858 นาย กรวิทย์ พัฒนประภาพันธุ ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง5 

 

45 51932 นาย กิตติพงศ์  ศรีบุญเรือง 
46 51984 นาย เขตอรัญ สาระ 
47 52005 น.ส. วรรณภา ศิริกานต์วัฒนา 
48 52012 น.ส. พิมพ์ณดา จิรโชติศุภพชัร ์
49 52026 นาย ชญานิน ธิติกุลวัฒน์ 
50 52058 นาย นนทณัฐ  รองาม 
51 52076 นาย ธนวัฒน์ อุกฤษฏอ์ัสดร 
52 52154 น.ส. วริศรา วงษ์ค า 
53 52156 น.ส. นปภา คุ้มเผื่อน 
54 52176 น.ส. ธนวรรณ ทรัพย์สะสม 
55 52185 น.ส. สุชัญญา ศรีกันทอง 
56 52192 น.ส. กุลกัลยา วงค์ษา 
57 54983 นาย กิตติธัช เข่งพิมล  

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 6   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 52198 นาย กิตติ์พิพัฒน์ จริตวงษ์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง6 

  

2 52238 น.ส. ธิดารตัน์ อ่อนสนิท 
3 52270 นาย นฤเบศ ศรีวะรมย ์
4 52412 นาย จิรภัทร เพชรสุกใส 

5 52458 น.ส. เพ็ญพิชชา  สิทธิสังข ์
6 52483 น.ส. สมติานัน พุ่มเรียบ 

7 52486 น.ส. ณฎัฐณิชา ชูนินทร ์
8 52547 นาย ณภัทร  ทัพไทย 

9 52679 น.ส. ปารณัท ขาวแสง 
10 52694 นาย ศิริพงศ์ เพชรสุวรรณรังษี 

11 52697 นาย ศรัณย์ ประเสริฐ 
12 52703 นาย ณัฐกิตติ์ เกตุศรีสังข ์

13 52739 นาย พชรพล  เอี่ยมสงคราม 
14 52750 นาย ชยุตพล แสนสุทธ์ิ 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 6   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

15 52765 น.ส. เบญญาพร แสงเขียว 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง6 

 

16 52767 นาย เสฏฐวุฒิ ค าสืบ 
17 52787 นาย นราวิชญ์ วรรณภักด ี
18 52811 นาย กิตติพัฒน์ ลีส้มบัติวัฒนะ 
19 52845 นาย ณัฐชนน ชุมทอง 

20 52877 นาย รชานนท์ พรหมรักษา 
21 52990 นาย ไทร ประภามณฑล 

22 53012 น.ส. วดี ทรงราษ ี
23 53059 น.ส. สุกฤตา อินทรแสง 
24 53060 น.ส. ธมกร ธรรมพรสิน 
25 53082 นาย จักรภพ วงษ์เคลือวัลย ์

26 53097 นาย ชัยภัทร สุทธิจักร ์
27 53134 น.ส. พินิจนันท์ ยาวะระ 
28 53173 น.ส. นภัสสร ลีจิตรจ า 
29 53215 นาย ธัญลักษณ์ ศศิวรินทร์กลุ 
30 53238 นาย สิทธิศักดิ์ สายน ้าน่าน 

31 53297 นาย ชโณทัย กระแจ่ม 
32 53336 นาย ชวันวิทย์ โสภณอภิวัฒน ์

33 53377 น.ส. นวศวรรณ เย็นร่มโพธิ ์
34 53389 นาย อิทธิกร อมรคณา 

35 53518 นาย ณัฐสิทธิ์ ศลิปอนันต ์
36 53588 น.ส. ปภสัสร แสงบัว 
37 53595 น.ส. จิรวรรณ พันธ์พรม 

38 53624 นาย อิทธิพล ใยบุญม ี
39 53643 นาย ฮูเซ็น เอี่ยมเรไร 

40 53651 น.ส. ธิชานนท์ สิทธิสมบรูณ ์
41 53691 น.ส. มุทิตา จันกุนา 

42 53692 นาย พิทักษ์พงษ์ สาวงศ์นาม 
43 53696 น.ส. นาตชา ทองเปียง 

44 53704 นาย อัฟฮัม กูแบรีมา 
45 53710 นาย ชนพัฒน์ โชติกุลรัตน ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 6   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
46 53759 น.ส. อธิชา ช้างศรี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง6 

 

47 53915 นาย ธเนศ สุขศรี 
48 53919 น.ส. ยูนิส เหลียว 
49 53922 น.ส. ศิรดา ลาสอน 
50 53933 น.ส. พิชชานันท์ ธโนปจัยโยธิน 
51 53949 น.ส. สิรภัทร ยอดคีรี 
52 53961 น.ส. ภาวิดา รัตนะมงคลกุล 
53 53987 นาย ธัญญ์นิธิ ลีลาพฒันภูติโชต ิ
54 54004 น.ส. จันทนา เพ็งอุดม 
55 54010 นาย สุภณ ธนาธิวัฒน ์
56 55450 นาย ธิติพงศ์ สุดสวนศรี 
57 57304 นาย ธนวินท์ เด่นกวิน 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 7   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมคัร ชื่อ - นำมสกลุ กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ ์
1 54045 น.ส. จันทกานต์ คล้ายคลัง 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง7 

  

2 54058 น.ส. ศิริวรรณ แตงอ่อน 
3 54061 นาย ยศวัฒน์ ด่านขุนทด 
4 54079 นาย พีรดนย์ สุขแสวง 
5 54090 น.ส. ปภัสวลัญช์ ธีระนนท์โอฬาร 
6 54100 น.ส. ณัฐชุดา วงษ์เสนา 
7 54113 นาย วิชาวุธ ง้ิวแหลม 
8 54138 นาย ธีรศิลป์ พูลสวัสดิ ์
9 54202 น.ส. นางสาวรวิภา กลอ่มจิตร 
10 54215 น.ส. กุสุมา ฉุยฉาย 
11 54231 น.ส. อชิรญา สวรรค์ขวญั 
12 54257 น.ส. กฤษติยา สุปันต ี
13 54297 นาย บรรณสรณ์ ประคองขวัญชัย 
14 54313 น.ส. ณัฐนรี ศรีวะรมย์ 
15 54334 นาย วรพล สาดฟัก 
16 54365 น.ส. พัทธนันท์ ฟุ้งเฟือ่งวรชัย 
17 54366 นาย พิชวัฒน์ อดุลย์วทิยากร 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 7   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

18 54378 นาย ถิ่นไทย บุตรสีทา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง7 

 

19 54390 นาย ชญานิน นาเพีย 
20 54399 นาย ศุภกร ภัทรพิทักษ์พงศ์ 
21 54406 น.ส. นภัสนันท์ เคลือบวิจติร 
22 54408 นาย อดิเทพ แบบเหมือน 

23 54411 นาย สรศักดิ์ แก้วกันหา 
24 54423 น.ส. กนลลัส รตันภาค 

25 54428 น.ส. ธนกร เลิศศิรลิัดดา 
26 54438 นาย นิติธร พรหมพลิา 
27 54440 นาย ศุภวิชญ์ ชูอ่องสกุล 
28 54461 น.ส. ธนัชญา มุ่งวิชา 

29 54466 นาย นวพล พิก าพล 
30 54476 นาย ธนกร สุขะปณุพันธ ์
31 54489 นาย ปุณณพันธุ์ ภู่ประเสริฐ 
32 54528 นาย นิพัทธ์ ชาภักดี 
33 54530 นาย วีรภัทร เหลืองพัฒนา 

34 54569 น.ส. ชลารักษ์ นิลศิร ิ
35 54607 นาย ยศวริศ แซ่ตา่น 

36 54654 น.ส. ปิยาภา ราชตาจ้าย 
37 54778 น.ส. ยุ่น อิ่ง 

38 54811 นาย ปภังกร  ทีปไพบูลย ์
39 54814 นาย นันทิพัฒน์ มั่งศิริ 
40 54857 น.ส. จิรนันท์  เย็นลับ 

41 54878 นาย ฐิติวัจน์ มงคลกิตติโชต ิ
42 54882 นาย พัชรธรณ์ แดงกฤษณา 

43 54901 น.ส. ศุภรดา วัฒนกุล 
44 54929 นาย พีรเดช ช านาญด ี

45 55033 น.ส. พิมพ์ชนก เย็นลับ 
46 55072 นาย พงศธร จันทราทิพย ์

47 55082 นาย พันธกานต์ มงคล 
48 55088 น.ส. วริศรา ประจันบาล 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 7   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

49 55157 นาย สิรภพ ไขกล 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง7 

 

50 55161 น.ส. ดลฤทัย คุณเลิศ 

51 55167 นาย จักรภัทร สมบัติเจริญเมือง 

52 55172 นาย วัชรินทร์ ด าทอง 

53 55213 น.ส. เพ็ญพิชชา ชิณวงศ์ 

54 55224 นาย อิสระรักษ์ อุทปา 

55 55231 น.ส. พรหมพร สุขุมทอง 

56 58113 นาย นิภัทร์ เลาหพรทรัพย์ 

57 58480 นาย ฉันทณัฏฐ์ ไมยรัตน์ 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 8   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55235 นาย ธนธัช มัคคีรี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง8 

  

2 55238 นาย ชนะชัย ใหม่น้อย 

3 55262 นาย ณทชัย เจริญชัย 

4 55331 น.ส. ฐิติกานต์ ยศสุพรหม 

5 55356 นาย ภูบดินทร์ นาราษฎร์ 

6 55378 น.ส. ธนพร เพ็ชรทิพย์ 

7 55405 นาย ปรเมศร์ นวลอึ้ง 

8 55452 นาย โยธิน นันต๊ะเสน 

9 55485 นาย ธนโชต ิ งามคณะ 

10 55520 นาย โกสิต แสนซ่ือ 

11 55542 นาย ธีรเดช หอมหวาน 

12 55577 น.ส. กัญญาวีร์ เปี่ยมฉวีวงศ์ 

13 55594 นาย นพรุจ สิทธิวงศ์วานิช 

14 55599 นาย ธนวัฒน์ ใจเสริฐ 

15 55603 นาย ชโยดม เปี่ยมไทย 

16 55652 นาย ภาณุพงศ์ เลิศวีรนนทรัตน์ 

17 55653 นาย ณัฐศรัณย์ แซ่อึ่ง 

18 55718 น.ส. วชิรดา อุดมเดช 

19 55754 น.ส. สุทธิดา  กุลสิงห์ 

20 55760 น.ส. เพียวเพียว - 

21 55761 นาย วันพิชิต ธรรมบัวชา 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 8   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

22 55766 น.ส. สุชญา สุพรม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง8 

 

23 55823 น.ส. ปิยธิดา แต่งยอนรัมย ์
24 55860 นาย ณัฐวุฒิ เอื้อเฟื้อ 
25 55864 นาย จิราธิป สญัญะโม 
26 55888 น.ส. จินดามณี จริสรวงเกษม 

27 55898 น.ส. ณิชฐากร ชุมเทพ 
28 55961 น.ส. ปวีธินัดดา ใจเสือกุล 

29 55982 นาย นฤเบศร โสพรรณรัตน ์
30 56008 นาย ณัฐพงศ์  พงศ์จารุมณ ี
31 56057 นาย ฐณัฏฐ์แสน เก้าเอี้ยน 
32 56062 น.ส. ปณสิรา แรมวงศ ์

33 56090 นาย มนัสชัย กองสูงเนิน 
34 56122 นาย ณภัทร วรธันยธรณ ์
35 56143 นาย นิติพัฒน์ กันภัย 
36 56160 น.ส. ชยาภรณ์ ลิม้ทัศไนยกุล 
37 56163 นาย กรวีร์ นิมิตรประเสริฐ 

38 56180 นาย กรภัทร  ปางวุฒิวณิชย ์
39 56183 นาย ถิรณัฐ ก๋ากันม ี

40 56215 นาย ชยุต โฆษิตวณิชย ์
41 56261 น.ส. พิชญาภา มะลิงาม 

42 56291 น.ส. ญาณิศา ปถมกลุ 
43 56311 น.ส. ศิรประภา งามสุทธ์ิ 
44 56324 นาย ภูริศ พิมพ์แพทย ์

