
ตารางการสอบ (ระบบรับตรง) คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และการออกแบบสิ่งแวดล�อม ประจําป การศึกษา 2558 
ขอให�ผู�สมัครแสดงตัวด�วยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ก อนเข�าห�องสอบทุกครั้ง 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ สาขาวิชา เลขที่สอบ สถานที่ ผู�สอบ อุปกรณ�ที่ต�องใช� 

10 
มกราคม 
2558 

9.00-12.00 น. 

ความถนัดเฉพาะสาขาวิชา (ทฤษฎี) 
ภูมิสถาป5ตยกรรม LA 155-210 

เสลา 43 ปากกา น้ํายาลบคําผิด 
เทคโนโลยีภมูิทัศน= TL 003-011 

ความถนัดเฉพาะสาขาวิชา (ปฏิบัติ) 
Sketch Design 

สถาป5ตยกรรม 

AT 083-154 ตึกใหม  401 40 
ดินสอ สี กระดานสเก็ต และอุปกรณ=ต างๆ 

ที่ช วยในการนําเสนองาน 
AT 155-218 ตึกใหม  402 30 
AT 221-271 ตึกใหม  502 31 

13.00-16.00 น. 
ความถนัดเฉพาะสาขาวิชา (ปฏิบัติ) 

Drawing และ Sketch Design 

ภูมิสถาป5ตยกรรม LA 155-189 104 22 Sketch Design  ใช�อุปกรณ=สําหรบั 
การนําเสนอผลงานไม จํากัดเทคนิค  

Drawing ใช�ดินสอ 2B ขึ้นไป และยางลบ 
ภูมิสถาป5ตยกรรม,
เทคโนโลยีภมูิทัศน= 

LA 190-210 
TL 003-011 101 21 

13.00-14.00 น. ความถนัดเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) หุ นนิ่ง 

สถาป5ตยกรรม 

AT 083-271 โถง ตึกใหม  

 

กระดานสเก็ต Nitto ปากกาหรือดินสอ 

14.00-16.00 น. 
ความถนัดเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ) 

ตรรกะและModel 

AT 083-154 ตึกใหม  401 
ตึกใหม  402 
ตึกใหม  502 

ดินสอ ปากกา Nitto คัตเตอร= กรรไกร ไม�
บรรทัด กระดานสเก็ต  

สี(ตามความถนัด) 
AT 155-218 

AT 221-271 

11 
มกราคม 
2558 

9.00-12.00 น. 
ฟ_สิกส= คณติศาสตร= ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย สังคม 

ภูมิสถาป5ตยกรรม LA 155-210 
เสลา 43 

ปากกา น้ํายาลบคําผิด 

เทคโนโลยีภมูิทัศน= TL 003-011 

สถาป5ตยกรรม 

AT 083-154 ตึกใหม  401 40 

AT 155-218 ตึกใหม  402 30 

AT 221-271 ตึกใหม  502 31 

13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ= 
ภูมิสถาป5ตยกรรม  403 

 แฟ̀มสะสมผลงาน (Portfolio) เทคโนโลยีภมูิทัศน= 402 
สถาป5ตยกรรม 401 

หมายเหตุ:  
1. ผู�สมัครที่ไม5ได�ส5งใบสมัคร ให�นํา 1) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1-5 ภาคเรียน (ไม5ต่ํากว5า 2.50) 2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มายื่นก5อนเข�าห�องสอบ 
2. กรณีผู�สมัครมีผลการเรียนต่ํากว5า 2.50 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม5ให�ท5านเข�าสอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3. ให�ผู�สมัครนําแฟAมสะสมผลงาน มายื่นในวันที่ 11 มกราคม 2558 นําเสนอพร�อมขณะสอบสัมภาษณ�และรับคืนเมื่อทําการสอบสัมภาษณ�เสร็จสิ้น 



