
ลําดับ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล คณะ/สํานักงานฯ ตึก/หอง/เตียง วันที่สัมภาษณ
1 5343865327 สิวกร ศรีบุตตา ครุศาสตร จําป/301/C  8 ก.พ.54
2 5241029624 พรชัย ยวนยี รัฐศาสตร จําป/302/C  8 ก.พ.54
3 5235596131 ระฟา บุญประกอบ สัตวแพทยศาสตร จําป/302/D  8 ก.พ.54
4 5235546831 เทพธรณินทร ปนสุวรรณ สัตวแพทยศาสตร จําป/303/A  8 ก.พ.54
5 5236014432 จิรพันธ ชูขาว ทันตแพทยศาสตร จําป/304/A  8 ก.พ.54
6 5230623521 อิทธิวัฒน เจริญพืช วิศวกรรมศาสตร จําป/304/B  8 ก.พ.54
7 5236012132 จตุพล เฟองฟู ทันตแพทยศาสตร จําป/304/C  8 ก.พ.54
8 5330020121 กลวัชร เกษกมล วิศวกรรมศาสตร จําป/305/B  8 ก.พ.54
9 5333478523 พิทยา เวชชศาสตร วิทยาศาสตร จําป/308/C  8 ก.พ.54
10 5331002021 กฤษกร สุริยากุลพานิช วิศวกรรมศาสตร จําป/310/C  8 ก.พ.54
11 5230017221 กฤษฎา พิพิทธภัณฑ วิศวกรรมศาสตร จําป/314/A  8 ก.พ.54
12 5230412421 มรุจ หีมสุหรี วิศวกรรมศาสตร จําป/314/B  8 ก.พ.54
13 5230411821 มนาวุธ สุนทรผอบวงศ วิศวกรรมศาสตร จําป/314/C  8 ก.พ.54
14 5232096123 บดินทร ผดุงสวัสดิ์ วิทยาศาสตร จําป/314/D  8 ก.พ.54
15 5333487123 ศราชัย ตันติจิรวณิช วิทยาศาสตร จําป/315/A  8 ก.พ.54
16 5337751539 ธรรมรัตน กกสูงเนิน วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/315/B  8 ก.พ.54
17 5237801139 รังสิมันตุ ธีระวัฒนานนท วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/315/C  8 ก.พ.54
18 5246041034 ฉัตรดนัย ไชยโกษฐ นิติศาสตร จําป/315/D  8 ก.พ.54
19 5230217421 ธนพัฒน กิตติลักษณวงศ วิศวกรรมศาสตร จําป/316/A  8 ก.พ.54
20 5330916521 ภัทรพงศ ปนตะ วิศวกรรมศาสตร จําป/316/B  8 ก.พ.54
21 5230164821 ณัฐชัย หนูเกื้อ วิศวกรรมศาสตร จําป/316/C  8 ก.พ.54
22 5241039924 มณเฑียร เชิดชน รัฐศาสตร จําป/316/D  8 ก.พ.54
23 5230057321 เกียรติศักดิ์ บุญมณี วิศวกรรมศาสตร จําป/318/A  8 ก.พ.54
24 5337768239 ปญจพล แกวนันตา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/319/A  8 ก.พ.54
25 5330910721 ธนวิทย โคตรโสภา วิศวกรรมศาสตร จําป/324/A  8 ก.พ.54
26 5232814423 ไพบูลย ศีรษะ วิทยาศาสตร จําป/601/A  8 ก.พ.54
27 5134301025 กฤตธน ศุภจรรยารักษ สถาปตยกรรมศาสตร จําป/601/B  8 ก.พ.54
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28 5230147121 ณรงคเวทย มงคลสัจจา วิศวกรรมศาสตร จําป/602/C  8 ก.พ.54
29 5331017521 ณัฐภูมิ พรศิริ วิศวกรรมศาสตร จําป/603/C  8 ก.พ.54
30 5134413725 นิตินันท อาจหาญ สถาปตยกรรมศาสตร จําป/603/D  8 ก.พ.54
31 5236009332 ไกรสร อาษาทอง ทันตแพทยศาสตร จําป/604/B  8 ก.พ.54
32 5233682023 พงศภัค ยิ้มงาม วิทยาศาสตร จําป/604/C  8 ก.พ.54
33 5243581027 พงศกร ดอนศรี ครุศาสตร จําป/605/A  8 ก.พ.54
34 5137833139 อิศราพงษ ออยอารีย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/606/A  8 ก.พ.54
35 5230519021 ศุภชัย ทองสุพรรณ วิศวกรรมศาสตร จําป/606/B  8 ก.พ.54
36 5230264921 นครินทร ลํ่าสัน วิศวกรรมศาสตร จําป/606/C  8 ก.พ.54
37 5236091732 พิริยะ สุภพานิชย ทันตแพทยศาสตร จําป/610/C  8 ก.พ.54
38 5130255121 ธารธรรม อุสายพันธ วิศวกรรมศาสตร จําป/611/A  8 ก.พ.54
39 5346765835 ภากร เทียนทิพยการุณย ศิลปกรรมศาสตร จําป/614/A  8 ก.พ.54
40 5237011737 จักรกฤษณ คําภากุล สหเวชศาสตร จําป/614/C  8 ก.พ.54
41 5237047337 ปติพงษ ไทยกลาง สหเวชศาสตร จําป/614/D  8 ก.พ.54
42 5141006024 จักรพันธุ วงศษา รัฐศาสตร จําป/615/C  8 ก.พ.54
43 5230577321 สุวัฒน ตันศิริยากุล วิศวกรรมศาสตร จําป/616/A  8 ก.พ.54