45 56354 น.ส. ทัตชญา พวงแก้ว 
46 56369 น.ส. ณัฐริกา เจ็กสูงเนิน 

47 56394 นาย สรวีย์ ส่วนบุญ 
48 56395 นาย พศวีร์ ลิ้มเกียรติเชิดช ู

49 56409 นาย อควอรัตน์ ธิติวุฒิกร 
50 56436 น.ส. มิ่งขวัญ ศิริจันดา 

51 56438 นาย ภูมิไทย พรมโกฎ ิ
52 56444 นาย พีรพัฒน์ ครุฑรมัย ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 8   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

53 56447 นาย เสฏฐวุฒิ อภิชัย 

 
54 56465 นาย ปิยณัฐ โรจน์เจริญทรัพย์ 

55 56507 นาย ธีรภัทร์ ม่วงจั่น 

56 60442 นาย ธนพัฒน์ พัวศิริ 

57 61483 น.ส. รังสิมา ปัญญามี 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 9   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 56550 น.ส. อัสมา บุญศรี 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง9 

  

2 56584 นาย ณัฐกิตติ์ อ่อนอินทร์ 

3 56589 นาย วิจักขณ์ มะโนปราง 

4 56659 น.ส. นพวรรณ มหาพันธ์ 

5 56662 นาย ปานศิริ พงศ์วงประเสริฐ 

6 56710 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ศรีโคตร 

7 56726 น.ส. นุชจรินทร์ ป้องโต 

8 56748 นาย นพรุจ ฤทธิ์เนติกุล 

9 56751 นาย ธนิตศักดิ์  สกุลรัศมีหิรัญ 

10 56753 น.ส. ฐานิดา ไชยบัณฑิตย์ 

11 56754 นาย พงศกร ค านิน 

12 56799 น.ส. ธันยพร กิจวสมบัติ 

13 56805 นาย บูรพา จินดาเลิศ 

14 56806 น.ส. พิมพ์อร วิสุทธิศรี 

15 56809 น.ส. แก้วตา ลุงต๊ะ 

16 56813 นาย ธนยศ เจริญพรเลิศ 

17 56837 น.ส. มนัญชยา ดอกบัว 

18 56839 นาย ธนวิทย์ ยางงาม 

19 56872 น.ส. พณาภา กอไพบูลย์กิจ 

20 56883 นาย อัศวิน โกศล 

21 56924 นาย ณัฐดนัย สุรินทร์ค า 

22 56963 นาย บวรภัค ดวงจันทร์ 

23 56965 น.ส. ปฏิพร จิประพันธ์ 

24 56972 นาย ศิวดล  รังมาตย์ 

25 56979 นาย ศิรวิชญ์ ศิรบรรจงกราน 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 9   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

26 57005 นาย กณิศ บุญยิ่งกลู 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง9 

 

27 57021 นาย ภัควิน บัวช่ืน 
28 57027 น.ส. ณัฐนันท์ พรหมใจรักษ ์
29 57028 น.ส. อณัฐฎา ฉัตรชมภ ู
30 57053 นาย พชกร ภูมีค า 

31 57061 นาย ธาดา พึ่งฮั้ว 
32 57076 น.ส. กัญญาภัค กาญจนมิตร 

33 57092 นาย จิรัฏฐ์ เกยีรติศริ ิ
34 57095 นาย นครินทร์ เจตนาธรรมจิต 
35 57106 น.ส. จินดารัตน์ รอดแสดง 
36 57122 นาย ณัชพล ศิรเิมฆา 

37 57252 น.ส. มุทิตา จ าปานัด 
38 57267 นาย กฤตยชญ์ พลบุตร 
39 57295 น.ส. นิรชา สารพล 
40 57334 นาย วุฒิภัทร รูปสูง 
41 57442 น.ส. ปาณสิรา ปาทาน 

42 57453 น.ส. ประทานพร ธรรมวงษานันท์ 
43 57480 นาย ณภัทร ศริิทรัพย์กลุชัย 

44 57494 นาย ธนพัฒน์ เงินเนตร 
45 57542 นาย กวินท์ ทองจันทร์ 

46 57545 นาย ธีรวุฒิ พลอยจินดามณ ี
47 57562 น.ส. ปิ่นนารี พร้อมมิตร 
48 57580 นาย มาสุข ดีพลงาม 

49 57613 น.ส. ฐิตาภา  สุนทรคงตระกลู 
50 57615 นาย สิรวิชญ์ อาสานอก 

51 57708 นาย พิชญดิฏฐ์ วศินานนท์ 
52 57709 นาย จิรกิตต์ ขจรชัยกุล 

53 57792 น.ส. กมลลักษณ์ แซ่อึ้ง 
54 57816 นาย กิตติธัช  เกษมสิน 

55 57836 นาย ณัชพล โคตรธรรม 
56 62174 น.ส. เจนขวัญ สุธรรมวงศ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 10   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 57875 นาย กษิดิศ มะลาไวย ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง10 

 

2 57884 น.ส. ธวชินี จูดคง 

3 57915 นาย ณัฐวัชต์ โนวรรณ ์

4 57966 น.ส. กรญาวรรณ์ แก้วหอม 

5 58015 น.ส. กชพรรณ  มีกลิ่นหอม 

6 58035 นาย เกียรติวงศ์ จ าปาบุร ี

7 58054 น.ส. สุธาสินี ผลบุญ 

8 58067 น.ส. ธนัญญา อวยชัยรุ่งโรจน ์

9 58071 นาย ณัฐนันทน์  ตาตะนันทน ์

10 58077 น.ส. กนกพร ขุมเพ็ชร 

11 58197 นาย ณิชากร พลหาญ 

12 58242 นาย ธัญพิสิษฐ์ ได้ทุกทาง 

13 58311 น.ส. ศรสีกุล ศริิกุล 

14 58348 น.ส. ชัญญานุช ปัญญาด ี

15 58412 นาย ภัคพัชร์ ต้นพิริยะพงษ ์

16 58419 น.ส. ลลิตา เบญจมานุกลู 

17 58431 นาย ปวริศร์ ปัญญาสมบัต ิ

18 58453 นาย ชนพัฒน์ ลิ้มเทียมกลุ 

19 58463 น.ส. วีริยา อรณุยิ่งมงคล 

20 58527 นาย ภูมินทร์ ศริิธร 

21 58539 นาย กิตติ์พิพัฒน์ สุขสวย 

22 58598 น.ส. วันนูรลญีานา ละบายดีมัญ 

23 58603 น.ส. กรกนก เวลาเกิด 

24 58663 นาย ปริชญ์ กองทอง 

25 58698 นาย พีรพัฒน์ แก้วทอง 

26 58708 น.ส. เกวลิน พิมพา 

27 58715 นาย ดลล์สันติ ไทรทองผาติกุล 

28 58747 นาย จารุภัทร ศรีน้อย 

29 58760 นาย ธนธรณ์ เสง่ียมศักดิ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 10   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

30 58779 นาย ธนินวัฒน์ ธรรมาธนวัฒน ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง10 

 

31 58783 นาย พงศกรณ์ บุญโชต ิ

32 58812 นาย ปิติพัฒน์ อัสสานรุักษ ์

33 58813 น.ส. วรรษวดี แซ่ย่อง 

34 58850 นาย ณภัทร พริิยศลิป ์

35 58853 นาย กษิดิศ เสริมศร ี

36 58864 นาย ปรัตถกร ธนาม ี

37 58872 นาย กฤษกร ขุนชุ่ม 

38 58913 นาย อติพนธ์ สาธุเสน 

39 58927 นาย วรเมธ เผือกผ่อง 

40 58945 นาย ปองพล พิพัฒน์เจริญวงศ ์

41 58974 นาย ศศิวรรณ ศิริพันธุ ์

42 58988 นาย อภิเดช ศุกร์ศลิป์พรต 

43 59024 นาย สุวิจักขณ์ เรี่ยวแรงบญุญา 

44 59058 น.ส. พิชามญช์ุ สีทม 

45 59066 น.ส. กนกพร ธรรมกิจจานนท์ 

46 59142 นาย วิวัฒน์ชัย ลิ้มอรุณ 

47 59158 นาย ภิญโญ เธอจันทึก 

48 59169 น.ส. อติมา ยากลิ่นหอม 

49 59175 น.ส. อนัญญา เรืองจุ้ย 

50 59199 น.ส. บุณยานุช เก้าเอี้ยน 

51 59205 นาย ธนดล เหล็กด ี

52 59226 นาย ศรัณย์จิรัช อังจารุศลิา 

53 59248 นาย ปองคุณ พูนทรัพย์โสภณ 

54 59329 นาย ธนกฤต ใหญ่วงศ์ 

55 59372 นาย ณัฏฐ์ธวิญ จติต์ชวลติ 

56 63008 น.ส. ไอยลดา  มผีล 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 11   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 59381 นาย จิรวัฒน์ เมืองมูล 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง11 

  

2 59420 นาย พีรวัส จินดามณ ี
3 59444 นาย เสฏฐพงศ์ มณีศาสตร ์
4 59445 นาย คุณาพัฒน์ ประภัสสรชัยกลุ 
5 59452 น.ส. บัณฑติา บุญรับ 

6 59455 น.ส. ธนพร จินดารัตน ์
7 59462 นาย ภัทรกร ชีวางกูล 

8 59481 น.ส. ธนภรณ์ มงคลจิตตานนท์ 
9 59521 นาย ปรเมศร์ เจียมบรรจง 
10 59526 นาย คุณาฤทธิ์ ธิมา 
11 59528 น.ส. ณัฐวิภา อนุพันธ ์

12 59531 นาย อภินพ อภิญญาชน 
13 59598 นาย กิตติภมูิ ศรสีม 
14 59604 น.ส. จารุวรรณ จิรวัฒนากิตต ิ
15 59631 นาย กันตินันท์ เหล่าสุวรรณ 
16 59645 นาย ธนรัตน์ วิตันติวงศ ์

17 59825 นาย ณภัทร เพ็ชรนิล 
18 59857 นาย ภูวิศ นุ่นปาน 

19 59869 น.ส. ภัทธิรา หลิมทอง 
20 59995 นาย กษิดิ์เดช เข้มแข็ง 

21 60063 น.ส. มานิตา สุดเลิศ 
22 60094 นาย กฤษฎา มหานาม 
23 60102 น.ส. ปัณฑติา จันทร 

24 60112 น.ส. ปณฎัฎา ชัยยะโชค 
25 60159 น.ส. ชัญญาภัค เพ็ชรทอง 

26 60176 น.ส. เมิ่งฉี จาง 
27 60203 น.ส. กนกอร กมลสันตสิุข 

28 60286 นาย นาธาน บุญเกิด 
29 60298 นาย วาทิต ค าภักด ี

30 60335 นาย ภูบดินทร์ ทินโฮง 
31 60354 น.ส. ดนุนุช เกตุทองหลาง 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 11   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

32 60363 นาย กิตติธร ทรงวาจา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง11 

 

33 60413 นาย พีรภัทร บุญโทแสง 
34 60439 นาย อนุวัต พันธุ์พฤกษ์ 
35 60464 นาย สุวิชาญ แก้วใสย ์
36 60499 น.ส. กัญญาภัค ตี่คะกุล 

37 60557 นาย เทิดศักดิ์ จดุาบุตร 
38 60558 นาย ธีระศักดิ์ ไม่วายม ี

39 60592 นาย ปวีณ หวังพิชญสุข 
40 60602 น.ส. กานต์ทิตา หุ่นด ี
41 60636 นาย วิชยุตม์ เนื่องจากจ้อย 
42 60700 น.ส. กิ่งดาว ขนานขาว 

43 60719 นาย ธนาคาร นุตประภา 
44 60758 นาย กฤตณะพัชร ชูพินิจ 
45 60798 นาย อมรศักดิ์ จีนา 
46 60827 น.ส. จุฑามาส แก้วช่ืนชัย 
47 60842 น.ส. ทัชชญา สิริวเสร ี