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 5 ราย

1 TL100000003 นางสาวปยนุช   แซลี้ -

2 TL100000006 นางสาวหนึ่งฤทัย   บํารุงราษฎร ขาดใบแสดงผลการเรยีน

3 TL100000008 นายอนวิัตต   ไชยบนิ -

4 TL100000009 นางสาวพชร   แสงจันทร -

5 TL100000011 นางสาวคตยิา   มาหลา -

หมายเหต ุ* ผูที่ขาดใบแสดงผลการเรยีนใหนําหลักฐานการสมัครมาสงใหทางคณะ

                ในวันสอบคัดเลอืก

รายชื่อผูมสิีทธสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

สาขาวชิาเทคโนโลยภีูมทัิศน หลักสูตร 4 ป

หนา 1 จากท้ังหมด 1 หนา 



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 38 ราย

1 LA100000155 นายกองเกยีรต ิ  คดิการ สงเกรด 1 เทอม

2 LA100000156 นายวรีภัทร   ทวมวงษ -

3 LA100000157 นางสาววลิาสนิ ี  กันภัย -

4 LA100000158 นางสาวอภัสนันท   ชวยแสง -

5 LA100000159 นายตนตระกานต   ทองเขยีว ขาดสงเอกสาร

6 LA100000160 นางสาวชไมพร   สมมิตร -

7 LA100000162 นายภรัณยู   คําอุดม -

8 LA100000164 นางสาวปยมาศ   นอมสโิรจน -

9 LA100000165 นายนฤพนธ   บูรณสุบรรณ -

10 LA100000166 นางสาวปณติา    แตมเกง -

11 LA100000172 นางสาวมารยีะ   ศรสีมบัติ สงเกรด 1 เทอม

12 LA100000173 นายปรชีา   กัณทอน -

13 LA100000174 นายเบนจามิน   ลาตฟี -

14 LA100000178 นายกติศัิกดิ์   มารอด -

15 LA100000179 นายธนพล   แซลี้ -

16 LA100000180 นางสาวเจนจิรา   อรยิะเดช -

17 LA100000181 นายณัฎฐากร   นวิรัตน ศิลป-ศิลปะ/ใหคณะพจิารณา

กอนสอบ

18 LA100000184 นายธรีวุฒ ิ  บํารุง -

19 LA100000185 นางสาวธารทพิย   คําวงค -

20 LA100000186 นางสาวกฤตพร   วงษคะสุม -

21 LA100000187 นางสาวอรอนงค   ซื่อสันตกิุล -

22 LA100000189 นายพฤกษ   จงพเิชษฐวรกุล -

23 LA100000190 นายพัชรพล   เลศิมณทีวทีรัพย -

24 LA100000191 นางสาวสุกัญญา   เรยีงพล -

25 LA100000192 นายปฏิภาณ   ธาตุอนิทรจันทร ขาดสงเอกสาร

26 LA100000194 นางสาวสาวติร ี  มีรส -

รายชื่อผูมสิีทธสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

สาขาวชิาภูมสิถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 38 รายสาขาวชิาภูมสิถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป

27 LA100000196 นางสาววชิญา   เชาวนศรมีานนท -

28 LA100000197 นายองศา   เหลอืงสกุลพงษ -

29 LA100000199 นางสาววัชร ี  พายัพวัฒนวงษ -

30 LA100000200 นางสาวสริอิร    บุณยารมย -

31 LA100000201 นางสาวธัชพร   ใจระวัง ขาดใบแสดงผลการเรยีน

32 LA100000203 นางสาวปานจิตต ี  สยีะ -

33 LA100000204 นางสาวณัฐรกิา   คงแกว -

34 LA100000205 นายวรกันต   ขันมาสมย ขาดสงเอกสาร

35 LA100000206 นางสาวณัฐรกิา   รอดกลาง -

36 LA100000207 นางสาวอรนภิา   ไชยราช -

37 LA100000209 นางสาวพรียา   ศักดิ์มาก -

38 LA100000210 นายวรวรี    สงแปน -

หมายเหต ุ* ผูที่ขาดสงเอกสาร, สงเกรด 1 เทอม, ขาดใบแสดงผลการเรียน

                ใหนําหลักฐานการสมัครมาสงใหทางคณะในวันสอบคัดเลอืก



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 101 ราย

1 AT100000083 นางสาวชมพูนุท   ตะเสาร -

2 AT100000084 นางสาวสุนยี   จันทา สงเกรด 4 เทอม

3 AT100000086 นายสุพรีะ   จันทรเพ็ญ -

4 AT100000089 นายธรีนิทร   รังสยิารมณ -

5 AT100000092 นางสาวศุภรานันท   เจรญิสุขเสน -

6 AT100000096 นายสมบูรณ   จะเสอ -

7 AT100000097 นายรถสกล   ฉันทลักษณสุข ขาดสงเอกสาร

8 AT100000102 นายปยังกูร   ปญญานวล -

9 AT100000107 นางสาวอรยา   นามวงค -

10 AT100000108 นางสาวกาญจนาภรณ   วงศไชย ขาดสงเอกสาร

11 AT100000110 นายวรีภัทร   สุขสําราญ -

12 AT100000112 นางสาวศรสีุดา   ตันตรา -

13 AT100000113 นายกฤตย   เช้ือช่ืน -

14 AT100000114 นางสาวอภิชญา   จองสุรยีภาส -

15 AT100000115 นางสาวนันทนา   ตวงลาภทวกีจิ -

16 AT100000116 นายกจิววิัฒน   กจิววิัฒนาชัย -

17 AT100000117 นายวรีะพงษ   คุมไพทูลย -

18 AT100000118 นางสาวศรินิภา   กองอนิตา -

19 AT100000120 นางสาวภัทรนษิฐ   นมิิตสกุลวัฒน -

20 AT100000124 นางสาวเบญจมาศ   บัวการ -

21 AT100000125 นางสาวศุภัคจิรา   ทาอิ่นคํา -

22 AT100000126 นางสาวปญจพร   สามทาน -

23 AT100000127 นางสาวสกุลกาญจน   เจาเลหดี -

24 AT100000130 นายณัฐชนน   มงชู -

25 AT100000132 นางสาวทพิภาพร   ผลเจรญิสุข -

26 AT100000134 นางสาวอัญญารัตน   อันตปวน -

27 AT100000136 นายชัยวัฒน   ไชยวุธ -

รายชื่อผูมสิีทธสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558

สาขาวชิาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 101 รายสาขาวชิาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป

28 AT100000137 นายวทิวัส   ปองแกวนอย -

29 AT100000138 นางสาวสุพัชณ ี  ราษฏรอนุรักษ -

30 AT100000140 นางสาวสดิาพร   นางทะลา -

31 AT100000142 นางสาวฐติมิา   โปธา -

32 AT100000143 นางสาวรัตตกิาล   ฤทธคิุณ -

33 AT100000145 นายกติตพิงศ   หลอมทอง -

34 AT100000146 นายธนกร   ปลื้มรุงเรอืง -

35 AT100000148 นายชยุต   บุษบงกไพฑูรย -

36 AT100000149 นายกวนิท   เอยีตระกูลไพบูลย ขาดสงเอกสาร

37 AT100000150 นางสาวฑิตฐติา   ศุภจินดา -

38 AT100000151 นางสาวปยะกาณต   ทุมพัด -

39 AT100000153 นางสาวชลธชิา   กรแกว -

40 AT100000154 นางสาวปราณปรยีา   จันระวังยศ -

41 AT100000155 นางสาวอาทติยา   ทาวภูกา -

42 AT100000163 นางสาวธดิารัตน   วงคกติิ ขาดสงเอกสาร

43 AT100000164 นายยุทธศลิป   เสาวรส -

44 AT100000167 นางสาวพชิชาภรณ   ใจแข็ง -

45 AT100000168 นายแมนสรวง   ปนสุข -

46 AT100000169 นางสาวเพ็ญศริา   สุภามงคล -

47 AT100000170 นางสาวมณฑิตา   ภูฆัง -

48 AT100000175 นางสาวณัฐณชิา   สุภาวรรณ -

49 AT100000176 นางสาวรุงทพิย   ชินโคตร -

50 AT100000178 นางสาวเมธนิ ี  เทศรุงเรอืง -

51 AT100000179 นางสาวศมลวรรณ   กนึสี -

52 AT100000183 นายศวิกร   แสงสุรศักดิ์ -

53 AT100000184 นายชาครติ   สุวรรณโชติ ขาดสงเอกสาร

54 AT100000187 นายกติตพิงษ   ดษิฐบรรจง -

55 AT100000190 นางสาวดวงพร   เฒามา -



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 101 รายสาขาวชิาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป

56 AT100000193 นายกติภูิมิ   ขวัญแกว -

57 AT100000195 นายกิ่งพล   เพชรเกา -

58 AT100000199 นายตรพีมิาย   ทองสงฆ -

59 AT100000201 นางสาวชนกนันท   ทองนํา -

60 AT100000202 นางสาวพนดิา   เขื่อนจินดา -

61 AT100000203 นายกฤษณะ   เจียรสถาวงศ -

62 AT100000204 นายสัมพันธ   บุญมา -

63 AT100000205 นายณัฐพล   พงษปาระ -

64 AT100000208 นางสาวณัฐวด ี  คําเช้ือ -

65 AT100000209 นางสาวสรัลพร   คําภูษา -

66 AT100000214 นางสาววชิราภรณ   มีเกษ -

67 AT100000215 นายปยะพงษ   บังศรี -

68 AT100000216 นายสุรชัช   รุงสวาง -

69 AT100000217 นายพงศกร   ปนตาวงค -

70 AT100000218 นางสาวจิราพร   พุฒทอง -

71 AT100000221 นางสาวฌาษณิ ี  ดวงเดช -

72 AT100000222 นายปฏิพล   ไชยวงค -

73 AT100000225 นายบุรัสกร   จินะเขยีว -

74 AT100000228 นายทรงกุน   ฤทธพิรวุฒกิุล -

75 AT100000229 นางสาววราลักษณ   กาวี -

76 AT100000230 นายณฐนน   พรวรถัตช -

77 AT100000234 นายจักรภัทร   คําวัน -

78 AT100000236 นางสาวณัฐนร ี  ใหมวงค -

79 AT100000237 นายพันธุวศิษิฎ   พันธุวุฒิ -

80 AT100000238 นางสาวกัสกร   วรรณเผือก สงเกรด 4 เทอม

81 AT100000239 นายมณฑล   หรรัีกษ -

82 AT100000240 นางสาวธนัชชา   เมตมันกุล -

83 AT100000241 นายอัครพล   มหาวุฒิ -



ท่ี เลขที่สมัคร ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

จํานวน 101 รายสาขาวชิาสถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป

84 AT100000242 นางสาวลลติา   เปยมสุข -

85 AT100000243 นางสาวบุญรอด   ดวงจันทร -

86 AT100000248 นางสาวอนิทุอร    อนันตมงคลกุล -

87 AT100000249 นางสาวศุจินัญ   ศรศัีกดิ์เพชร -

88 AT100000250 นายเอกพัตร   สางมุง -

89 AT100000251 นางสาวบัณฑุวรรณ   ดอกแกว -

90 AT100000252 นางสาวหทัยรัตน   เจรญิกุล -

91 AT100000254 นายอาทติย   คําหลิ่ง -

92 AT100000255 นายนราธปิ   หนอทอง -

93 AT100000258 นางสาวชนสิรา   หงษเส็ง -

94 AT100000260 นางสาวศุภวัลย   รื่นเรงิวงศ -

95 AT100000262 นางสาวปณติสรา   เดชาภัคร -

96 AT100000263 นายวทิวัส   ปนซังคอน -

97 AT100000266 นายทปีกร   พูนสวัสดิ์มงคล สงเกรด 4 เทอม

98 AT100000267 นายษมาพงศ   เครอือยู -

99 AT100000268 นายสุรยิัน   ทาอนิทร -

100 AT100000269 นางสาวนันทกานต   ใจเย็น -

101 AT100000271 นางสาวนติยา   พรมนาม -

หมายเหต ุ* ผูที่ขาดสงเอกสาร, สงเกรด 4 เทอม

                ใหนําหลักฐานการสมัครมาสงใหทางคณะในวันสอบคัดเลอืก




