
 

ประกาศส านักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่  

---------------------------------------------------------- 
 

ตามท่ีส านักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล                 
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพ่ือปฏิบัติงาน ณ ส านักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอ านวยการ กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวน 2 อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2565 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

1. สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

2. เวลาสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 19.10 น. 
3. ห้องสัมภาษณ์ กลุ่มท่ี 1  ห้องประชุมส านักงานหอพักนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต 

     กลุ่มท่ี 2  ห้องประชุม 219 ชั้น 2 กองกิจการนิสิต   
  

กลุ่มที่ 1  สัมภาษณ์ห้องประชุมส านักงานหอพักนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต 

ล าดับที่สมัคร รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 

1 นางสาววันวิสา รอดสอน 08.30 น. 

2 นายเมนาถ วัฒนสุวกุล 08.40 น. 

3 นางสาวชุติกาญจน์ เส็งม่วง 08.50 น. 

4 นางสาวกชกร พิริยะสกุลธร 09.00 น. 

5 นางสาวอารยา พรหมจ าปา 09.10 น. 

6 นายธีรพร แดงท าดี 09.20 น. 

7 นางสาววรัชยา ชายวิชัย 09.30 น. 

8 นางสาวชุติกาญจน์ ปิตานุวัฒน์ 09.40 น. 

9 นางสาววริศรา เลื่องลือ 09.50 น. 

10 นางสาวสร้อยสุดา จันทร์สร้อย 10.00 น. 

11 นายกิตติศักดิ์ วงษ์ประภารัตน์ 10.10 น. 

12 นางสาวณัฏฐ์กชพร ธีราทรวุฒิสิร ิ 10.20 น. 

13 นางสาวภวิษย์พร  เพ่ิมพูลโชคคณา 10.30 น. 

14 นางสาววิภาวน ี มะลิมุทวี 10.40 น. 

/ล าดับที่สมัคร 15... 
 



- 2 - 

กลุ่มที่ 1  สัมภาษณ์ห้องประชุมส านักงานหอพักนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต 

ล าดับที่สมัคร รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 

15 นางสาวเบญจมาศ นาคบุตร 10.50 น. 

16 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิดาวรรณ์ ทิมสันเทียะ 11.00 น. 

17 นายเกรียงไกร อาภาสราวุฒิ 11.10 น. 

18 นายธรรมรงค์ นพรัตน์ 11.20 น. 

19 นางสาวศศิวิมล สุขเทพ 11.30 น. 

20 นางสาวศันสนีย์ รักธรรม 11.40 น. 

21 นางสาววัชราภรณ ์ วงค์มาก 11.50 น. 

22 นายตุลา วารีรุ่งอุดม 12.00 น. 

23 นางสาวธัญวรัตน์ กลิ่นเถาว์ 12.10 น. 

24 นางสาวนิภาภัทร์ คะชาวังศรี 12.20 น. 

25 นางสาวยศฐาวดี มรรยาวุฒิ 12.30 น. 

26 นายกิตติภพ พลนวน 13.00 น. 

27 นายรวิพล ไชยวรรณ์ 13.10 น. 

28 นางสาวภัทรพร สุขใส 13.20 น. 

29 นางสาวพัชรี บรรดาศักดิ์ 13.30 น. 

30 นางสาวณัฐยาภรณ์ สุไลมาน 13.40 น. 

31 นายฐานัส สามตั้งสกุล 13.50 น. 

32 นายณัฐกานต์ แสงอินทร์ 14.00 น. 

33 นางสาวชนิษฐา วัฒนสุวกุล 14.10 น. 

34 นายเทอดศักดิ์ พิมเภา 14.20 น. 

35 นางสาวอิสริยา ศรีกลัด 14.30 น. 

36 นางสาวชมภูนุช เซียสวัสดิ์ 14.40 น. 

37 นายอัฐพงษ์ โพธิ์สะเดา 14.50 น. 

38 นางสาวประภัสสร ถาวรคง 15.00 น. 

39 นายศราวุฒิ มณีสาย 15.10 น. 

40 นายภานุพรรษ์ แสงเจริญ 15.20 น. 

41 นายอนุสรณ์ เนื่องจ านงค์ 15.30 น. 

42 นางสาวธนภรณ์ วงศ์แก้ว 15.40 น. 

/ล าดับที่สมัคร 43... 
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กลุ่มที่ 1  สัมภาษณ์ห้องประชุมส านักงานหอพักนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต 

ล าดับที่สมัคร รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 

43 นางสาวพัชพรวรรณ มหาจินดาวนิช 15.50 น. 

44 นางสาวรัฎชาวด ี ตรีโลเกศกุล 16.00 น. 

45 นางสาวเจนจิรา พวงภู่ 16.10 น. 

46 นายธนวัฒน ์ แย้มบุบผา 16.20 น. 

47 นางสาวทวิตรา รุจิหาญ 16.30 น. 

48 นายสิทธิโชค อินทสุวรรณ 16.40 น. 

49 นางสาวดารุณี วงษ์ษา 16.50 น. 

50 นางสาวธนพร งามส าเร็จ 17.00 น. 

51 นางสาซารีณา เชิดชู 17.10 น. 

52 นางสาวจิรัชยา งามยิ่งยวด 17.20 น. 