48 60865 นาย นายณัฐชานนท์ มงคลรัตนาสิทธ์ิ 
49 60880 นาย นิพล  ปานพวง 

50 60894 นาย กฤต อภิวัฒนะตระกูล 
51 60933 นาย ณภัทร พรหมศริ ิ

52 60943 นาย สิรภพ เหลืองประเสริฐ 
53 61043 น.ส. ฐิติมาภรณ์ ค าส ี
54 61047 น.ส. นันท์นภัส ทองอินตา 

55 61165 นาย ก้องเกียรติ กันยาประสิทธ์ิ 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 12   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 61183 นาย ภาคิน ศิลปานิสงฆ ์

  

2 61187 นาย ธนพล  ดวงด ี

3 61211 นาย ณฐกร คณุวโรตม ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 12   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

4 62001 นาย ณัฏชนน วสุธวัช 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง12 

  

5 62108 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ สิงหส์า 
6 63193 นาย ชัยวัฒน์ พรมชัย 
7 63231 นาย อภิเดช ปุราชกา 
8 63308 น.ส. จัซมิน ศรีสมทรง 

9 63402 นาย กษิดิศ จันทร์เพ็ญ 
10 63476 นาย ศุภกิจ เกยทอง 

11 44469 นาย ชลวิทย์ แสงจันทร ์
12 44536 นาย โฆสติ ค าสงค ์
13 44733 นาย กิตติพงศ์ เทพอยู ่
14 44791 นาย ภีรวิช ภักดภีิญโญ 

15 44824 น.ส. ธนภรณ์ ไตรธรรม 
16 44934 น.ส. ฐิติชญา พวงเหลา่เวช 
17 44983 นาย ไกรสิทธิ แก้วเขียว 
18 45166 นาย วิชชากร บุญประคม 
19 45178 น.ส. นงนภัส อ่อนคง 

20 45234 นาย ธีรยุทธ โสดายิ่ง 
21 45344 น.ส. พัชรสุคณธ์ พินธุศิรกุล 

22 45395 นาย ชิษณุชา อ่อนฤทธ์ิ 
23 45529 น.ส. พิชญธิดา ปิงกุล 

24 45598 น.ส. ชรัญดา จันทร์นิ่ม 
25 45670 นาย ธัญพิสิษฐ์ สรุิยาโรจน ์
26 45752 นาย ปณชัย บัวลอย 

27 45807 นาย อภิสิทธ์ิ ประเสริฐเวศยากร 
28 45823 น.ส. นิราภร ถือมาลา 

29 46035 นาย ธนกร สมพรพสิุทธ์ิ 
30 46041 นาย พิทักษ์พงศ์ เบิกบานดี 

31 46248 นาย ธิติพงษ์ สัตตะ 
32 46349 นาย กีรติ ยุบลมาตย ์

33 46495 นาย ธนภัทร โชติพันธ ์
34 46528 นาย นรวิชญ์ โฆษิตพันธวงศ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 12   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

35 46600 นาย ธฤต จันทร์ด ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง12 

 

36 47015 นาย ธนพล สิทธิโชคเหล่าทอง 
37 47042 นาย ชานนท์ ตันสวัสดิ ์
38 47102 น.ส. วิชญาดา ช านาญศิลป ์
39 47211 นาย เทหภฤต  วีระวัฒน ์

40 47349 นาย กันต์ดนัย ศรีวัฒนะ 
41 47369 น.ส. พัชรนันท์ จันทร์ศิร ิ

42 47447 นาย ทรงวุฒิ มะลิศร ี
43 47448 นาย นันธวัช ด้วงเอียด 
44 47464 นาย บิลาล สุไลมาน 
45 47494 นาย วรพล  ประทมุทา 

46 47774 นาย นิติธร กิจประสพโชค 
47 47799 นาย กฤติธ ีตันเจรญิ 
48 47953 นาย อิทธิกร มุทุธรรมลักษณ ์
49 48001 น.ส. นภสร เทวารุทธ 
50 48021 นาย พุฒิเมธ  สมลุไพร 

51 48093 น.ส. ธรัญธร กวีธนกุล 
52 48206 นาย ณฐวัฒน์ สุวรรณรินทร ์

53 48264 นาย ณัฐภัทร  คงวิทยานนท์ 
54 48294 นาย พรเทพ หอมเกษร 

55 48442 น.ส. ปภสัสรา พ่ึงเกษม 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 13   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 48461 นาย นวพณ แสนชัยสกลุกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง13 

  

2 48469 นาย ธีธัช จักนามน 
3 48622 นาย จรรยวรรธ ไทรงาม 
4 48826 นาย ชัชนันท์ ปัญญาประเสริฐกิจ 
5 48839 น.ส. ญาณิศา เทพยศ 

6 48887 นาย ธราดร สีมดื 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 13   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

7 48907 นาย นนทพัทธ ์ก้าวสมบูรณ ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง13 

 

8 49102 นาย สิรวิชญ์ ไตรสวัสดิ์พานิช 
9 49145 น.ส. ปัณณ์ชวิศา อ่อนส าโรง 
10 49368 น.ส. มนต์ปรีญา  แหยมพรามห ์
11 49549 น.ส. เปมิกา อาด า 

12 49639 น.ส. ปาณสิรา ผังรักษ ์
13 49791 น.ส. นันทิกานต์ สกลุเนตร 

14 49811 นาย ศุภวิชญ์ พูลบัว 
15 49889 นาย ณภพ คุ้มชาวนา 
16 49919 นาย ภัทรพล ศรีเปารยะ 
17 49943 นาย ชาญณรงค์ จติรใสเย็น 

18 49957 นาย รัฐธิพงษ ์สกุลจีน 
19 49972 นาย ธัญพิสิษฐ์ บัวศรีพุทธาน ุ
20 49984 นาย ธนกฤต บุญยัง 
21 50377 น.ส. จารุวรรณ  เนียมภาร 
22 50493 นาย ธรรมสรณ์ อินทรศักดิ ์

23 50512 น.ส. กวินญรตัน์ พ่วงแสงธนกุล 
24 50522 นาย อิทธิกร ฮึ้งเบี้ยว 

25 50751 นาย ปิยภูมิ มดืค าบง 
26 50848 นาย ธราธร ปรากฎกล้า 

27 50869 นาย อานนท์ ไทยเหียม 
28 50885 นาย ธนัชชัย ทัฬหสิริเวทย ์
29 50900 นาย กฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช 

30 51102 นาย พงศกร วีรบุรุษพงศธร 
31 51198 นาย ก้องภพ พันธุ์กุ่ม 

32 51274 นาย ธีรทัศน ์เที่ยงธรรม 
33 51289 น.ส. รัตนาวลี วงศ์พันธุ ์

34 51432 น.ส. ณิชกานต์ ใจติบ๊ 
35 51468 นาย ต่อตระกูล  แซ่เล้า 

36 51496 นาย ชัยภัทร มียิ่ง 
37 51500 น.ส. ญาณัชทัฬห์ คงกระจ่าง 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 13   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

38 51570 น.ส. มณิสร สมานกลุ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง13 

 

39 51588 นาย อาณัติ ศรีจันทร ์
40 51616 น.ส. ปวีณ์ธิดา ติระนาถวิทยากุล 
41 51679 นาย ธนภัทร ดลลชานนท์ 
42 51873 นาย ศูทธกานต์ ตันติวิชิตเวช 

43 51971 นาย นายพสุ อินทรพิทักษ์ 
44 51979 นาย สรลั บัวหภักด ี

45 52157 นาย ธนัสชัย  ชะนะบัว 
46 52173 นาย กัมปนาท ศรีสุวรรณ ์
47 52285 น.ส. อภิชญา หอมนิยม 
48 52455 นาย สัจจภัทร์ พิสิทธ์ิชัยงาม 

49 52514 นาย ณัฐนนท์ ชุมฤทธ์ิ 
50 52539 นาย พีรวิชญ ์รัตนหริัญ 
51 52615 นาย ชิษณุพงศ ์เจตน์อัศวภริมย ์
52 52691 น.ส. ธวัลรตัน์ มงคลศริิวัฒน ์
53 52729 น.ส. ชมพูนุช อุตนาม 

54 52740 นาย สรวิชญ์ เครือค า 
55 52779 น.ส. ภูรณิี มนตร ี

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 14   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 52953 นาย วีรภัทร พิชญ์วรรณขาม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง14 

 

2 53181 น.ส. ชนวรรณ สนเท่ห ์
3 53228 นาย จิราเดช  เจนกิจวัฒนาเลิศ 
4 53263 นาย ชยณัฐ เลศิวิทยานุรักษ ์

5 53409 นาย ณัฐวิทย์ หมอกแก้ว 
6 53444 นาย สหรัฐ เมืองฮามพันธ์ 
7 53547 น.ส. พิธพร เสนารักษ ์
8 53598 นาย ธนกฤต อภิสิทธ์ิ 

9 53600 นาย ภูมิระพี  เสรญิวณิชกลุ 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 14   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

10 53667 นาย ณรงค์เกยีรติ สีกองเสน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง14 

 

11 53694 นาย ชิณภัทร สุขทอง 
12 53736 นาย กีรตาพันธ์ มาลัย 
13 53781 นาย อภิสิทธ์ิ หงษ์ทอง 
14 53803 นาย บัญญพนต์ กองท า 

15 54135 นาย ทยากร อาวรัตนกลุ 
16 54346 นาย ณัชพล พลแหลม 

17 54354 นาย ปุณณวิช บุุรุษชาต 
18 54369 นาย สุธ ีจันทร์ขาว 
19 54383 นาย ธนกฤต  วงษ์วิโรจน์ 
20 54479 นาย กฤตเบธ ชมภูนิช 

21 54490 นาย ปิยะ ระวิงทอง 
22 54515 น.ส. สริภัทร จันทรม์ณ ี
23 54650 นาย ชลศักดิ์  อนุวารีพงษ ์
24 54735 นาย สรวิศ จงเทิดทูนสกุล 
25 54816 นาย ไผทมาศ มาดไทย 

26 54832 นาย ชวภณ วชิรานิรมิต 
27 55242 นาย อธิชา เล็กสรรเสรญิ 

28 55285 น.ส. มนทกานติ ค ามุก 
29 55514 นาย วิธวิทย์ หมกทอง 

30 55627 นาย พชร พรมพฤษ์จรัส 
31 55878 น.ส. ณฎัฐณิชา ตุม้ทอง 
32 55963 นาย ฮาซัน บดินทร์เราะห์มาน 

33 55984 นาย กรณ์พงค์ ภัทรพงศ์ธนะชัย 
34 56047 นาย ชญปัช เกิดใหม ่

35 56074 น.ส. อณัญญา ศรีทอง 
36 56127 นาย ชัยภัทร พันธุ์ประเสริฐ 

37 56148 นาย ชยุตม์ ขอดเมชัย 
38 56167 น.ส. ศุภสิรา ไชยวังราช 

39 56205 นาย ศุภณัฐ เรืองขจรไพโรจน ์
40 56206 นาย อดิศร กอบทองสกุล 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 14   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

41 56391 นาย อติกานต์ ศิรินรกุล 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง14 

 

42 56420 นาย อภิวิชญ์ นะเรศ 
43 56425 นาย ณัฐวุฒิ ตั้งรุ่งโรจน์กุล 
44 56445 น.ส. ธนพร ปิ่นสกลุ 
45 56480 นาย บัญญพนต์ สุขสมบูรณ ์

46 56514 นาย ชนภัทร พิศาลวีรวงศ ์
47 56534 น.ส. ธิดารตัน์ พิณรีัตน ์

48 56576 น.ส. สุธารักษ ์ ม่องโพธิ ์
49 56628 นาย โชติพัฒน์ ชัยจ ารูญพันธ์ุ 
50 56702 น.ส. ศุภาวรรณ สุปิยะพันธ์ 
51 56721 นาย ภูชิต เกตสุมบูรณ ์

