
 
แบบฟอร์มรายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       
 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  

คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 1 จ านวน 40 คน วันที่สอบ 13 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.  
ห้องสอบ 59302 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 

1 159205090080 นางสาวสุกัญญา ศรีเปารยะ การตลาด  
2 159205090056 นางสาวกมลชนก อรรถทรัพย์ การตลาด  
3 159205090058 นางสาวกัลยาณี แก้วคงศรี การตลาด  
4 159205090015 นายโชติกะ จุติด ารงค์พันธ์ การตลาด  
5 159205090077 นายพิชญุตม์ มุ่นโย การตลาด  
6 159205090061 นางสาวชิดชมา ฤกษ์สมพงษ์ การตลาด  
7 159205090088 นางสาวอัจฉรา ร่มหมุน การตลาด  
8 159205090090 นางสาวอุมา บิลละเต๊ะ การตลาด  
9 159205090083 นางสาวสุพรรษา สุขโข การตลาด  
10 159205090071 นางสาวปรียานุช หนูทิม การตลาด  
11 159205090066 นางสาวนฤมล จันทร์มี การตลาด  
12 159205090076 นางสาวพัชริดา จีนชาวนา การตลาด  
13 159205090078 นางสาวลลิดา ปุ่นอักษรชัย การตลาด  
14 159205090098 นางสาวมณีรัตน์ จันทศิริ การตลาด  
15 159205090054 นางสาวกนกวรรณ เขียนวารี การตลาด  
16 159205090073 นางสาวผณิตา ชูเอียด การตลาด  
17 159205090092 นางสาวเจนจิรา ฤทธิ์อักษร การตลาด  
18 159205090064 นายธนิก ทศานนท์ การตลาด  
19 159205090010 นางสาวจุฬาลักษณ์ ด าคง การตลาด  
20 159205090048 นางสาวสุวณิต จิตประพันธ์ การตลาด  
21 159205090005 นางสาวกัลยา หีมหม๊ะ การตลาด  
22 159205090044 นายสุพิชัย ศรีอินทร์ การตลาด  
23 159205090019 นายธีรยุทธ์ แซ่ภู่ การตลาด  
24 159205090080 นางสาวสุมินทร์ญา ถาวร การตลาด  
25 159205090006 นางสาวคะนึงนิตย์ รัตนมณี การตลาด  
26 159205090017 นางสาวณัฐพร หนารีหวานดี การตลาด  
27 159205090001 นางสาวกมลรัตน์ ปานมณี การตลาด  
28 159205090097 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปานแก้ว การตลาด  
29 159205090021 นางสาวนัตญา จันทโร การตลาด  
30 159205090042 นางสาวสุนันทา ล่าต๊ะ การตลาด  

 
 
 
 



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
31 159205100067 นางสาว  ศุภนิดา  บุญแพง การบัญชี  
32 159205100089 นางสาว  กาญจน์กมล  โอวาท การบัญชี  
33 159205100030 นางสาว  ศกลวรรณ  รามมาก การบัญชี  
34 159205100029 นาย  รว ี แก้วมณี การบัญชี  
35 159205100032 นางสาว  ศุภลักษณ์  มีสีดี การบัญชี  
36 159205100039 นางสาว  อังสุมา  เมฆทอง การบัญชี  
37 159205100040 นางสาว  อุบลวรรณ  นะหนู การบัญชี  
38 159205100033 นางสาว  สกาวเดือน  ทานิล การบัญชี  
39 159205100006 นางสาว  จินดาพร  ทองอ่อน การบัญชี  
40 159205100081 นางสาว  สุมณฑา  มณีพรหม การบัญชี  

 
 

หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบตัรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงตอ่กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
 2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าหอ้งสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาท ี
  



แบบฟอร์มรายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 2 จ านวน 40 คนวันที่สอบ 13 กรกฎาคม 2560  เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.  