44 5137825139 อภิชาติ พันตุย วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/616/B  8 ก.พ.54
45 5245009828 กิตติกร โพธ์ิทอง นิเทศศาสตร จําป/617/B  8 ก.พ.54
46 5241055924 ทัพพปภพ จิรพงศทินโชติ รัฐศาสตร จําป/618/C  8 ก.พ.54
47 5134609425 ธนวัฒน อนเจก สถาปตยกรรมศาสตร จําป/621/B  8 ก.พ.54
48 5233266723 ตรงไท ตั้งใจ วิทยาศาสตร จําป/621/C  8 ก.พ.54
49 5132078823 นพคุณ คุณผลวัฒนา วิทยาศาสตร จําป/622/B  8 ก.พ.54
50 5243817127 ปรินทร ทองเผือก ครุศาสตร จําป/622/D  8 ก.พ.54
51 5237113037 อุดมศักดิ์ อินทรณรงค สหเวชศาสตร จําป/623/D  8 ก.พ.54
52 5036088732 ภาคภูมิ สุนทราภิรมย ทันตแพทยศาสตร จําป/801/C  8 ก.พ.54
53 5330142021 ณัฐพงษ วัชรชัยทโลสถ วิศวกรรมศาสตร จําป/802/A  8 ก.พ.54
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54 5036071032 ปยพงศ นิ่มปลอด ทันตแพทยศาสตร จําป/802/B  8 ก.พ.54
55 5245697529 อรรถพล แซเฮง เศรษฐศาสตร จําป/803/A  8 ก.พ.54
56 5235559031 นิติกร สถิรพันธุ สัตวแพทยศาสตร จําป/803/B  8 ก.พ.54
57 5245703629 อับดุลการิม แมฮะ เศรษฐศาสตร จําป/803/C  8 ก.พ.54
58 5130264821 ธีรวุฒิ ตั้งวิเชียร วิศวกรรมศาสตร จําป/804/A  8 ก.พ.54
59 5130206421 ตะวัน สมวาทสรรค วิศวกรรมศาสตร จําป/804/C  8 ก.พ.54
60 5232705723 คณิน มาตังคพงศ วิทยาศาสตร จําป/805/A  8 ก.พ.54
61 5132016923 ไกรสร หงษจะบก วิทยาศาสตร จําป/806/D  8 ก.พ.54
62 5140089022 ธีรภาพ ตรีกาญจนวัฒนา อักษรศาสตร จําป/809/C  8 ก.พ.54
63 4936034332 ธนพล ชุมนาค ทันตแพทยศาสตร จําป/809/D  8 ก.พ.54
64 5137224037 ณัฐวุฒิ แสงทับทิม สหเวชศาสตร จําป/815/C  8 ก.พ.54
65 5130253921 ธันวา พัฒนะศรี วิศวกรรมศาสตร จําป/819/A  8 ก.พ.54
66 5133102323 นิติลักษณ โพธ์ิวัง วิทยาศาสตร จําป/824/A  8 ก.พ.54
67 5143662027 ไพบูลย พงษจันทรโอ ครุศาสตร จําป/824/D  8 ก.พ.54
68 5137784039 มูฮํามัดฟตรี หะยีเยะ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1001/A  8 ก.พ.54
69 5145635529 มูฮัมหมัดอามีน กาเดะ เศรษฐศาสตร จําป/1001/C  8 ก.พ.54
70 5246252034 สัมพันธ ปฏิสังข นิติศาสตร จําป/1002/C  8 ก.พ.54
71 5133558923 ณัฐพร ช่ืนเจริญ วิทยาศาสตร จําป/1003/A  8 ก.พ.54
72 5137723839 ชัชวาลย แสนอุบล วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1003/C  8 ก.พ.54
73 4935524331 เจษฎา ฐิติรุงเรือง สัตวแพทยศาสตร จําป/1004/D  8 ก.พ.54
74 5230390221 ภาคิน วชิรพรพงศา วิศวกรรมศาสตร จําป/1005/A  8 ก.พ.54
75 5235644631 อรรถพล พรประไพ สัตวแพทยศาสตร จําป/1005/C  8 ก.พ.54
76 5337847139 อานันท อุนอัมพร วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1005/D  8 ก.พ.54
77 5236767333 จุติธรรม ปรกติ เภสัชศาสตร จําป/1009/A  8 ก.พ.54
78 5144411027 ประพันธพงศ มณีวงษ ครุศาสตร จําป/1009/C  8 ก.พ.54
79 5144403027 จินดา จิ๋ววิเศษ ครุศาสตร จําป/1014/D  8 ก.พ.54
80 5135527831 ชาคริต บุตรรักษ สัตวแพทยศาสตร จําป/1018/A  8 ก.พ.54
81 5133111023 ปรีชา ใจผอง วิทยาศาสตร จําป/1019/A  8 ก.พ.54
82 5132015223 โกญจนาท ฉลองกลาง วิทยาศาสตร จําป/1019/B  8 ก.พ.54
83 5132186923 สุรโชติ จันพิทักษ วิทยาศาสตร จําป/1019/D  8 ก.พ.54
84 5243604827 ยศกร เรืองไพศาล ครุศาสตร จําป/1021/A  8 ก.พ.54
85 5243529427 ชนัต อินทะกนก ครุศาสตร จําป/1021/B  8 ก.พ.54
86 5044428727 อนุศิษย เพียรทอง ครุศาสตร จําป/1022/C  8 ก.พ.54
87 5245014928 ขจรยศ ชัยกิตติพร นิเทศศาสตร จําป/1022/D  8 ก.พ.54
88 5130172721 ณัฐนันท ฉันทานุรักษ วิศวกรรมศาสตร จําป/1024/B  8 ก.พ.54
89 5131709021 ฐาปณวัชร โปบุญสง วิศวกรรมศาสตร จําป/1102/C  8 ก.พ.54