52 56787 นาย สวิตต์ งามวไิลศริิวงศ ์
53 56967 นาย พงศ์เจริญ เกยไธสง 
54 57227 นาย กุมภา เจนสาริกจิ 
55 57230 นาย ธีรเมต ช่วยพยุง 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 15   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 57231 นาย อิทธิวัฒน์ พินิตตานนท์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง15 

  

2 57269 น.ส. ธิดารตัน์ สิทธิเดช 
3 57281 นาย พงศ์เทพ คูณสวัสดิ์ธงชัย 
4 57406 นาย ปัณณวิชญ์ สดแสงจันทร ์

5 57431 นาย ปุณณวิช อรุโณรส 
6 57499 นาย สุวรรณ สุขสมโสตร ์
7 57554 นาย จิรศักดิ์ มากด ี

8 57568 นาย อนรรฆ สันตินรนนท ์
9 57601 นาย ยศนนท ์ปั้นทองพันธุ์ 
10 57607 นาย ภูตะวัน จันทรเ์รือง 
11 57635 นาย วชิรวิชญ์ ปิยะประภาพันธ ์

12 57676 นาย ธัชพงศ์ เสียงสนั่นกุลชา 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 15   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

13 57728 นาย กวิน ชูสิน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง15 

 

14 57747 นาย ชัชวาล แผ่เรืองรตัน ์
15 57922 นาย ฐาปณวัฒน์ ม่วงศร ี
16 58172 น.ส. ปัณฑติา ไชโย 
17 58278 นาย ปฏิพัทธ์ เอี่ยมรมัย ์

18 58280 นาย ธนกฤต แม่นผล 
19 58430 นาย สรวิศ สมเสถียร 

20 58489 น.ส. ฐิดาพร เติมสุข 
21 58749 นาย ชวัลวิทย์ เกียรตณิัฐกร 
22 58868 น.ส. กมลทิพย์ จงสุดกลาง 
23 58998 นาย ภาวิต ทองค า 

24 59048 นาย หฤษฎ์ สมบตัิศิร ิ
25 59221 นาย ศุภวิชญ์ บุญคณุ 
26 59236 นาย ธนภัทร ศุภพร 
27 59281 นาย พฤฒ  ตันเวทยานนท์ 
28 59283 น.ส. กัญติชา หนูด้วง 

29 59308 นาย ณัฏฐ์นวตั ปาณสิราศริิกุล 
30 59339 นาย พงศพัศ เจริญจรัสกลุ 

31 59377 นาย สายฟ้า มีทอง 
32 59388 น.ส. รชฏ กิจหตัถพร 

33 59614 นาย พชรพล พรหมเพศ 
34 59707 นาย คเณศ รัตนพันธุ ์
35 59729 น.ส. ณัฐวดี ค า้ชู 

36 59807 น.ส. ชัชรินทร์ วัฒนาศิริสมบัต ิ
37 59833 นาย จิรฐา วงศ์สมบรูณ ์

38 59856 น.ส. ศรรีัตน์ เอื้อพันธุ์พงศ์ 
39 59886 นาย กรพันธ์ มณีทะ 

40 59913 นาย ธนภัทร์ เกิดเปี่ยม 
41 60082 นาย ณัฐวัตร เมืองจันทร ์

42 60212 นาย ธนวัฒน์ มากะเรือน 
43 60231 นาย อชิรพล สิงห์ธวัช 



113 
 

 
 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 15   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

44 60334 นาย อรุชา  หังใจด ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง15 

 

45 60391 นาย ณัฐกุล สมานใจ 
46 60410 น.ส. สรุัสยากร เรืองศริิภิญโญ 
47 60561 นาย วรปกรณ์ พงษ์อุดม 
48 60635 นาย วินท์วรัชญ์ เจรญิครองสกลุ 

49 60662 นาย ปาณพัฒน์ พิลาภา 
50 60725 นาย กัณฑ์กฤช ธรรมวโิรจน์ศริ ื

51 60763 นาย ณธรกริช ทองธรรมชาต ิ
52 60924 นาย พิชยะ ทุมมา 
53 60955 นาย ธปนียะ โอดมัง 
54 61007 นาย ชินดนัย กรไชยา 

55 61154 นาย เจษฎา อาจชมภ ู
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 16   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 61199 น.ส. ครองขวัญ แรงสืบสิน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง16 

  

2 61216 นาย ศิวกร น้อยหร า 
3 61260 นาย ณัฐพัชร์ จรญูวุฒิธรรม 
4 61276 นาย กันตินันท์ มงคลภญิโญภาส 
5 61392 นาย ธนกฤต แซ่หล ี
6 61413 นาย รชนนท์ ปัญญาพี ่
7 61416 น.ส. ธีริศรา พฤกษาพิทักษ์กุล 

8 61432 น.ส. โชติรตัน์ ภิญญโชต ิ
9 61468 นาย อนุชิต เพื่อตนเอง 
10 61517 น.ส. นาฏนภา ก๋าสม 

11 61543 นาย ปฏิภาณ เกษมสุขส าราญ 
12 61584 นาย วิริทธ์ิพล  ทับขัน 
13 61609 นาย ณัฐวัตร ศรีบุญเรือง 
14 61626 นาย รัชชานนท์ บัวชุม 

15 61693 น.ส. ซิลมีย์ ปะหนัน 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 16   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

16 61738 นาย เหนือฟ้า วันถนอม 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง16 

 

17 61786 น.ส. อินสุดา รุุ่งเรือง 
18 61845 นาย ศิวราช เหลาพรม 
19 61846 นาย พีรวัส โกสิต 
20 61909 น.ส. บัณฑติา คุยส ี

21 61968 นาย กฤตเมธ ศรีท้วม 
22 62036 นาย อนุชา แก้วมาเมือง 

23 62075 นาย ณัฐชนน ค าเคลื่อน 
24 62095 นาย พรเทพ โตอดเิทพย์ 
25 62224 นาย จุลจักร ค ากลาง 
26 62240 นาย หาญณรงค์ สภุาพันธ ์

27 62324 นาย ปกรณ์ ยาวทอง 
28 62378 นาย ธนพล  ประดิษฐ์ศลิป์ด ี
29 62384 น.ส. ชัชชญา  สุวรรณจินดา 
30 62423 นาย ปริชญ์  ผ่องใส 
31 62426 น.ส. ณัฐวรา กังแก้ว 

32 62467 นาย ชยาศิส เกษรมาศ 
33 62491 นาย พชรพล เจนพานิช 

34 62517 น.ส. พลอยกาญจน์ เตชอัครเสถียร 
35 62619 น.ส. ณฎัยา แยะค า 

36 62736 นาย ธีรกร ทองพลับ 
37 62766 นาย สุพัฒน์ ยาโด 
38 62785 น.ส. กชมน ผดุงเกียรติวงษ ์

39 62896 นาย พงศพัศ เเสงสรุีย์วัชชรา 
40 62907 นาย ธีรินทร์ วาดโคกสูง 

41 63072 นาย วิชิระ มาตราค าภา 
42 63080 นาย ธีระพงศ์  คุณาสิทธ์์ิ 

43 63110 นาย กันตพัฒน์ ยินดีจันทร ์
44 63248 นาย อามีน แวหะย ี

45 63356 น.ส. ฉัตราภรณ์ ไตรธรรม 
46 63400 น.ส. พิชชากร ชลอวงษ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 16   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

47 63443 นาย อภิเดช ทู้ไพเราะ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง16 

 

48 63447 น.ส. กชพร ต๊ะเหมือย 
49 63553 นาย ตระการ เเซเ่ขา 
50 63581 นาย ธนกฤต พันธ์เพ็ชร 
51 63627 นาย กฤต วิทูรศศิวิมล 

52 63631 นาย สรวิศ มผีล 
53 63639 นาย ธนดล ศรีวเิศษ 

54 63677 นาย ณัชปภพ ยะสะวุฒ ิ
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 17   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 63717 นาย ณัฐสิทธิ์ หนูเกื้อ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง17 

  

2 63756 นาย อินทัช ก าเนิดรัตน ์
3 44498 นาย รัชชานนท์ โสอุดร 
4 44635 นาย อิทธิกฤต กฤตเจริญนนท ์
5 44731 น.ส. อรจิรา ขุมทอง 

6 44888 นาย นันท์มนัส วริษฐานิษฐ ์
7 44948 นาย พงศ์พิเชฐ ราคชิต 
8 45203 นาย ปุญญานภุาพ บรรณทอง 
9 45239 น.ส. ปทิตตา จินต์ภาณ ี
10 45350 นาย รุดฟาน ไมมะหาด 
11 45402 นาย อาคม สนธิขันธ ์

12 45419 นาย พีรพัฒน์ ซอกดุลย ์
13 45461 นาย ณฏฐพล สวัสดิ์มลู 
14 45524 น.ส. อริสรา เหลืองทอง 

15 45570 นาย ณัฐดนัย สุธรรมภาวด ี
16 45618 นาย พีรพล  สีตะ 
17 45720 น.ส. ปัณณพร อินทรสมใจ 
18 45726 นาย พีรวิชญ์ ปัญญาโน 

19 45788 นาย เศรษฐโชค ตั้งศริิวัฒนวงศ์ 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 17   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

20 45795 นาย ปิยังกูร สารภาค 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง17 

 

21 45835 นาย ศิวศิษย์  แสงนิกุล 
22 45915 น.ส. ชุติมณฑน์ ไข่แก้ว 
23 46034 น.ส. เเพรวา ชูบ้านนา 
24 46179 น.ส. อิงดาว กาละจติร 

25 46298 นาย จาฏุพจน์ ตวงสินทวีกุล 
26 46421 นาย กฤติน อินอุ่นโชติ 

27 46445 นาย พงศพัศ พิมพ์จันทร์ค า 
28 46612 น.ส. ลลิตา แม้นมาลยั 
29 46649 น.ส. สริิรัตน์ ปานาพุฒ 
30 46657 นาย ธนภัทร  ตาดทอง 

31 46658 นาย เกริกวิสิฐ เรืองรัตนาสมบตั ิ
32 46849 นาย เจษฎา พิทักษ์วาณิชย ์
33 46907 นาย รพีพงศ์ ปิติจรูญพงศ ์
34 46949 นาย ภูวสิษฏ์ เนื้อไม้หอม 
35 47331 น.ส. ฐิติรตัน์ รัตนจตุพร 

36 47378 นาย นรเสฏฐ์ แกล้วเกยีรติกลุ 
37 47381 นาย ตฤณภพ คติรัตนชัย 

38 47395 นาย กรวิชญ์ ศรีโททุม 
39 47624 นาย สิปปกร บญุอยู ่

40 47704 นาย ณัฐดนัย ท าทอง 
41 47707 นาย กษิดิศ แซ่เกาะ 
42 47713 นาย พีรพล โพธิ์เจริญ 

43 47810 น.ส. พัสตราภรณ์ แต่งงาม 
44 47926 นาย ศิวกร  บุญแก้ว 

45 47960 นาย นนทวัฒน ์ ณ พัทลุง 
46 48262 นาย จิรัฐติชัย วันตะโพธ์ิ 

47 48443 นาย จิรายสุ ทองยศ 
48 48677 นาย ปุณณวิชญ์ เดชอินทร ์

49 48799 น.ส. บุณยานุช มากสกลุ 
50 48837 น.ส. นิรดา อารมย์ศักดิ์อารีย ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 17   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

51 48841 นาย อภิเชษฐ์ ธรรมรักษา 

 52 48847 นาย พงศกร คูอุดมเลิศ 
53 48956 น.ส. บุญนสิา ด้วงเอียด 
54 48963 นาย พฤฒิพล  ง่วนกิม 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 18   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 49073 น.ส. กุลภสัสร์ แก้วขุนทด 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง18 

  

2 49225 นาย ศุภกร ศริิมงคล 
3 49228 นาย เจตนิพัทธ์ สารกาล 
4 49230 นาย ศุภณฏัฐ์ วชิรานุภาพ 
5 49236 นาย พัสนัย สตูรอุดม 
6 49252 น.ส. ณิชาภัทร รุ่งแสง 
7 49306 น.ส. สณุิสา แสนบุตร 
8 49333 นาย ดานิช ส าเภารตัน์ 
9 49663 น.ส. กัญญาวีร์ อนันต์สมสิน 