ห้องสอบ 59502 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 

1 159205700001 นางสาวเกศรินทร์  สิงห์มณี การจัดการ  
2 159205700003 นางสาวเจนสุรัตน์  มีประดิษฐ์ การจัดการ  
3 159205700004 นางสาวชญานิษฐ์  แซ่ตั้ง การจัดการ  
4 159205700005 นางสาวชลธิชา  หาญณรงค์ การจัดการ  
5 159205700007 นางสาวนภัสกร  ศรีตะนัย การจัดการ  
6 159205700009 นางสาวปัทมพร  ทองนุช การจัดการ  
7 159205700010 นางสาวพนิดา  อาคามา การจัดการ  
8 159205700013 นางสาวภัทรวรินทร์  เดชแก้ว การจัดการ  
9 159205700014 นางสาววรัญญา  ประดับ การจัดการ  
10 159205700015 นางสาววิภาดา ด ารงค์เกียรติ การจัดการ  
11 159205100054 นางสาว  นุชนาถ  อังวรพิพัฒน์ การบัญชี  
12 159205100011 นางสาว  ณัฐการณ์  รักนิยม การบัญชี  
13 159205100083 นางสาว  จัสมิน  ปูหยัง การบัญชี  
14 159205100041 นางสาว  กมลชนก  สาและ การบัญชี  
15 159205100044 นางสาว  กุสิสรา  บุญวรรโณ การบัญชี  
16 159205100068 นางสาว  สกุณา  แสงเกตุ การบัญชี  
17 159205100052 นางสาว  นันทนา  พราหมณ์นาค การบัญชี  
18 159205100062 นางสาว  วชรพรรณ  โพชดา การบัญชี  
19 159205100042 นางสาว  กรชศา  บุญชัย การบัญชี  
20 159205100059 นางสาว  ภัทรียา  ดิ้นทอง การบัญชี  
21 159205100087 นางสาว  วรรณภรณ์  มหวงศ์ การบัญชี  
22 159205100045 นาย  จักรธร  สิงห์มณี การบัญชี  
23 159205100047 นางสาวจุฑาทิพย์  จุลเลศ การบัญชี  
24 159205100071 นางสาว  สุดารัตน์  ท้องถิ่น การบัญชี  
25 159205100056 นางสาว  ปทิตตา  เสนีย์ การบัญชี  
26 159205100073 นางสาวสุพัตรา  แก้วได้ปาน การบัญชี  
27 159205100050 นาย  ณภัทร   จ ารัสกาญจน์ การบัญชี  
28 159205100051 นางสาว  นพรัตน์  ชุมด า การบัญชี  
29 159205100048 นางสาว  จุฬารัตน์  โพธิ์น่วม การบัญชี  
30 159205100061 นางสาว  ลลิสา  กังวาลก้อง การบัญชี  
31 159205100065 นางสาว  วริศรา  มะยะเฉียว การบัญชี  
32 159205100075 นางสาว  อทิตยา  เกิดสมจิต การบัญชี  
33 159205100043 นางสาว  กานต์พิชชา  เหลืองสกุล การบัญชี  
34 159205100046 นางสาว  จันทิมา  ผ่องใส การบัญชี  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
35 159205100058 นางสาว  พัชรี  ฤทธิเดช การบัญชี  
36 159205100057 นางสาว  ประภาวดี  เกิดฉิม การบัญชี  
37 159205100079 นางสาว  เจนนิศา  พัดคง การบัญชี  
38 159205100084 นางสาว  กาญจนา  ขุนจันทร์ การบัญชี  
39 159205100055 นางสาว  บาลิลิน  เบ้งฮ้อ การบัญชี  
40 159205100070 นางสาว  สุจิตรา  ชูทอง การบัญชี  

 
หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบตัรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงตอ่กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
 2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าหอ้งสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาท ี
  



แบบฟอร์มรายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 3 จ านวน 40 คน วันที่สอบ 13 กรกฎาคม 2560  เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น.  