90 5136004032 กอบชัย อิงเอนุ ทันตแพทยศาสตร จําป/1103/B  8 ก.พ.54
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91 5136008632 คณวัฒน แซบาง ทันตแพทยศาสตร จําป/1103/C  8 ก.พ.54
92 5136017232 ชวลิต เพียรมี ทันตแพทยศาสตร จําป/1103/D  8 ก.พ.54
93 4935590731 มาลิก อับดุลบุตร สัตวแพทยศาสตร จําป/1104/B  8 ก.พ.54
94 5133491423 ฮาวารีย มะเตฮะ วิทยาศาสตร จําป/1104/D  8 ก.พ.54
95 5241227524 ธีรวีร กุระเดชภพ รัฐศาสตร จําป/1105/C  8 ก.พ.54
96 4936032032 ณัฐพงษ อิทธิพงศธร ทันตแพทยศาสตร จําป/1106/D  8 ก.พ.54
97 5130262521 ธีรพล ภาเจริญ วิศวกรรมศาสตร จําป/1108/B  8 ก.พ.54
98 5130819121 วุฒินันท ศิลปนครฤทธ์ิ วิศวกรรมศาสตร จําป/1110/A  8 ก.พ.54
99 5130327721 ปรีชา นาคเงิน วิศวกรรมศาสตร จําป/1110/B  8 ก.พ.54
100 5130127521 ชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ วิศวกรรมศาสตร จําป/1110/D  8 ก.พ.54
101 5230834621 เหมรินทร หาญเวช วิศวกรรมศาสตร จําป/1115/A  8 ก.พ.54
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102 5137823939 อนุชิต ศรีนวล วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1116/B  8 ก.พ.54
103 5333490023 สรรพสรรค บุญราศรี วิทยาศาสตร จําป/1116/D  8 ก.พ.54
104 5130808221 ธนงศักดิ์ บุญโสม วิศวกรรมศาสตร จําป/1118/A  8 ก.พ.54
105 5133481123 ศุภโชค มังษะชาติ วิทยาศาสตร จําป/1118/C  8 ก.พ.54
106 5230275821 นวพล คําคง วิศวกรรมศาสตร จําป/1121/B  8 ก.พ.54
107 5230189521 ตุลยวัต แสงวิเชียรกิจ วิศวกรรมศาสตร จําป/1121/C  8 ก.พ.54
108 5230296021 ปกาศิต นวลนิ่ม วิศวกรรมศาสตร จําป/1121/D  8 ก.พ.54
109 5130311621 ปณิภัทร วัฒนศิริ วิศวกรรมศาสตร จําป/1122/C  8 ก.พ.54
110 5130591021 อธิภู สงวนวงษ วิศวกรรมศาสตร จําป/1122/D  8 ก.พ.54
111 5242364026 ภาคภูมิ บุญเพ็ชร พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/1123/A  8 ก.พ.54
112 5133295823 สารัช ล้ิมภูติปฐม วิทยาศาสตร จําป/1124/A  8 ก.พ.54
113 5135586831 ภาคย วิจาระ สัตวแพทยศาสตร จําป/1124/B  8 ก.พ.54
114 5135604431 วรพัฒน กอนทอง สัตวแพทยศาสตร จําป/1124/C  8 ก.พ.54
115 5236754133 กฤดิพล จันทรานันต เภสัชศาสตร จําป/1201/A  8 ก.พ.54
116 5141048424 ศิริชัย จันทวงษ รัฐศาสตร จําป/1203/B  8 ก.พ.54
117 5230207121 ธนกรณ บุญยืน วิศวกรรมศาสตร จําป/1205/C  8 ก.พ.54
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118 5236822133 ยุทธนา เรืองสุพันธุ เภสัชศาสตร จําป/1206/C  8 ก.พ.54
119 5141012824 ชวลิต ตรียะประเสริฐ รัฐศาสตร จําป/1206/D  8 ก.พ.54
120 4936110332 อลงกรณ นิรัติศัยสกุล ทันตแพทยศาสตร จําป/1211/C  8 ก.พ.54
121 5333406323 อานันท สีเหมน วิทยาศาสตร จําป/1211/D  8 ก.พ.54
122 5130343721 ปยะราช อาษา วิศวกรรมศาสตร จําป/1214/A  8 ก.พ.54
123 5132723923 บวร บุตรชัยงาม วิทยาศาสตร จําป/1214/B  8 ก.พ.54
124 5145685929 อาทิตย เทศขํา เศรษฐศาสตร จําป/1214/D  8 ก.พ.54
125 5145514229 จักรินทร นิลศิลา เศรษฐศาสตร จําป/1216/B  8 ก.พ.54
126 5133369623 ณัฐพล งามกาละ วิทยาศาสตร จําป/1216/C  8 ก.พ.54
127 5146221534 เอกวิช เจริญจิรศักดิ์ นิติศาสตร จําป/1216/D  8 ก.พ.54
128 5146756035 ทัพพสาร เพ็งสงค ศิลปกรรมศาสตร จําป/1217/C  8 ก.พ.54
129 5130410021 ภาคภูมิ วรรณเวช วิศวกรรมศาสตร จําป/1218/B  8 ก.พ.54
130 5130380921 พิชิตพล ตระการกุลชร วิศวกรรมศาสตร จําป/1218/C  8 ก.พ.54
131 5133568123 นวนนท ทับทิมทอง วิทยาศาสตร จําป/1219/A  8 ก.พ.54
132 5133595023 เอกพงศ เบญจกุล วิทยาศาสตร จําป/1219/B  8 ก.พ.54
133 5133562323 ธณัชชศักยภ ทรงธรรมบวร วิทยาศาสตร จําป/1219/C  8 ก.พ.54