10 49690 นาย เสฏฐวุฒิ ไกรนรา 
11 49765 นาย กิตติกานต์ โคณบาล 
12 49773 นาย วงศธร เฉลิมบญุ 
13 49855 นาย รัชตะ รตันิยะ 
14 49904 น.ส. พิมพกานต์ วุฒิเวโรจน ์
15 49956 นาย กฤษฏิ์ ถนัดพงษ ์

16 49995 นาย ธนะพัฒน์ ษ.สุนทรนิรตัน ์
17 50121 นาย รัญชน ์นาคจีน 
18 50137 นาย ยศพันธ์ แก่นวงษ ์

19 50416 นาย ภูมิระพี ไชยสา 
20 50437 นาย ปิติภัทร ภิรมย์ใหม ่
21 50458 น.ส. ชนิภา พราหมณ์น้อย 
22 50536 น.ส. ญาดา ข าเปรื่องเดช 

23 50545 นาย จักรวาล ค ามณ ี
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 18   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

24 50608 นาย พงษพัศ สารินทร ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง18 

 

25 50796 น.ส. ชุติกาญจน์ พลูหน่าย 
26 50797 น.ส. แว่นแก้ว พิมพ์เสนา 
27 50960 นาย จิรัฏฐ์ เชื้ออ่อน 
28 50969 นาย อับดุลฮากิม สาแม 

29 50985 นาย ภูมิภัทร สันติถาวรยิ่ง 
30 51005 น.ส. กรวรรณ ตั้งชัยธรรม 

31 51015 นาย ชุมเเสง จาดใจด ี
32 51068 นาย รพีวิจญ์ เอี่ยมพันธ์ 
33 51150 นาย ชยพล แดนสีแก้ว 
34 51232 นาย พลภัทร จินตธรรม 

35 51389 นาย ธนภัทร สมบูรณ ์
36 51548 นาย ธราเทพ ค าจันทร ์
37 51606 นาย ธีระพงศ์ เริ่มลึก 
38 51655 น.ส. ภัทรนันท์ วรรณพิมพ์ 
39 51879 นาย พสิษฐ์ มาลารัตน ์

40 52054 นาย ชัชชัย จิตพีระวัฒน ์
41 52066 น.ส. เพียงออ วาริยาตร ์

42 52233 น.ส. ทัศน์วรรณ พงษ์แสงกุล 
43 52331 นาย ณิชกุณ  ชุ่มลือ 

44 52434 น.ส. จิรัชญา จรรโลงบุตร 
45 52460 นาย ซัยนุลอาริฟิน  บาร ู
46 52484 น.ส. สรัลชนา ทานะมยั 

47 53003 นาย กิตติภพ บรสิุทธ์ิ 
48 53044 นาย ณพล โรจนชีวาคม 

49 53161 นาย อนุวิท อินทร์เทศ 
50 53196 นาย ศักจานนท์ กมลดุง 

51 53264 นาย ภานุกร แซล่ิ้ม 
52 53277 นาย วัชร์นล จริงจิตร 

53 53291 นาย ปวริศร์ เศษสุวรรณ 
54 53334 นาย พนธกร  วิชาพร 
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วิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 19   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 53399 นาย ชัยฤทธิ์ เจริญพร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง19 

 

2 53536 น.ส. ปฏิพร เกดิมงคล 
3 53579 นาย ปิติกร วัฒนเดชาวงศกร 
4 53706 นาย โชติชัย  เชียรตระกูล 
5 53753 นาย คมชาญ กาญจนเกษตรกลุ 

6 53805 นาย สมรรถชัย สมมุตริัมย ์
7 53855 นาย บุณยวีร์ ศริิรตัน ์

8 53921 นาย ปรเมศร์ เอี่ยมละออง 
9 53930 น.ส. ปรียาดา บุญบันดาล 
10 54048 นาย พิชญะ โชติถวิล 
11 54153 นาย พัชรศักดิ์ ศรีวะลา 

12 54493 นาย กิตติพัฒน์ บัวลอยลม 
13 54564 น.ส. มนัสวรีภัทร แก้วอไุร 
14 54571 น.ส. น ้าฟ้า โคตรโยธา 
15 54588 น.ส. พรนภสั ลีฬหะพันธ์ุ 
16 54600 น.ส. อนัญญา บญุช ู

17 54662 นาย นพดล หาญกิตติกาญจนา 
18 54805 นาย นฤดล สารวุฒ ิ

19 54889 นาย สันตริาษฎร์ หลัาอูบ 
20 54939 นาย กิตติธัช อังสุทธิวงค์ 

21 54948 นาย ธัญวุฒิ ชนะ 
22 54958 น.ส. สาวณิี แก่นจันทร ์
23 54969 นาย ศวิษฐ์ โกสียอัมพร 

24 55078 นาย เปรมปรีดี ไทธานี 
25 55165 น.ส. อรปรยีา ทองศิริ 

26 55306 นาย ศุภโชติ เบ้าชาล ี
27 55558 นาย เอกวิชญ์ ตุรวรรณ ์

28 55562 นาย อานันต์ ตรีปาธ ิ
29 55590 น.ส. รวิภา สามห้วย 

30 55698 นาย สุเมศ มั่นวงษ ์
31 55724 นาย ภูวริฐ เก้าเอีย้น 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 19   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

32 55742 นาย สุรพิชญ์ แสวงด ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง19 

 

33 55780 นาย จักรกฤษณ์ คุ้มวงศ ์
34 55919 น.ส. กัญญ์วรา แก้วเขียว 
35 55935 น.ส. พัชญ์สินี ศุภมีวงศ์ 
36 56019 น.ส. รดา วรรณภญิโญชีพ 

37 56039 นาย คณิศร เดชะค าภ ู
38 56096 นาย สิริชูพงษ์ จ าปาศักดิ ์

39 56201 น.ส. อัจฉราพร เมืองทรายมลู 
40 56208 นาย ชนะพล พันธวุดี 
41 56213 น.ส. พิมพ์นารา โมฆรัตน ์
42 56240 นาย ทัพพ์ ณ นคร 

43 56259 น.ส. ธิดาวดี เวยีงศรีประเสริฐ 
44 56283 นาย ธนดล ปัญญายง 
45 56434 นาย สิปปกร วรวัฒนานุกลุ 
46 56470 นาย ภูดิศ มีพลอย 
47 56478 น.ส. มนัสนันท์ นิลเรือง 

48 56522 น.ส. ปุณยนุช วีรทตัประภา 
49 56527 นาย ปวริศร์ ชูสิน 

50 56564 นาย วิชยุตม์ ย่องตีบ 
51 56575 น.ส. สุธารักษ ์ ม่องโพธิ ์

52 56778 นาย ปวริศ แขตสันเทียะ 
53 56797 นาย เพชร ตริยเจรญิ 
54 56926 นาย ธนายง ตันมงคลกาญจน 

 

วิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 20   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 56983 นาย ธนภูมิ  บัวทิพย ์

  

2 57018 น.ส. จิดาภา หงษ์กลาง 
3 57019 นาย วิชญพงศ์ พรหมจรรย ์

4 57075 นาย ปพนพัชญ์ เต็มวิสุทธ์ิกลุ 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 20   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

5 57111 นาย ชินดนัย สุขสาล ี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง20 

 

6 57257 นาย จีรภัทร์ ยะสารวรรณ 
7 57452 นาย พิทวัส โตรุ่งเรืองยศ 
8 57470 นาย ศิวานนท์ ไตรรัตนะ 
9 57603 นาย กันติทัต กุรุพินท์ศิร ิ

10 57665 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีอุทัยวงศ ์
11 57717 นาย พศิน ม่วงไหมแพร 

12 57780 นาย ชญานนท์ มานะกิจจานนท ์
13 57795 นาย กฤตเมธ  กรรณเทพ 
14 57802 นาย คุณานนท์  สุวรรณวงษ ์
15 57813 นาย ธนวัฒน์ โพธิเดช 

16 57818 นาย รพิพัฒน์ สีโสพล 
17 57820 นาย ภัสพล หลักทองค า 
18 57821 นาย ธนัชพัฒน์ สงวนพงศ์ 
19 57861 น.ส. ธิดารตัน์ สุกระมณ ี
20 57877 นาย วริศ ทองนาม 

21 57878 น.ส. สิทธิสินี ธงชัย 
22 57961 น.ส. วิจิตรา ทุงจันทร์ 

23 57993 นาย ยุทธพงษ์ บัวเพ็ชร 
24 57995 น.ส. ชมพูนุช  บุตรด ี

25 57997 นาย จิรภัทร วริานันท์ 
26 58012 นาย จุลจักร มาศจร 
27 58047 นาย ณัฐดนัย สังข์โพธ์ิ 

28 58063 น.ส. รุจจริา คุณาสิทธ์ิ 
29 58179 น.ส. ชลิดา ทัพธวัช 

30 58202 นาย ไกรวิน สวนแย้ม 
31 58216 น.ส. ชวัลลักษณ์ ธรรมวงษ ์

32 58265 นาย ดนัย  แสงบัวหมดั 
33 58266 นาย ชยพล วงศ์ภูวรักษ์ 

34 58399 นาย เมธัส พิมพ์หาร 
35 58523 นาย กษิดิ์เดช พุทธวงศ ์
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 20   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

36 58566 นาย มนัสวี หอมนาน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง20 

 

37 58595 นาย ยศวิชญ์  พิภพภิญโญ 
38 58600 นาย ณัฐพล ธนธีรอนันต ์
39 58656 นาย ชาญชัย เลิศศร ี
40 58685 นาย ภูเบศ จุฬานันทวัฒนา 

41 58810 นาย วิชญะ ค าด้วง 
42 58856 นาย ชัยศิริ อ่อนลิ้ม 

43 58955 น.ส. ปานระพี กลับบ้านเกาะ 
44 58970 น.ส. อริยาภรณ์ สุดเสถียรธานนท์ 
45 58993 นาย สัณหณัฐ  นุกูลกิจ 
46 58994 นาย วิธวินท์  เชี่ยวชาญชัย 

47 58995 น.ส. ณัฐกฤตา นพวัติ 
48 59000 นาย ธนภาค ขัติยะ 
49 59092 น.ส. จิราพร วังค าหาญ 
50 59162 น.ส. จิดาภา พงศ์คหบด ี
51 59234 น.ส. ไอศิยา ศรีปัญญา 

52 59247 นาย สมรรถพล ลิ้มวุฒิวงศ์ 
53 59325 นาย เอกรินทร์ สมุโนทยาน 

54 59383 นาย ภานุพงศ์ ปานเปรม 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 21   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 59390 น.ส. ธัญวรตัม์ จอมค าสิงห ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง21 

  

2 59401 นาย ธีรวัชร์ แสงอุไร 
3 59403 นาย ธนดล บุญประเสริฐ 

4 59456 น.ส. กรรว ีศริิขันธ ์
5 59568 นาย อธิป ยุทธวรวิทย์ 
6 59572 นาย วรัญญู หวังมุทิตากลุ 
7 59577 นาย ธนภัทร สริิประภาสุข 

8 59583 นาย บุรัสกร  สมงาม 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 21   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

9 59628 นาย พิรุฬห์ มงคลชูเกียรติ ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง21 

 

10 59719 นาย วรรธนะ ศรีวงษ์ทอง 
11 59731 นาย พศวัต เปรมจิตร 
12 59781 น.ส. ภูรติา สังข์ทอง 
13 59872 นาย สุริยา  หอมหวล 

14 59947 นาย ธเนศพล หีบแก้ว 
15 59957 นาย นนทพัทธ ์ รองเดช 

16 59976 นาย ภูมิรินทร์ อิสสริยกลุ 
17 60030 นาย ณัฐวุฒิ ทาก๋า 
18 60103 นาย ภวัต ศรีพรหม 
19 60120 นาย ชัยชนะ ศรีตระกูล 

