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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)

   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

             ข้ันตอนการสัมภาษณ์จะส่งเข้าในอีเมล์ของผู้สมัครท่ีได้กรอกไว้ในใบสมัคร

นาย วิศรุต เลิศทวีเดช

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ภาคนอกเวลาราชการ (3626) ประจ าภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ช่ือ-สกุล

นางสาว เพ็ญพิชชา พัฒนจิตรศิลป์

นาย จิรพัฒน์ ทองพิทักษ์สกุล

นาย ธีรภัทร บึงบงกช

นางสาว เพ็ญพิชา บูลศรี

นาย คมชาญ พัฒนรัฐ

นาย กฤติธี โชครุ่งเรือง

นางสาว แพรพลอย ทิพย์ประเสริฐ

นาย อดิศร ย้ิมสุข

นาย ขวัญ บุญ-หลง

นาย ปวเรศ เจริญเบญจวงษ์

นาย จักรภัทร เอ่ียวสานุรักษ์

นางสาว มีนา กิตติคุณศิริ

นางสาว สุกํญญา แซ่คุ

นาย ณพพงค์ เมฆมัธยันห์

นาย ปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์

นางสาว สุดารัตน์ นิสสัยดี

นาย ปรัชญา อุดมปริฉัตร

นาย ศุภณัฐ ชีวะประภานันท์

นาย ณัฐนนท์ วัฒนพิทักษ์พงศ์
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)

   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

             ข้ันตอนการสัมภาษณ์จะส่งเข้าในอีเมล์ของผู้สมัครท่ีได้กรอกไว้ในใบสมัคร

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ภาคนอกเวลาราชการ (3626) ประจ าภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

นาย ฐิติวัชร ตันบุรินทร์ทิพย์

นางสาว กัลยกร เอ่ียมอธิฤทธ์ิ

นาย วันจักร พงษ์สิทธิศักด์ิ

นาย พศิน โทแสง

นาย พีรพล วงศ์นก

นางสาว กมลวรรณ ไปล่โสภณ

นาย วิชุกร คันธินทระ

นางสาว ณัฐนรี จับจุ

นาย ณัฐภัทร สุกใส

นาย สุทธิชาย สุริยสัตย์

นาย ณภัทร อุนนะนันทน์

นาย พีรเดช บัวเขียว

นาย รังรักษ์ ไมตรีบริรักษ์

นางสาว พัชริยา ปิยะอารมณ์รัตน์

นาย อรรถวิทย์ นามราช

ช่ือ-สกุล

นาย ภูริณัฐ พลศรี

นางสาว ฑตพร การปลูก

นาย จินตรัย พุทธิพรชัย
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)

   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

             ข้ันตอนการสัมภาษณ์จะส่งเข้าในอีเมล์ของผู้สมัครท่ีได้กรอกไว้ในใบสมัคร

ภาคนอกเวลาราชการ (3626) ประจ าภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

นาย อรรถศานส์ ลิกมลสวัสด์ิ

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ช่ือ-นามสกุล

นางสาว สาธิตา บัวแพง

นางสาว ณัฏฐณิชา สุริยะมงคล

นาย สห เอมจัด

นาย อรรถพล หิรัญรัตนากร

นาย อานันท์ กรุดเนียม

นาย กรวิชญ์ กําป่ันทอง

นาย ณภัทร งามสดใส

นาย ฐิติคุณ คุณะธนานนท์

นาย อธิพงศ์ ภู่วราวุฒิพานิช

นางสาว นนทพร พรหมเมศร์

นาย กุลโชค โบสุวรรณ

นาย วริศ หิรัญกาญจน์

นางสาว นภสร ทวีชัยการ

นาย เอกพิภพ ใจแสน

นาย ศรุฑ โชคญาณ์กร

นาย วุฒินันท์ เรืองแจ่ม

นาย ภูมิศร ภูติวรนาถ

นาย ภัททะ ยอวิทยา

นาย ณัชพล พันธ์เมธาฤทธ์ิ
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)

   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

              ข้ันตอนการสัมภาษณ์จะส่งเข้าในอีเมล์ของผู้สมัครท่ีได้กรอกไว้ในใบสมัคร

นายสมัชญ์ สาธิตวุฒิ

นายวัฒพงษ์ นามวา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ภาคนอกเวลาราชการ (3626) ประจ าภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ช่ือ-นามสกุล

นายระพีพัฒน์ ธนะพัฒน์
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง)
   หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาคปกติ (3626) ประจ าภาคการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ช่ือ-สกุล

นาย ธัญพิสิษฐ์ ฉัตรกวีกุล

นาย ชยุตพงศ์ พรมยะ

นาย สุรยุทธ ปินตาวงศ์

นางสาว กัญญมน ไทยกูล

นางสาว ไปรยา ทองเหลือง

นาย ธนกิตต์ิ ลิมากุล

นาย ณัฐภัทร ณ เชียงใหม่

นางสาว สิรภัทร รักชลธี

นางสาว ปัญจรัตน์ สมาธิ

MR. SIMON SIMON

นางสาว เมธาชนัน วงศ์ไชย

นาย นภัทร พหลพลพยุหเสนา

นาย กฤษณพงศ์ ยอดปรีชาวิจิตร

นาย ภาคย์ มณีฉาย

นางสาว พันธพร เบ็ญจไชยรัตน์

นาย ณัฐพงษ์ นิตราช

นาย ธนกร เทพกัน

เรือโท ณัทยา โกศลสุรเสนีย์

นาย อรรณพ วัตถโกวิท

นางสาว กาญจนมาส เปล่ียนสกุล



หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

             ข้ันตอนการสัมภาษณ์จะส่งเข้าในอีเมล์ของผู้สมัครท่ีได้กรอกไว้ในใบสมัคร

NOTE : Interview will be conducted online at 9.00-12.00 on Friday May 29, 2020.

         The interviewing protocol will be sent to the applicants' e-mails given in their application forms.