134 5133560023 ดอนนี่ พัสสาหรี่ วิทยาศาสตร จําป/1219/D  8 ก.พ.54
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135 5134028825 ธวัชชัย เตวิน สถาปตยกรรมศาสตร จําป/1221/A  8 ก.พ.54
136 5141045524 วรวิทย ไชยทอง รัฐศาสตร จําป/1221/B  8 ก.พ.54
137 5134527625 สมาธิ ธิยาม สถาปตยกรรมศาสตร จําป/1221/C  8 ก.พ.54
138 5132706223 จุมพล พิจารณสรรค วิทยาศาสตร จําป/1223/A  8 ก.พ.54
139 5133680723 ปยะ สังวาลยเงิน วิทยาศาสตร จําป/1223/D  8 ก.พ.54
140 5331005021 กีรติ พูนวัฒนชัย วิศวกรรมศาสตร จําป/1301/A  8 ก.พ.54
141 5032921723 ณัฐวุฒิ ประสพลาภ วิทยาศาสตร จําป/1301/B  8 ก.พ.54
142 5344402627 กามเทพ ธีรเลิสรัตน ครุศาสตร จําป/1302/C  8 ก.พ.54
143 5337752139 ธรรมรัตน เจืออรุณ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1303/A  8 ก.พ.54
144 5133153323 สบงกช รัตนวิบูลยสม วิทยาศาสตร จําป/1304/B  8 ก.พ.54
145 5137511038 อติชาต ตันติโสภณวนิช จิตวิทยา จําป/1305/D  8 ก.พ.54
146 5133411223 ออมทรัพย ดวงศรี วิทยาศาสตร จําป/1306/A  8 ก.พ.54
147 5271822821 วงศยศ เกิดศรี วิศวกรรมศาสตร จําป/1306/C  8 ก.พ.54
148 5337813839 ศตวรรษ ตั้งจิตตวรการ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1309/C  8 ก.พ.54
149 5283345827 ณัฐวัฒน รักทอง ครุศาสตร จําป/1310/B  8 ก.พ.54
150 5287510720 เกริก สิงหปอง บัณฑิตวิทยาลัย จําป/1310/C  8 ก.พ.54
151 5370540721 ชินดนัย ไชยโกษฐ วิศวกรรมศาสตร จําป/1311/D  8 ก.พ.54
152 4973878723 ปรมะ บุญเขื่อง วิทยาศาสตร จําป/1314/D  8 ก.พ.54
153 5271803921 ไกรวิทย วงศแกว วิศวกรรมศาสตร จําป/1315/A  8 ก.พ.54
154 5131046521 รณพีร ชัยเชาวรัตน วิศวกรรมศาสตร จําป/1317/C  8 ก.พ.54
155 5331004321 กิตติ หฤทัยสดใส วิศวกรรมศาสตร จําป/1318/C  8 ก.พ.54
156 5272575023 สมศักดิ์ เสนาใหญ วิทยาศาสตร จําป/1319/A  8 ก.พ.54
157 5272237923 คธา นุแรมรัมย วิทยาศาสตร จําป/1319/D  8 ก.พ.54
158 5273903323 สมภพ ถมโพธ์ิ วิทยาศาสตร จําป/1321/B  8 ก.พ.54
159 5378951439 กัมปนาท ประดิษฐเสรี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1322/B  8 ก.พ.54
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160 5273869723 อภิชาติ เพ็งดํา วิทยาศาสตร จําป/1322/C  8 ก.พ.54
161 5372340923 ศิริชัย ศักดิ์โฆษิต วิทยาศาสตร จําป/1323/B  8 ก.พ.54
162 5084549527 ประจวบ ทองศรี ครุศาสตร จําป/1323/D  8 ก.พ.54
163 5376579333 ธีระวัฒน บุญโสม เภสัชศาสตร จําป/1324/D  8 ก.พ.54
164 5174771930 เชาวนวิทย สุทธิวานิช แพทยศาสตร จําป/1401/B  8 ก.พ.54
165 5280214722 วีระยุทธ ปสาลี อักษรศาสตร จําป/1401/C  8 ก.พ.54
166 5278452538 บุญโรม สุวรรณพาหุ จิตวิทยา จําป/1402/B  8 ก.พ.54
167 5380192622 เจษฎา ยุบลไสย อักษรศาสตร จําป/1402/D  8 ก.พ.54
168 5380133622 ธีรวุฒิ มหาวรรณ อักษรศาสตร จําป/1403/A  8 ก.พ.54
169 5377212137 ภากร ตันติราพันธ สหเวชศาสตร จําป/1404/D  8 ก.พ.54
170 5370360021 สัมประสิทธ์ิ ประสพสุข วิศวกรรมศาสตร จําป/1405/B  8 ก.พ.54
171 5370406321 จิรกานต สินยัง วิศวกรรมศาสตร จําป/1405/C  8 ก.พ.54
172 5386603335 ชัยทัต โสพระขรรค ศิลปกรรมศาสตร จําป/1405/D  8 ก.พ.54
173 5337715039 จิรายุ ล่ิมศิลา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/1406/B  8 ก.พ.54
174 5333395023 สราวุธ พรหมหากุล วิทยาศาสตร จําป/1406/C  8 ก.พ.54
175 5370490021 วิเชษฐ ละมัย วิศวกรรมศาสตร จําป/1408/C  8 ก.พ.54
176 5272679623 ทัพพสาร ใจแกว วิทยาศาสตร จําป/1417/C  8 ก.พ.54
177 5272667023 นิทัศน ล้ิมผองใส วิทยาศาสตร จําป/1419/A  8 ก.พ.54