20 60180 นาย ปรเมษฐ์ ขันธเกษ 
21 60196 นาย ชยพล ด่านปาน 
22 60306 นาย พงษ์เพชร คุณวงศ์ 
23 60348 นาย ภคิน แซ่โค้ว 
24 60393 นาย ณัฐนันท์ อุปนันท์ 

25 60397 นาย ณัฐภัทร  ชายทะเล 
26 60427 นาย พงษ์พิพัฒ ค ่าชู 

27 60476 น.ส. พชรพรรณ อดทน 
28 60490 นาย อัตตสิทธ์ิ เดชา 

29 60491 นาย จีรพล แข็งแรง 
30 60548 นาย อธิบดี ทวีทรัพย ์
31 60655 นาย อนุวัต แดงฉ ่า 

32 60693 นาย อติชา  มีธันญากรณ ์
33 60748 นาย ธีรภัทร สีอ่อน 

34 60806 นาย ศุภณัฐ วงศ์ถนอม 
35 60819 นาย คณสัส์ สุวรรณรตัน ์

36 60833 นาย กริสนัย หอยสังข ์
37 60881 น.ส. วริศรา ยันชมภ ู

38 61050 น.ส. สินายน์ สุนทร 
39 61072 น.ส. วรินทร์พร พณิชย์วรโชต ิ
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 21   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

40 61127 นาย จิรายุ  น าไพศาล 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง21 

 

41 61198 น.ส. จิดาภา พูลเกษม 
42 61237 นาย สาริน ทวีกิจถาวร 
43 61268 นาย ศุภกิตติ์ สุขวัฒนานุกิจ 
44 61337 นาย ภีมเดช จันทร 

45 61360 น.ส. ณัฐธิดา เเนวสภุาพ 
46 61441 น.ส. ชนิตา ชอบสูงเนิน 

47 61502 นาย นพรัตน์ อิสรไกรศีล 
48 61507 นาย วินย ์ประจักษ์ธรรม 
49 61514 นาย ธนพล สมฤทธ์ิ 
50 61579 นาย สันต์ทศน์ เขียวอุบล 

51 61594 นาย อภิสิทธ์ิ วงศ์สถิตวิโรจน ์
52 61666 นาย ภารุจ ภูรีโรจน ์
53 61700 นาย พีระพงษ์ พลชา 
54 61701 นาย ปรัตถกร  สุขสุคนธ ์

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 22   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 61744 นาย ภัทรพล กิตติวิริยะกุล 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง22 

 

2 61765 นาย ผดุงสิทธิ์ สุพรมอินทร ์
3 61907 น.ส. นพัสสภรณ์ นกแก้ว 
4 61957 นาย นนทัช โล้วมั่นคง 

5 61973 น.ส. พิริยาพร พสิษฐ์ชยธร 
6 62044 นาย วัชรพันธ์ ศิริอาคเนย ์
7 62045 นาย จิรธนัฐกร พิพัฒน์วีรเดช 

8 62053 นาย ขวัญธีร์ บึงพับ 
9 62144 นาย ธนกฤต จันทร์เสง่ียม 
10 62147 นาย กษิดิศ สมาด 
11 62166 นาย สถิรวิชญ์ เกรียงเกษม 

12 62192 น.ส. พิชญา เอี่ยมกล้าหาญ 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 22   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

13 62207 น.ส. นันท์นภัส หาญปิยนันท ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง22 

 

14 62209 นาย ธนพล ทั้งทวีสุข 
15 62245 นาย อรรถพันธ์ เจรญิชัยสกลุสุข 
16 62315 น.ส. ณิชาภัทร แสงโชต ิ
17 62329 นาย นภันต์ เวชพร 

18 62375 นาย จิรเดช ฤกษ์มงคลเดช 
19 62377 นาย เตชพัฒน์ เอกจิรตระกลู 

20 62390 นาย กนต์ธีร์ พูลเกดิ 
21 62449 นาย ธนายล หยงสตาร ์
22 62464 น.ส. จุฬารตัน์ เพียงไธสง 
23 62540 นาย อติกัณฑ์ บินกอเซม็ 

24 62575 น.ส. บุณยาพร ชัยชนะวีระกลุ 
25 62604 น.ส. กัญญ์วรา วิเศษแก้ว 
26 62614 น.ส. อรพชร ทองมา 
27 62645 นาย นรวิชญ์ ผการัตน ์
28 62653 นาย อรรถเศรษฐ์  นิธีกุลวัฒน ์

29 62779 น.ส. ธนพร ชูศรีทอง 
30 62796 น.ส. ฉัตรชนก นธีวนาพันธ ์

31 62808 น.ส. พัตร์พิมล หลีนวรัตน ์
32 62858 น.ส. นฏกร จงจ าเรญิทรัพย ์

33 62878 นาย ภูมิรพี ศริิรัตน ์
34 62927 นาย ณัฏฐ์ สมหวัง 
35 62958 นาย พีรณัฐ วิจิตรจรสัแสง 

36 63023 นาย ธีร์ธวัช ภู่ระหงษ ์
37 63056 น.ส. นวพร กุสสลานภุาพ 

38 63060 นาย ณัฐวุฒิ ศรีชัย 
39 63118 นาย สิรวิชญ์ ทับทิมไทย 

40 63186 นาย อนวัช ตันนิกร 
41 63207 นาย มองการณ์ สายบุญศร ี

42 63208 นาย ชยาวัฒน์ อะนาโรจน ์
43 63289 น.ส. อารญา สุไชยชิต 
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วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 22   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

44 63355 น.ส. ไปรยา ชัยปราการ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์65 ห้อง22 

 

45 63357 นาย ทรงพล แก้วแก่นคูณ 
46 63571 นาย ณัฐดนัย กลุโชต ิ
47 63575 นาย ชิษณุพงศ์ วังชากร 
48 63596 น.ส. อริสรา สรุิยาวงษ ์

49 63618 น.ส. ภัทรวดี วุฒิเจรญิถาวร 
50 63669 นาย ปิ่นปวัฒน์ ลิ้มสุวัฒน ์

51 63690 น.ส. ณภัทร เกียรตไิทยพิพัฒน์ 
52 63699 นาย อภิพล หลิว 
53 63782 นาย พงศ์ศรัณย์ บริบูรณ์เวช บริบรูณ์เวช 
54 63790 นาย ธนวัฒน์ ละออง 

55 47368 น.ส. อารียา ดาสาด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 
 

 

11. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 49083 นาย สดายุ เดชเดชะสุนันท์ 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์65 ห้อง1 

 

2 50387 นาย พิพัฒน์พล เจริญวุฒลิาภ 
3 50707 นาย เกรียงไกร สมเร็จ 

4 50756 น.ส. ชนพัตกมน สมตระกูล 
5 51623 นาย ธีรภัทร แสงเดช 
6 54424 น.ส. ฤทัยทิพย์ เอกคณาปราชญ ์

7 55340 นาย ไตรวิช พลเทพ 
8 58485 นาย พชร วงศ์สวรรค ์

9 58858 นาย ภูริฉัตร  บุณยมณ ี
10 59267 น.ส. ณฏัฐณิชา สริสุนทร 

11 45157 นาย ชวิน ศรีสวัสดิ ์
12 45925 นาย วิษณุ พรภาวนาเลิศ 

13 47233 นาย พงศพัศ ทัศคร 
14 47357 นาย นราวิชญ์ จรโพธิ ์

15 48035 นาย ปณัย ทิพวัลย ์
 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 48311 นาย กฤตกานต์ พวงมาลัย 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์65 ห้อง2 

 

2 48625 นาย เปนไท  อ่องไพบูลย ์
3 48798 นาย วัชราวุฒิ  สมพร 

4 54982 นาย นิติภูมิ ยมโดย 
5 55207 นาย รัชชานนท์ สะมาพงษ ์

6 59566 นาย อิษฎา  รักเกื้อ 
7 60421 นาย ภูมิพัฒย์ อภิโรจนนันท ์
8 61853 นาย ณัฐภัทร บญุมลู 
9 61874 น.ส. วริศรา  พิสุืทธ์ิทรัพย ์
10 61882 นาย อัษฎาวุธ  สุขบุญ 
11 61919 นาย ปัณณทัต  อัถประเสริฐกลุ 
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วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

12 47379 นาย โชติพงศ์ เอี่ยมส าอางค ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์65 ห้อง2 

 

13 49490 นาย นิติพนธ์ คนล ้า 
14 50517 นาย ธนกฤต  อั้นอุดม 
15 50726 นาย ทศวัฒน์ รักหน ู
16 51054 นาย ชัชนันท์ บุญพา 

17 58246 นาย ณภัทร  เสมอวงษ ์
18 59272 นาย ปิยะเชษฐ์ สกลุเลศิวิรัตน ์

19 60080 น.ส. วิชุดา เวียนสันเทียะ 
20 61805 นาย ภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ ์
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12. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
วิศวกรรมอาหาร ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 62553 น.ส. กมลณัฐ เริงรื่น 

วิศวกรรมอาหาร65 ห้อง1 

 

2 45385 น.ส. พรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน ์
3 45955 นาย ธีระภัทร แพรไพจติรกลุ 

4 48040 น.ส. กนกวรรณ ส่งบุญ 
5 48531 น.ส. บุญญดา เณรจาท ี
6 49160 น.ส. มุทิตา บญุเหมาะ 

7 51142 น.ส. มินตรา สืบเทพ 
8 51668 นาย ทนุเดช เงางาม 

9 52183 น.ส. สริิรัตน์ ขอนรัก 
10 52215 น.ส. พิยดา แก้วยม 

11 52376 น.ส. พรสดุา สีแนน 
12 52838 น.ส. ช่อผกา มุธุสิทธ์ิ 

13 52851 น.ส. ธัญวลยั วัยอุดมวุฒิ 
14 52884 น.ส. ณัฐริดา ศรัทธาธรรม 

15 53573 น.ส. จิตรกาญจน์ เงาะปก 
16 55301 นาย ฉัตรเงิน ยุบลพันธ์ 
17 55618 น.ส. กานต์รวี รวีวงศ์อโนทัย 

18 56941 น.ส. อาพร  เอกจิตต ์
19 58466 น.ส. กวิสรา ศิริคะเณรัตน ์

20 58842 น.ส. ปราชญ์ปารมี แก้วส ี
21 58980 น.ส. ธิดารตัน์ น้อยวิบล 
22 53439 น.ส. พิมพิสุทธ์ิ สุทธิอาจ 
23 56089 น.ส. สุพิชญา ขนอม 

24 58881 น.ส. ณิชนันทน์ สถิตธรรมจิตร 
25 59348 นาย นวมินทร์ ถามั่งม ี
26 61209 น.ส. กรกมล ขจร 

27 51861 น.ส. ธัญรดา ธนาคีร ี
28 54347 นาย วรดร โรจนส์กุลพฤทธ ์
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วิศวกรรมอาหาร ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

29 54400 น.ส. รัชประภา บุญทอง วิศวกรรมอาหาร65 ห้อง1 

 

30 54867 น.ส. ปภาวดี ชมฉมิพล ี
31 56187 น.ส. ธัญวรตัน์ ดวงแก้ว 
32 57169 น.ส. สุจิวรรณ เกาะกลาง 
33 57282 น.ส. ชญานิศ พุ่มจิตร 

34 59993 น.ส. วรรณพร นิลเขียว 
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13. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ 
วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44630 น.ส. ภัทรลภา ศรีทันดร 

วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์
อุตสาหกรรม65 ห้อง1 

 

2 44969 น.ส. อัณศยา สุวรรณแสง 
3 46036 น.ส. สุดาทิพย์ มะลิวัลย ์

4 48059 นาย ปฏิพล ตั๊งจิตเจรญิ 
5 49012 นาย ธีร์มา ขาวจิตร 
6 49146 นาย ธีรภัทร เฮง 