53 นางสาวณัตตยา เมืองพุฒธา 17.30 น. 

54 นางสาวกัลยรัตน์ ชิดค้างพลู 17.40 น. 

55 นางสาวกนกวรรณ ดาโอภา 17.50 น. 

56 นางสาวมิ่งกมล ก าลังมาก 18.00 น. 

57 นายอรรถพล เม่นเปลี่ยน 18.10 น. 

58 นางสาวขนิษฐา วิเชียรฉาย 18.20 น. 

59 นางสาวกิตติมา สุวะศรี 18.30 น. 

60 นางสาวธิดารัตน์ ดวงรัตน์ 18.40 น. 

61 นายพีรณัฐ สุนย์ตะคุ 18.50 น. 

62 นางสาวคนธา เชยเล็ก 19.00 น. 

63 นางสาวจุฑาภรณ์ พูลสวัสดิ์ 19.10 น. 

 
 

 
 

 
 
 

/ล าดับที่สมัคร 64... 
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กลุ่มที่ 2  ห้องประชุม 219 ชั้น 2 กองกิจการนิสิต 

ล าดับที่สมัคร รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 

64 นางสาวสุรภา รัตนศักดิ์ธารา 08.30 น. 

65 นางสาวธัญลักษณ์ คงสง 08.40 น. 

66 นางสาวเฟ่ืองรุจา ฟูเฟ่ือง 08.50 น. 

67 นายธรรมรักษ์ พงค์นรินทร์ 09.00 น. 

68 นางสาวอัยวริญ บุนนาค 09.10 น. 

69 นางสาวภัทรานิษฐ์ ปานเพชร 09.20 น. 

70 นายสุรพงษ์ ตุนแสน 09.30 น. 

71 นางสาวจันทร์จีรา แกมจินดา 09.40 น. 

72 นางสาวนภเกตน์ แจ้งใจ 09.50 น. 

73 นางสาวฐิตยากาญจน์ แย้มหลั่งทรัพย์ 10.00 น. 

74 นายพุฒิพงษ์ เฮียงเสถียร 10.10 น. 

75 นางสาวสุขิตา แสนพันธ์ 10.20 น. 

76 นางสาววรรณะศิริ ชาญธนะวัฒน์ 10.30 น. 

77 นายวิชพงศ์ จิรพงศ์ภิญโญ 10.40 น. 

78 นางสาวชวิศา วาดถนน 10.50 น. 

79 นางสาวกัลยกร สุขคร้าม 11.00 น. 

80 นางสาววิภาวด ี จ าปามูล 11.10 น. 

81 นางสาวอัญญรัตน์ ทาบุเรศ 11.20 น. 

82 นางสาวญาณินท์ อุดมสุขถาวร 11.30 น. 

83 นางสาวนันทิพร มากขุนทด 11.40 น. 

84 นางสาวอักษรศาสตร์ ฉลาดล้ า 11.50 น. 

85 นางสาวสุทธิกา แสงแก้ว 12.00 น. 

86 นางสาวชณัฐฌา พลไธสงค์ 12.10 น. 

87 นางสาวสุธิศา เขียวโสภา 12.20 น. 

88 นายธนัท ประทุมวาปี 12.30 น. 

89 นางสาวอรอนงค์ มีใส 13.00 น. 

90 นางสาวสาวิตรี เล็กค า 13.10 น. 

 
/ล าดับที่สมัคร 91... 
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กลุ่มที่ 2  ห้องประชุม 219 ชั้น 2 กองกิจการนิสิต 

ล าดับที่สมัคร รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เวลา 

91 นางสาวทัตชญา เจริญพันธุ์ 13.20 น. 

92 นางสาวปาริฉัตร ลัยรัตน์ 13.30 น. 

93 นางสาวนลพรรณ มีเจริญ 13.40 น. 

94 นายธราดล วรวาส 13.50 น. 

95 นางสาวรามาวดี เลิศรัตนเทวี 14.00 น. 

96 นายชิษณุพงศ์ พ่ึงชื่น 14.10 น. 

97 นายวุฒิชัย พ่ึงโพธิ์ 14.20 น. 

98 นางสาวบุศรินทร์ ยังโหมด 14.30 น. 

99 นางสาวจิดาภา สงวนรัตน์ 14.40 น. 

100 นางสาวประภัสสร นามมะปราง 14.50 น. 

101 นางสาวมณฑกานต์ จตุพงษ์ 15.00 น. 

102 นางสาววราภรณ์ ค าชื้น 15.10 น. 

103 นางสาวณัฏฐกานต์ สุขจิตต์ 15.20 น. 

104 นางสาววิชุรดา มีผลกิจ 15.30 น. 

105 นายธีระภัทร์ พรมสิทธิ์ 15.40 น. 

106 นางสาวนาฏยา ยอดส่งา 15.50 น. 

107 นายฉัตรเฉลิม บุตรกวี 16.00 น. 

108 นางสาวพนิตธิดา ศรีส าอางค์ 16.10 น. 

109 นายนนทวัฒน์ ภู่ระหงษ์ 16.20 น. 

110 นางสาวนันทภรณ์ กุลวานิช 16.30 น. 

111 นายจิรายุทธ ด ารงค์กุล 16.40 น. 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 