178 5387144820 ธนบดี บุตรประพันธ บัณฑิตวิทยาลัย จําป/1421/C  8 ก.พ.54
179 5280151822 ธีรวัฒน กลาวเกล้ียง อักษรศาสตร จําป/1422/A  8 ก.พ.54
180 5170519421 อรุณ บุรีรักษ วิศวกรรมศาสตร จําป/1422/B  8 ก.พ.54
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181 5179206653 พิมาน ธีระรัตนสุนทร วิทยาลัยวิทยาศาสตร จําป/1423/C  8 ก.พ.54
182 5280211822 วิทยา วงศจันทา อักษรศาสตร จําป/1423/D  8 ก.พ.54
183 5372439423 วสันต ปอกหลง วิทยาศาสตร จําป/1424/D  8 ก.พ.54
184 5334051325 เรวัติ เมฆนอย สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/201/C  9 ก.พ.54
185 5341249424 โยธิน ชิณแสน รัฐศาสตร จําปา/201/D  9 ก.พ.54
186 5344131527 เอก ชัยวิเชียร ครุศาสตร จําปา/202/B  9 ก.พ.54
187 5334502025 กฤติณห วัฒนายิ่งเจริญชัย สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/202/C  9 ก.พ.54
188 5347009240 ชานนท กาวิน วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/203/A  9 ก.พ.54
189 5345666129 สุเมธ ปฏิภาณญาณกิตติ เศรษฐศาสตร จําปา/203/C  9 ก.พ.54
190 5347010840 ไชยวัฒน สมสอางค วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/204/A  9 ก.พ.54
191 5343937927 เอกภพ บูรวงค ครุศาสตร จําปา/204/B  9 ก.พ.54
192 5334008425 กิจสุพพัต ณ ลําปาง สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/204/C  9 ก.พ.54
193 5341026824 ธนาพงศ เกิ่งไพบูลย รัฐศาสตร จําปา/204/D  9 ก.พ.54
194 5347016640 ธาวิน ขานเพราะ วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/205/A  9 ก.พ.54
195 5344404927 ไกรสิทธ์ิ อัจฉริยะประสิทธ์ิ ครุศาสตร จําปา/205/B  9 ก.พ.54
196 5334026725 ธนศักดิ์ คงถ่ิน สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/205/C  9 ก.พ.54
197 5344106927 คันธสิทธ์ิ ตันติปุษปรรฆ ครุศาสตร จําปา/206/B  9 ก.พ.54
198 5334031825 ธีรภัทร จิตประไพกุลศาล สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/206/C  9 ก.พ.54
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199 5341435824 เฟองวิชญ สุวรรณเนตร รัฐศาสตร จําปา/206/D  9 ก.พ.54
200 5347018940 นนทภพ เจริญขวัญ วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/207/A  9 ก.พ.54
201 5341636624 พัทธพนิต สิทธิโสภาสกุล รัฐศาสตร จําปา/207/D  9 ก.พ.54
202 5347020040 บรรณรักษ บรรณสาร วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/208/A  9 ก.พ.54
203 5343511127 กฤตเมศ ไชยลังกา ครุศาสตร จําปา/208/B  9 ก.พ.54
204 5336553433 พิรุณ ชัยประเสริฐ เภสัชศาสตร จําปา/208/C  9 ก.พ.54
205 5334060025 ศิวกร สวางศรี สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/209/C  9 ก.พ.54
206 5341443824 ยุทธพงษ โปทา รัฐศาสตร จําปา/209/D  9 ก.พ.54
207 5342831826 ปฐม อินทุกร พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําปา/211/B  9 ก.พ.54
208 5333652323 เกรียงไกร วงษบัวเหลือง วิทยาศาสตร จําปา/211/D  9 ก.พ.54
209 5347030340 วัชรินทร ยางพยัคฆมงคล วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/212/A  9 ก.พ.54
210 5343616427 ณัฐกร หลอวัตร ครุศาสตร จําปา/212/B  9 ก.พ.54
211 5343906427 อภินันท พลันการ ครุศาสตร จําปา/212/C  9 ก.พ.54
212 5333254223 เจตริน บุญเกิด วิทยาศาสตร จําปา/212/D  9 ก.พ.54
213 5334628525 พิรุณพงศ จุลลางกูร สถาปตยกรรมศาสตร จําปา/213/C  9 ก.พ.54
214 5344113227 ณัฐพงศ ทองมา ครุศาสตร จําปา/214/B  9 ก.พ.54
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215 5333078123 เตชินทร พิลึก วิทยาศาสตร จําปา/215/D  9 ก.พ.54