7 49203 น.ส. สุขหทัย เรืองรัมย ์
8 49486 น.ส. จิรฐิพร รัตนบุตร 

9 50006 น.ส. พลอยสิริ ประครองใจ 
10 50403 น.ส. เบญจาภา ค าพราว 

11 52396 นาย ณยศ พุทธสิมมา 
12 52637 น.ส. สริตา รังสิเสนา ณ อยุธยา 

13 53388 นาย นพลักษณ์  สังขนิษฐ 
14 54223 น.ส. พิมพ์ชนก ศิริมงคล 

15 55190 นาย ปรเมศร์ ฮมแสน 
16 55981 นาย เสฏฐวุฒิ อ่อนส าล ี
17 56399 นาย ปิลันธน์ สุกศร ี

18 56579 น.ส. พรปวีณ์ ธนลไชยพัฒน ์
19 56855 นาย บูชิต ศรีภาแลว 

20 57199 น.ส. ศิรประภา จิตไทย 
21 57292 นาย เศรษฐกานต์ พีรเศวตพงศ ์
22 57838 น.ส. ฐิติกานต์ เชาว์ศรีกุล 
23 58982 น.ส. กัลยรัตน์ ธานีสอน 

24 60246 น.ส. ฐิติวรดา จิตชุ่ม 
25 60425 น.ส. กานต์พิชชา เนียมศร ี
26 60694 น.ส. ปทิตตา พันธะสา 

27 63017 นาย ภูรินท์ ดวงมาลย ์
28 45029 นาย ชินวัตร พรหมเทพ 
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วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

29 47623 นาย ญาณกร แซ่จ๋าว 

วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์
อุตสาหกรรม65 ห้อง1 

 

30 52604 น.ส. พิชญาภา ประเสริฐวิทย ์
31 54289 น.ส. กิรณา เอี่ยมวสันต ์
32 55185 น.ส. สณุิตา จันทรเ์รือง 
33 55721 นาย เทพทัต เจรญิผล 

34 56840 น.ส. ดลนพร พันธัง 
35 57091 นาย ภูธเนศ รุ่งเรือง 

36 58314 นาย ธนวิน คมวงษ์เทพ 
37 45284 นาย จักรภพ อุทยางกูร 
38 46249 นาย สุรเสฏฐ์ ชวนเจริญ 
39 47026 น.ส. ณิชา พฤกษอาภรณ ์

40 48726 นาย นันทิพัฒน์ ลีสีใส 
41 49516 นาย พัชรพล ไชยพงศ์ 
42 49779 น.ส. ณภัทร  ธนาคม 
43 51161 นาย ธิติวุฒิ ปุยเงิน 
44 51302 น.ส. จุฑาวรรณ รัตนะสิทธ์ิ 

45 51489 นาย ปุญญพัฒน์ จันทร์วงษ์ 
46 53847 น.ส. จิดาภา เรยีงวิไลกลุ 

47 54357 นาย ชาญชานน รังผึ้ง 
48 57372 น.ส. เยาวพา  ค ามหา  

49 57451 นาย ภูริทัต ไชยสิทธ์ิ 
50 57487 นาย วรรณศิลป์ ภู่ทรัพย ์
51 57738 นาย ณพดนัย เศรษฐไพศาล 

52 58386 นาย ธนกร ปิ่นสุข 
53 58818 น.ส. บัณฑติา นามเขต 

54 60331 นาย รินรสิา ค าตา 
55 63239 น.ส. ณัฐณิชา บุญศักดิ ์

56 62422 นาย ธนัตถ์พัฒน์ วงศ์วาณิชกุล  
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14. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์อุตสาหกรรม (สองปริญญา) 
วิศวกรรมไอโอทีและฟิสิกส์อุตสาหกรรม ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 49262 น.ส. ทอรุ้ง บุญแก้ว 

วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์
อุตสาหกรรม65 ห้อง1 

 

2 49559 น.ส. ญณัฐิตา จลุพูล 
3 51988 น.ส. ณัฐภัค พราหมณ์พริ้ง 

4 52241 น.ส. พัทธนันท์ ศรีรัญเพชร 
5 53801 น.ส. ณฏัฐณิชา เหมธุวนนท ์
6 54637 น.ส. ปรีชญา ราทะวงค ์

7 56134 นาย นวมินทร์ อินทโชต ิ
8 56582 น.ส. ป่ินปินัทธ์ิ เฉลมิโชค 

9 56879 นาย ณนาวิน สุขเกษม 
10 57734 นาย จักรี วรรณทองสุข 

11 57762 น.ส. ภัคภร ตันเตชะสา 
12 58175 น.ส. สริิกันยา สดุโต 

13 59664 น.ส. วรรณภัทร์ วิริยะสรรค์สกลุ 
14 51688 นาย วิชญ์พล เกษตรตระการ 

15 52188 น.ส. ธนพร สดากร 
16 52346 นาย สืบสกลุ โพนทอง 
17 54739 นาย สรยุทธ เปีย่มรอด 

18 55345 นาย สรวิชญ์ เหลืองวิลาวณัย ์
19 47665 น.ส. ชวิศา สาโรจน ์

20 48003 น.ส. อัญณิช์สา น้อยวงค์ 
21 58093 นาย บวรพจน์ พวงทอง 
22 58757 นาย ณัฐจักร์ ทวีสุขเสถียร 
23 59774 นาย พริษฐ ์ รองเดช 

24 63012 นาย ธนัช ไชยชนะ 
25 63366 นาย ณัฐภัทร เอกชน 
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15. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 44655 นาย สุริยภัทร  หอมตระกลูขจร Civil group 1 

 

2 54970 นาย นิธิศ ศรีธวัชพงศ ์

3 56858 น.ส. ฐิติยา คูประทุมศริ ิ

 

16. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 50199 น.ส. เปมิกา สีลามน 

CHEM 

 

2 50281 นาย กันตภณ ทองมี 
3 52871 น.ส. จริยา ค่ายชัยภมู ิ
4 53615 นาย ฟุรกอน กาหลง 
5 55004 น.ส. ธนันยภรณ์ ด่วนทวีสุข 

6 55144 นาย ณัฐชนน แคนม ี
7 56508 น.ส. ณัชชา แก้วทองดี 
8 60923 นาย ภาคิน สาระประเสริฐกลุ 
9 61488 นาย มงคลชัย มุธิตา 
10 56464 นาย ชญานนท์ ถิรธเนศ 
11 59982 นาย ณัฐวัฒน์ จันสังสา 
12 62201 น.ส. ทรรณทิรา เอี่ยมภูงา 

13 53341 น.ส. พิชญ์สินี เดชาพิพัฒน์กุล 
14 56228 น.ส. พิชชาภา  เเตงเขียว 

15 56314 นาย ธนากร  อ่อนแปล 
16 60484 นาย ณัชภัค จิรปัญจวัฒน ์
17 60485 นาย วีรภัทร ราชพลแสน 

18 61671 น.ส. กุลสตรี คงเนตร 
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17. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44515 น.ส. จีรนันท์  พูลผล 

 BME Day 1 

 

2 44685 น.ส. กันยารตัน์ แป๊ะวัฒนา 
3 45008 นาย กฤตภาส ด้วงเจรญิ 

4 45242 น.ส. พิชชาพร อมรประเสริฐชัย 
5 47088 น.ส. วรกานต์ ขู่วิชัย 
6 48387 น.ส. ปิณดิา ผลพฤกษา 

7 48470 น.ส. ศุภกานต์ ช่อสม 
8 48645 น.ส. เจนสิตา นิ่มนวล 

9 49430 น.ส. ญาณิกา จิวสืบพงษ ์
10 49526 น.ส. เพชรดาว ศรีหมาด 

11 49951 นาย นิติพัฒน์ ฆารสว่าง 
12 49979 น.ส. ทิฆัมพร ไพศาล 

13 50440 นาย พิจักษณ์ คุณล้าน 
14 51144 น.ส. ศลิษา อัตวรีะพัฒน ์

15 51633 น.ส. ชนกนันท์ ควินรัมย ์
16 51840 นาย วรปรัชญ์ เมินเมือง 
17 52081 น.ส. ณัฐธิดา จารุขจรรัตน ์

18 53236 นาย วิชญ์รินธร วงศ์วิทูไท 
19 53697 น.ส. จิดาภา ศิลุจยั 

20 53826 นาย ธนภัทร จิรกลุพล 
21 54417 นาย สิทธิพงษ ์ ศรีสมบูรณ ์
22 54797 น.ส. ชนิสรา จลุอักษร 
23 54910 น.ส. จิราพัชร เอกตระกลูชล 

24 54919 น.ส. ธนภรณ์ กังขุนทด 
25 55203 น.ส. ปุณยาพร ข้นโอ 
26 55459 นาย ธนัชกวินท์ ภัทร์พรวัชรสิน 

27 55488 น.ส. กัญญาวีร์ โมกศร ี
28 56116 น.ส. สมติานันท ์ ค ายวง 

29 56267 น.ส. นภัทร คณวิวัฒนกุล 
30 56285 นาย อภิเดช แผนสท้าน 
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วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

31 56337 นาย เจษฎากร  ชมภูค า 

BME Day 1 

 

32 56414 นาย ปิยวัช เหลืองนฤทัย 
33 56441 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ ประกอบกิจ 
34 56736 น.ส. พิมพิศา ถาวร 
35 56823 นาย วรภูมิ นันทปถวี 

36 57315 น.ส. ภัทรวรรณ ตั้งรัตนกมลกลุ 
37 57446 น.ส. ภัทรวดี พ่วงผจง 

38 57557 น.ส. จุฑามาศ แซ่เบ ๊
39 57710 นาย ณัฐสิทธิ์ อินต๊ะ 
40 57789 น.ส. ญาณิศา พรหมราช 
41 57901 นาย จอมพล สุม่มาตย ์

42 58287 น.ส. กัญญ์วรา วงค์เล็ก 
43 58470 นาย อัมรินทร์ คล้ายวรรณ 
44 58526 น.ส. อัสนา ข าเจริญ 
45 59242 น.ส. ปานไพลิน นารถสมบูรณ ์
46 60480 นาย วิธวินท์ อภินันทน์ 

47 60735 น.ส. ญาดานภสั รัฐไสย 
48 60791 นาย ปาลินธน์  โชคจินดาชัย 

49 46667 นาย คมชาญ ชัยวงค์ 
50 51085 นาย เนติธร สุขสวัสดิ ์

51 51605 นาย กิตติธัช  สืบถวิลกลุ 
52 52358 นาย กษิดิศ สมัย 
53 55067 นาย นรภัทร พัชราพินิจจยั 

54 58361 น.ส. สริิมณี มณเีวศย์วโรดม 
55 60386 นาย สรวิศ อาวะกลุพาณิชย ์

56 61443 น.ส. พณิชา วงษ์วรรณทวี 
57 61714 นาย พิสิฐพล จันทร์แจม่ 

58 63323 น.ส. สุชญา พรสกุลชัยพร 
59 45963 น.ส. พรชนก ศรีตะ 

60 47167 นาย พรหมินทร์ สุสมากุลวงศ ์
61 47480 นาย ธนา เย็นศิระวรกุล 
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วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

62 47919 น.ส. โยษิตา โชติรสสุคนธ ์ BME Day 1 

 

63 48725 นาย รุ่งทวี มั่งคั่ง 
64 49022 นาย ปรานต์วริศ  เจนกุลประสูตร 
65 49553 น.ส. พลอยเพ็ชร  พวงเพ็ชร 
66 49809 น.ส. อภิชญา โพธิ์งาม 
 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 49937 น.ส. ศกุนตลา ฉัตรชัยสุริยา 

 BME Day 2 

 

2 50615 น.ส. ธนพร พลาพล 
3 51365 น.ส. บุญฐสิา คงศักดิ์ตระกลู 
4 51513 นาย ณัฐนันท์ มงคลพันธ์ 
5 51667 นาย ปุณณัตถ์  พวงมาลัย 
6 51696 น.ส. ปาณสิรา เจรญิยิ่ง 
7 52924 น.ส. พิยดา สร้างยานาง 
8 53027 นาย พชรพล เอื้อนสุภา 