216 5347045840 อลงกต เครือวาระ วิจัยทรัพยากรการเกษตร จําปา/217/A  9 ก.พ.54
217 5332116123 เมธี พลอยมี วิทยาศาสตร จําปา/217/C  9 ก.พ.54
218 5343640427 ธนกานต ภูพงศชนางกูร ครุศาสตร จําปา/301/B  9 ก.พ.54
219 5337042237 ธนิต แซหล่ิว สหเวชศาสตร จําปา/302/C  9 ก.พ.54
220 5337001537 กกกวี ระรื่นเริง สหเวชศาสตร จําปา/302/D  9 ก.พ.54
221 5336091832 รวี ภูประสงค ทันตแพทยศาสตร จําปา/303/A  9 ก.พ.54
222 5343898027 อดิศักดิ์ ดําแปน ครุศาสตร จําปา/303/C  9 ก.พ.54
223 5343667427 ธีรศานต ตันเรือน ครุศาสตร จําปา/304/B  9 ก.พ.54
224 5333552223 จารุวัฒน รอดบรรจง วิทยาศาสตร จําปา/304/D  9 ก.พ.54
225 5343670227 นพคุณ มีมานะ ครุศาสตร จําปา/305/B  9 ก.พ.54
226 5337064037 พลวัตร เล็กมาก สหเวชศาสตร จําปา/305/C  9 ก.พ.54
227 5346276234 อนุพงษ สามีโคตร นิติศาสตร จําปา/306/A  9 ก.พ.54
228 5337067037 พันธการ รังสินธุ สหเวชศาสตร จําปา/306/C  9 ก.พ.54
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229 5333460123 จีรวัฒน บานแยม วิทยาศาสตร จําปา/306/D  9 ก.พ.54
230 5345027128 ฉัตรณรงค เมืองวงษ นิเทศศาสตร จําปา/307/A  9 ก.พ.54
231 5332614323 ธนพล วงศวิสิฐตระกูล วิทยาศาสตร จําปา/314/D  9 ก.พ.54
232 5341263124 อรรถชัย หาดอาน รัฐศาสตร จําปา/317/A  9 ก.พ.54
233 5332057823 ธนายุทธ สอนศิริ วิทยาศาสตร จําปา/317/D  9 ก.พ.54
234 5337732639 ณัฐภัทร ครูบา วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/201/A  9 ก.พ.54
235 5342297726 นะโม กุศลมโน พาณิชยศาสตรและการบัญชี จําป/201/B  9 ก.พ.54
236 5337846539 อานนท แสงสวาง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/201/C  9 ก.พ.54
237 5330026021 กษิพงศ จันทรเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร จําป/201/D  9 ก.พ.54
238 5330473821 สวางพงษ เลาหวิชิตศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร จําป/203/B  9 ก.พ.54
239 5330357721 ภูรีวัฒน อภิบาลศรี วิศวกรรมศาสตร จําป/203/D  9 ก.พ.54
240 5346054234 ชาย นาคสวาสดิ์ นิติศาสตร จําป/204/A  9 ก.พ.54
241 5333485923 วิรุฬติ พ่ึงตระกูล วิทยาศาสตร จําป/204/B  9 ก.พ.54
242 5143685527 รภัทร ขูรูรักษ ครุศาสตร จําป/209/B  9 ก.พ.54
243 5137802739 วัฒนศัพท เจริญศรี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/216/C  9 ก.พ.54
244 5337792239 มารุต เรืองกล่ัน วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/217/B  9 ก.พ.54
245 5037741039 ฐาปนา หอมกอ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/218/D  9 ก.พ.54
246 5337820139 ศิวนัส หนบรรเลง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/219/A  9 ก.พ.54
247 5237703339 กฤษณกมล มัทธะปะนัง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/219/C  9 ก.พ.54
248 5237757239 ธรรมชาติ นาคะพันธ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/224/A  9 ก.พ.54
249 5137781139 ภาณุวัฒน ญาณอัมพรพิพัฒน วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/224/B  9 ก.พ.54
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250 5241446624 มรกต ไมแกว รัฐศาสตร จําป/224/D  9 ก.พ.54
251 5330153021 ณัฐวัตร พลอยดี วิศวกรรมศาสตร จําป/401/C  9 ก.พ.54
252 5243883527 อภิวุฒิ วงศนคร ครุศาสตร จําป/402/B  9 ก.พ.54
253 5237204537 กิตติพัฒน เตะวงษ สหเวชศาสตร จําป/402/C  9 ก.พ.54
254 5241014124 ณัฏฐกรณ นะวะสด รัฐศาสตร จําป/402/D  9 ก.พ.54
255 5230241421 ธราดล ศูนยกลาง วิศวกรรมศาสตร จําป/404/C  9 ก.พ.54
256 5132050123 ฐากูร แยมโอษฐ วิทยาศาสตร จําป/406/A  9 ก.พ.54
257 5235564031 ปฏิญญา ฉ่ําวิเศษ สัตวแพทยศาสตร จําป/406/B  9 ก.พ.54
258 5330336521 ฟารุค บินโหรน วิศวกรรมศาสตร จําป/408/D  9 ก.พ.54
259 5232713723 ณัฐวุฒิ ใจจิตร วิทยาศาสตร จําป/409/A  9 ก.พ.54
260 5232724623 ภัทรพงศ สุภาวงค วิทยาศาสตร จําป/409/B  9 ก.พ.54
261 5241656024 สุทธิศักดิ์ วงคคต รัฐศาสตร จําป/414/C  9 ก.พ.54
262 5243579827 ปยชาติ มรกตคันโธ ครุศาสตร จําป/415/A  9 ก.พ.54
263 4935623831 สมทัศน อยางสุข สัตวแพทยศาสตร จําป/416/B  9 ก.พ.54
264 4935531731 ชินภัทร ไทยถาวร สัตวแพทยศาสตร จําป/416/D  9 ก.พ.54
265 5330488221 สืบสกุล ยศพิทักษ วิศวกรรมศาสตร จําป/419/A  9 ก.พ.54
266 5330419021 วิจักขณ วิศิษฏสรศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร จําป/419/C  9 ก.พ.54
267 5136044132 ธนศักดิ์ ถัมภบรรฑุ ทันตแพทยศาสตร จําป/419/D  9 ก.พ.54
268 5330432021 วีระ นุมวัฒนะ วิศวกรรมศาสตร จําป/421/A  9 ก.พ.54
269 5331065621 ศราวุฒิ เสารเทพ วิศวกรรมศาสตร จําป/423/A  9 ก.พ.54
270 5337845939 อซัม สาและ วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/424/A  9 ก.พ.54
271 5043643027 สุรเดช ขาทิพยพาที ครุศาสตร จําป/424/C  9 ก.พ.54
272 5233254123 กิตติ แจมพลาย วิทยาศาสตร จําป/501/A  9 ก.พ.54
273 5233274723 ปฐมวิทย ทวีศักดิ์ทรัพย วิทยาศาสตร จําป/501/B  9 ก.พ.54
274 5237114737 เอกพล บรรจงขยาย สหเวชศาสตร จําป/501/C  9 ก.พ.54
275 5237059937 พิชญนันท รุณใจ สหเวชศาสตร จําป/501/D  9 ก.พ.54

07/02/2011/09:54 PM รายชื่อนิสิตชายที่ตองเขารับการสัมภาษณ ภาคตน 54 13



ลําดับ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล คณะ/สํานักงานฯ ตึก/หอง/เตียง วันที่สัมภาษณ

รายชื่อนิสิตชาย หอพักจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตองเขาสัมภาษณ ภาคตน ป2554 

276 5233107623 ประธาน แซโล วิทยาศาสตร จําป/502/B  9 ก.พ.54
277 5245046028 ทศพร เหรียญทอง นิเทศศาสตร จําป/502/C  9 ก.พ.54
278 5330476721 สันติ ลาภสุวรรณวงศ วิศวกรรมศาสตร จําป/502/D  9 ก.พ.54
279 5237455738 ปญญารัตน วัชรเมธีมาศ จิตวิทยา จําป/503/A  9 ก.พ.54
280 5237434538 ธนนันท เจริญสุพัตราชัย จิตวิทยา จําป/503/C  9 ก.พ.54
281 5237033537 ธีระวุฒิ บุญเอ้ือ สหเวชศาสตร จําป/505/B  9 ก.พ.54
282 5237072037 มาโนชญ อินตะลือ สหเวชศาสตร จําป/505/D  9 ก.พ.54
283 5336722133 ทฤทธ แซตั่น เภสัชศาสตร จําป/506/B  9 ก.พ.54
284 5143783327 อําพล นิลสระคู ครุศาสตร จําป/508/A  9 ก.พ.54
285 5336790833 ศุภกิจ แสงเพ็ชร เภสัชศาสตร จําป/508/B  9 ก.พ.54
286 5034042425 พลวัต รวมชาติ สถาปตยกรรมศาสตร จําป/508/C  9 ก.พ.54
287 5030048521 จงเจตน วงศสารภี วิศวกรรมศาสตร จําป/508/D  9 ก.พ.54
288 5230458321 วรวุฒิ ถาวรวัฒนเจริญ วิศวกรรมศาสตร จําป/516/A  9 ก.พ.54
289 5231713521 พอพล เลิศธีรวัฒน วิศวกรรมศาสตร จําป/516/D  9 ก.พ.54
290 5237750839 ตุลย ตะสี วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/517/A  9 ก.พ.54
291 5243547727 ดิษฐพล ทรงงาม ครุศาสตร จําป/517/D  9 ก.พ.54
292 5143565927 ณัฐพล กิจจาธนากร ครุศาสตร จําป/518/B  9 ก.พ.54
293 5143567127 ณัฐวัฒน พรมตัน ครุศาสตร จําป/518/D  9 ก.พ.54
294 5233467523 นันทวิทย ไตรมงคลเจริญ วิทยาศาสตร จําป/519/A  9 ก.พ.54
295 5246124434 บุญยงค ชารี นิติศาสตร จําป/519/B  9 ก.พ.54
296 5233456623 จิรชัย ศรีคราม วิทยาศาสตร จําป/519/D  9 ก.พ.54
297 5230088821 จิรวัฒน ศรีจํานงค วิศวกรรมศาสตร จําป/521/A  9 ก.พ.54
298 5246562635 ทรงพล สายวิภาส ศิลปกรรมศาสตร จําป/523/B  9 ก.พ.54