9 53061 นาย ศักดิพัฒน์ ครุฑเพชร 
10 53287 น.ส. ธัญวรตัม์ ขาวทอง 
11 53465 น.ส. จีรณา แสงสารพันธ ์
12 53576 น.ส. ชญาณัฐ สุวรรณชีพ 
13 53646 น.ส. วรรตัน์  ไชยวาน 
14 54680 นาย จิรายุ อินทรธน ู

15 54913 น.ส. ณิชกมล พิทักษ์วารินทร ์
16 55670 น.ส. จารภุัทร์ กิจประชุม 
17 56005 นาย ชวิศ รัตนเพียรชัย 

18 56416 น.ส. นันทิกาญจน์ สุขขวญั 
19 56868 น.ส. ขวัญจิรา กมุทวณิช 
20 57328 น.ส. ปิติพร ช่อล าไย 
21 57694 นาย วสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย ์

22 58597 นาย ธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์ 
23 58919 น.ส. เปมิกา  ศริิวงศ์วิบูลย ์
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วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

24 59687 น.ส. กฤตธีรา บญุเพ็ง 
BME Day 2 

 

25 60751 น.ส. กฤติญา ไกรรัตน ์
26 60797 นาย อิทธิโชติ มงคลภัทรสุข 
27 60826 น.ส. วีรณ์ัฐ นภาวรรณ 
28 61515 นาย วสุรัตน์ จิ๋วปัญญา 

29 61591 นาย กฎปิยราช ชนะสิทธ์ิ 
30 62284 นาย กรพล สุทธิรักษ ์

31 62925 น.ส. ชิดชนก มินยะกาก ี
32 62951 น.ส. จิดาภา แสงโสภติ 
33 63679 นาย วสันต์ โนวริัมย ์

 

 

18. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสตกิส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 56109 น.ส. ภูรภิัค อินทรวงศ ์ IELM 

 

2 46555 น.ส. อมินทร์ตรา พับพา 
3 52111 นาย พรรษา นีลวณัโณ 
4 57476 น.ส. ปิยรฎา โยมา 

5 57588 น.ส. ปริชญา ทองเสน 
6 58226 น.ส. กษิดิ์กานตา ผาชาต ิ

7 61375 น.ส. ธนภรณ์  แสนเกยีง 
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19. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปญัญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 46557 นาย อุกฤษฏ์ สุธนะวัฒน ์

RAI group 1 

 

2 52108 น.ส. เจตสุภา ไชยวัฒน ์
3 52354 นาย วสุพล ชินสาโรจน ์

4 54094 น.ส. โชติกา เลิศธันยบูรณ ์
5 55335 น.ส. แพรวา จันทร์อ่อน 
6 57127 นาย ธนพัทธ์ เข็มทอง 

7 61644 นาย โชติธนัต วรรณศร ี
8 61835 นาย ชิษณุพงศ์ แสงสินธุ ์

9 62641 นาย ภัททวินท์ กัมมารพัฒน ์
10 63195 นาย สิทธิพล ค าดา 

11 63294 นาย สิรวุฒิ วีระวิวฒน์ 
12 48533 นาย จักรภัทร มณีจร 

13 48772 นาย จิรภัทร แสงเพ็ชร ์
14 48905 น.ส. กันต์ฤทัย  ถ ้าเขางาม 

15 51342 นาย อดิเทพ วัฒนาถาวรกุล 
16 51511 นาย ภนลภัส สุทธิมาลา 
17 52835 นาย พศวัต สุขสมบัต ิ

18 54442 นาย อาชว ์พรหมจันทร ์
19 55843 น.ส. ดาริกา กุลรตันรักษ์ 

20 56525 น.ส. นพรดา มหิพันธุ ์
 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 58245 น.ส. ณฏัฐณิชา โรจน์ศิรสิถิตย ์ RAI group 2 

 

2 58298 น.ส. พีรชาฎา ลิ้มตระกลู 
3 58908 นาย สิทธิชัย  ณ ล าพูน 
4 59096 น.ส. พัทธ์ธีรา เลิศธาดา 
5 59485 นาย นิธิศ เสือพิณ 
6 59595 น.ส. ภูษณศิา โสวณัณะ 
7 46281 นาย กิตติธัช โอฬารตระกลู 
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วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ห้อง 2  วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

8 50000 นาย กิตติพศ   จันทชีวกุล 

RAI group 2 

 

9 50340 น.ส. เพ็ญกวณิส์ ธนวิเชียร 
10 50422 น.ส. จิตริณี ศรีฉันทะมิตร 
11 50846 นาย ธนนันท์ ธนามิตรานนท์ 
12 55498 นาย วริทธ์ิธร คงหน ู

13 57620 นาย ภูดสิ สมิทธิไกร 
14 58840 น.ส. กิตตมิา กิตตสิมสกุล 

15 59254 น.ส. ภรณ์ชนก พิณนุวัตร 
16 60039 น.ส. รพินท์นิภา อึงสถิตย์ถาวร 
17 60643 นาย อลงกรณ์ ค าตา 
18 60848 น.ส. ปราณปรยิา สนิทชน 

19 61426 นาย ธีรกานต์ ตั้งจิตรสดใส 
20 61958 นาย ณัฎฐ์ธญั กิตติชัยกลุกิจ 
21 62746 น.ส. ณภัทร วรพรรดิศาล 
22 63625 นาย คุณานนต์ รักกะสิวิทย ์

 

 

20. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลกัสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 48071 น.ส. พูนสุข วัฒนกุล 
ENE 

 

2 50045 น.ส. ชนัญชิดา ตากาบตุร 

3 55916 นาย ปรมัตถ์ ประแจ 
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21. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสตูรนานาชาติ) 
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 51086 น.ส. อนัญญา บ ารุงศร ี  EE – Power 

 

2 55552 นาย นิติพัฒน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 
3 59128 น.ส. ปุณณภา กติติโชควัฒนา 

4 56603 นาย ชยพัทธ ์ บรรเทิงสุข 
5 56873 นาย ก้องภพ สมด ี
6 60856 นาย พงศ์วริศ นานานุกูล 

7 62509 นาย สัณหณัฐทวี ธนรัช 
 

 

22. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1  วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 55552 นาย นิติพัฒน์ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 
 EE – Mecha 

 

2 56873 นาย ก้องภพ สมด ี

3 62509 นาย สัณหณัฐทวี ธนรัช 

 

23. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 45151 นาย ภาสพล ฉิมไทย 
ME 

  

2 51270 นาย ชัชนันท์ โพธิ์อ่อนตา 

3 59593 นาย ภูมิภัทร  สิทธิศักดิ ์
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24. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
วิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 44826 นาย วรพล วิบูลย์ศรีสัจจะ 

SE group 1 

 

2 46000 นาย จิรภัทร ชุติมันตพงศ์ 

3 48482 นาย รชฏ คุณวิริยะ 

4 49406 นาย ณัฐวุฒิ หลิน 

5 49915 น.ส. นีรนุช จิตขจรวานิช 

6 51207 น.ส. พุทธรักษา พัชรศักดิ์สกล 

7 51537 นาย อินทัช กระจ่างประทีป 

8 51847 น.ส. วิชุอร เจริญสมบัติ 

9 54174 นาย กิตติพิชญ์ มุกดาสนิท 

10 55243 นาย ชุณหนันท์ อ านวยชัยกิจ 

11 56182 น.ส. อุรวี ธานี 

12 56986 นาย ชนวัฒน์ ลิมปนเทวินทร์ 

13 57855 นาย หฤษฎ์ ติระพงศ์ไพบูลย์ 

14 60927 นาย พลภัทร โคตรนนท์ 

15 61075 นาย ธนดล ศานติสรร 

16 48449 นาย ธนากร มีลาภ 

17 49471 นาย ณัฐพงศ์ เกาะแก้ว 

18 52306 นาย พีรเชษฐ์ ไกรวิจิตร์ 

19 52720 นาย สัณหณัฐ กังวลงาน 

20 53081 นาย สรวิชญ์  ตนพิทักษ์ 

21 58404 น.ส. ศศิกาญ โชติชวาลกุล 

22 59425 นาย ภูริณัฐ รุ่งโรจน์กิติยศ 

23 59935 นาย นันทวัฒน์ สุขศิริสันต์ 

24 61508 นาย นนทวัฒน์ ลินโพธ์ิศาล 

25 62572 น.ส. สุทัตตา ศรีทับไทย 

26 63081 นาย มาฟีญวัชณ์ ทรงสมบูรณ์ 

27 63123 นาย สุชาณัฎ รัตนเรืองรอง 

28 63142 นาย สหรัฐ ยวนทอง 

29 47921 นาย วรเมธ หาญกิจพงษ์พันธ์ 

30 52053 น.ส. ชนัญธิดา โสภาพล 

31 52380 น.ส. ชนิตา บุณยรังค 

32 52958 นาย ศิวกร  ศิริคะเณรัตน์ 
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วิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 2   วันสอบสมัภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 49450 น.ส. เพชรไพลิน ศฤงคารีกุล 

SE group 2 

 

2 54095 นาย พริสร ประสาทกุล 
3 55071 นาย สุวิจักขณ์ สมิตเิมธา 
4 55731 น.ส. วรวรรณ ขุนค า 
5 56059 นาย ถิรวิทย์ ทองประดับ 

6 57582 น.ส. ณัฐชานันท์ โกศล 
7 58374 นาย พชร เวียงค า 

8 59840 น.ส. กัญฏิพร ขุนทอง 
9 61298 นาย กนกจรรย์ สิงห์สุวรรณ 
10 61917 นาย มงคลชัย  แสงทับ 
11 62138 น.ส. ขจีพรรณ อุสาหะ 

12 62199 นาย ณัฐวัสส์ ศักรภพน์สกุล 
13 62763 น.ส. วรทา อัศวะศิรจิินดา 
14 63225 นาย มาคุส  เกเก็นวาร์ท 
15 60469 นาย ปัณณวิชญ์ ธนโชคพงศ์ธาริน 
 

 

25. วศ.บ. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสตูรนานาชาติ) 
การจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1 วันสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 

2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร  ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 

1 44764 
 

นาย ธราธิป แสงอรณุ 
EME 

  

2 48481 
 

นาย รัฐภูมิ เสรีพัฒนะพล 

3 45984 
 

น.ส. ศรตุยา สิทธิพรไพบูลย ์
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26. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1   วันสอบสมัภาษณ์ วันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2565 

ล ำดับที ่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นำมสกุล กลุ่มไลน์สอบสัมภำษณ์ 
1 44523 นาย ยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย 

FE group 1 

 

2 45116 นาย วันฟ้าใส ใจจง 
3 50653 นาย วสิษฐ์พล ผลสวสัดิ ์

4 51445 นาย รัฐธนินท์ นิธิธรรมรัตน ์
5 53778 นาย ธิติภูรินทร์ เพียรประสพ 
6 55269 น.ส. นัทธมน นุ่มกรรณ ์

7 55281 น.ส. พริมา นิภารักษ์ 
8 56251 นาย วัชริศ บัวบุตร 

9 56547 น.ส. ณัฐธิดา ทีปกรสุขเกษม 
10 56654 น.ส. ณฏัฐกมล สมศักดิ ์

11 56697 นาย พุฒิสรรค์ ญาณเกียรติพงศ ์
12 56911 นาย ณภัทร  เผื่อนด้วง 

13 57004 น.ส. พิรญาณ์ การประเสริฐกิจ 
14 58167 นาย ธีรวัฒน์  คงตระกูลพิทักษ์ 

15 59466 น.ส. กานต์พิชชา สุวิชา 
16 60200 นาย กฤติน กมลพรวิจติร 
17 63550 นาย ตรัย จติวัฒนาภิรมย ์

18 61940 นาย วรกันต์ อนุตรกลุ 
19 49877 นาย ไกรสิริ ไชยศริิวงศ์สุข 

20 51410 นาย ศุภกร ชินวัตร 
21 55554 นาย ธนบดี ธะกุร ี
22 56020 น.ส. กรกฎ เมฆสกุลวงศ ์
23 58036 นาย ธีรภัทร พานทอง 

24 58424 น.ส. ถิรดา กอเจริญรัตน ์
25 63608 นาย ก้องภพ กุศลธรรมรัตน ์
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