299 5246775035 สถิตย คะรุนรัมย ศิลปกรรมศาสตร จําป/523/D  9 ก.พ.54
300 5243804027 นพพร เสง่ียมรัตน ครุศาสตร จําป/524/B  9 ก.พ.54
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301 5243792027 ณัฐชัย เมืองปาก ครุศาสตร จําป/524/C  9 ก.พ.54
302 5137010037 คณนาถ พิมพทอง สหเวชศาสตร จําป/702/A  9 ก.พ.54
303 5035568431 ธีรยุทธ ปญญาตุย สัตวแพทยศาสตร จําป/702/D  9 ก.พ.54
304 5330906221 ฉัตรธนา สวัสดี วิศวกรรมศาสตร จําป/704/B  9 ก.พ.54
305 5130210921 ทรงภพ ตันโชติกุล วิศวกรรมศาสตร จําป/704/C  9 ก.พ.54
306 5130142921 โชติพงศ สุจิตรธรรมคุณ วิศวกรรมศาสตร จําป/704/D  9 ก.พ.54
307 5035526031 จีระวัฒน โพธ์ิศรีทอง สัตวแพทยศาสตร จําป/705/C  9 ก.พ.54
308 5130437021 มหิศร สอนจรูญ วิศวกรรมศาสตร จําป/706/A  9 ก.พ.54
309 5132089723 นาวิน จันทรา วิทยาศาสตร จําป/706/B  9 ก.พ.54
310 5143633927 พงศกรณ พันธุโยศรี ครุศาสตร จําป/706/C  9 ก.พ.54
311 5143780427 อานุภาพ กําแหงหาญ ครุศาสตร จําป/706/D  9 ก.พ.54
312 5043594027 ภานุมาต พงษเส็ง ครุศาสตร จําป/708/B  9 ก.พ.54
313 5043584727 ไพรัช เจริญตรีเพชร ครุศาสตร จําป/708/D  9 ก.พ.54
314 5130547421 สัญชัย หิรัญญลาวัลย วิศวกรรมศาสตร จําป/710/C  9 ก.พ.54
315 5131001221 กัมปนาท เขมดํารง วิศวกรรมศาสตร จําป/714/D  9 ก.พ.54
316 5243843427 ลิขิต วิระขันคํา ครุศาสตร จําป/715/C  9 ก.พ.54
317 5241021524 นําโชค ราตรีโชติ รัฐศาสตร จําป/715/D  9 ก.พ.54
318 5133279823 พิทวัส ณรงคแสง วิทยาศาสตร จําป/716/B  9 ก.พ.54
319 5133472523 ปพน หลวงทุมมา วิทยาศาสตร จําป/716/C  9 ก.พ.54
320 5130051421 เกรียงไกร มีลาภ วิศวกรรมศาสตร จําป/717/A  9 ก.พ.54
321 5130226021 ธนวัฒน กองจันทึก วิศวกรรมศาสตร จําป/717/C  9 ก.พ.54
322 5130553121 สิทธา ศุภศิริ วิศวกรรมศาสตร จําป/717/D  9 ก.พ.54
323 5141246324 วรวิทย คิมประเสริฐ รัฐศาสตร จําป/719/C  9 ก.พ.54
324 5232733223 วรวรรธน มหาเรือนทรง วิทยาศาสตร จําป/721/C  9 ก.พ.54
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325 5230137921 ไชยพัฒน กิตติปญญาพร วิศวกรรมศาสตร จําป/721/D  9 ก.พ.54
326 5233131623 ยอดเพชร บุญทอง วิทยาศาสตร จําป/722/B  9 ก.พ.54
327 5043908427 อรรนพ คนเท่ียง ครุศาสตร จําป/722/C  9 ก.พ.54
328 5043823727 ณัฏฐชฎิล มาอ่ินแกว ครุศาสตร จําป/722/D  9 ก.พ.54
329 5137785739 เมธาวี ขําแจง วิทยาศาสตรการกีฬา จําป/723/A  9 ก.พ.54
330 5330016721 กฤษณ บูรณะกรณ วิศวกรรมศาสตร จําป/724/C  9 ก.พ.54
331 5137455638 นิเซ็ง นิเงาะ จิตวิทยา จําป/901/C  9 ก.พ.54
332 5243544827 ณัฐวุฒิ สกุณี ครุศาสตร จําป/902/C  9 ก.พ.54
333 5143762127 อธิวัฒน วังกาวรรณ ครุศาสตร จําป/902/D  9 ก.พ.54
334 5035571231 นันทวัฒน นุนหรน สัตวแพทยศาสตร จําป/903/B  9 ก.พ.54
335 5132009523 กิตติยุทธ ปนฉาย วิทยาศาสตร จําป/906/C  9 ก.พ.54
336 5030360632 เบญจพล รักษวงศ ทันตแพทยศาสตร จําป/909/B  9 ก.พ.54
337 5036108632 ศรัณยพงษ ปานทุง ทันตแพทยศาสตร จําป/909/D  9 ก.พ.54
338 5244503227 คเชนเทพ จันทรวงศ ครุศาสตร จําป/911/B  9 ก.พ.54
339 5132175023 สิทธิชัย กนกอุดม วิทยาศาสตร จําป/916/A  9 ก.พ.54
340 5346153734 พงษอํามาตย คําสุทธ์ิ นิติศาสตร จําป/917/B  9 ก.พ.54
341 5141612324 ณัฐพงษ ล้ิมอสัมภินกุล รัฐศาสตร จําป/917/C  9 ก.พ.54
342 5136511933 กิตติศักดิ์ แกวไชยนาม เภสัชศาสตร จําป/921/B  9 ก.พ.54
343 5136086532 ภาณุวัฒน สีกงพาน ทันตแพทยศาสตร จําป/921/D  9 ก.พ.54
344 5036654933 สนธิชัย นิรมิตรปญญา เภสัชศาสตร จําป/924/C  9 ก.พ.54
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