ห้องสอบ 59302 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
1 159205080016  นายธนพล      เพชรัตนมุณี การจัดการ  
2 159205080021  นายประทีป     กระจ่างพิภพ การจัดการ  
3 159205080020  ว่าที่ร้อยตรีนภดล    เกตตะพันธ์ การจัดการ   
4 159205080009  นายกิติคุณ     ลอยลิบ การจัดการ  
5 159205080031  นายศรีวัลลภ    ประสมศรี การจัดการ  
6 159205080028  นายภานุเดช     ชูสุวรรณ การจัดการ  
7 159205080008  นายกฤษฎา     แสงจง การจัดการ  
8 159205080017  นายธนวัฒน ์     ภาพันธุ์ การจัดการ  
9 159205080042  นายอาบีดีน       เทพคุณ การจัดการ  
10 159205080024  นายพนัส      หนูกลับ การจัดการ  
11 159205820052  นางสาวเอสรา       วัฒนศักดิ ์ การจัดการ  
12 159205820015  นายสมศักดิ์     แสนเขียววงศ ์ การจัดการ  
13 159205820018   นายสุวัฒน ์   ศรประดิษฐ์ การจัดการ  
14 159205820037   นายมารุต     ทิศสักบุรี   การจัดการ  
15 159205820009   นางสาวพัชริญา    พิมยาน การจัดการ  
16 159205820002   นางสาวจันทร์จิรา    ช านาญเวช การจัดการ  
17 159205820045   นางสาวศศิวรรณ     สว่างรุ่งเรือง การจัดการ  
18 159205820041   นางสาววนิดา     ขุนธน การจัดการ  
19 159205820008   นางสาวผกาแก้ว      เส้งวุ่น   การจัดการ  
20 159205820020   นางสาวสุพรรษา      สังข์แก้ว การจัดการ  
21 159205060035   นางสาวกนกวรรณ   สุขมาก การจัดการ  
22 159205060005   นางสาวจิราพัชร วงศ์ธุวานนท์ การจัดการ  
23 159205060053   นางสาวอรนิภา  มีสุขอนุกูล การจัดการ  
24 159205060006   นางสาวชญาณี  ไชยแบน การจัดการ  
25 159205060057   นางสาวเมธปิยา  เพชรสังข์ การจัดการ  
26 159205060017   นางสาวปัทมาภรณ์  ช่วยชม การจัดการ  
27 159205060037   นางสาวกิตติวรรณ  เหล็มขุน การจัดการ  
28 1592052060010   นายณัฐกฤษณ์  พฤกษ์เลิศตระกูล การจัดการ  
29 159205060036   นางสาวกมลลักษณ์  ขุนหลัด การจัดการ  
30 159205060020   นางสาวรจนา  หินกอง การจัดการ  
31 159205110070 นางสาวภาวดี หมิดแสล้  สารสนเทศ  
32 159205110070 นางสาวมลทิพย์ รัตนพิบูลย์ สารสนเทศ  
33 159205110056 นางสาวจิรนันท์  อินทร์อม สารสนเทศ  
34 159205110090 นางสาวอุไรวรรณ ยังอุ่น สารสนเทศ  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
35 159205110098 นางสาวฐิติมา สมเชื้อ  สารสนเทศ  
36 159205110059 นางสาวชุติมา  เกื้อประพันธ์ สารสนเทศ  
37 159205110055 นางสาวจรรยารักษ์  คงเด็ด  สารสนเทศ  
38 159205110080 นางสาวสุตาภัทร  พรมบุตร  สารสนเทศ  
39 159205110091 นายเลอพงศ์  ศรีมุณี  สารสนเทศ  
40 159205110099 นางสาวทัตพิชา  ยีหมัดอะหลี  สารสนเทศ  

 
หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบตัรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงตอ่กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
 2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าหอ้งสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาท ี
  



แบบฟอร์มรายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 4 จ านวน 23 คนวันที่สอบ 13 กรกฎาคม 2560  เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น.  

ห้องสอบ 59502 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
1 159405110036 นายจิรัฏฐ ์อินทรมณี  สารสนเทศ  
2 159405110097 นางสาวปิยะพร ติระพัฒน์ สารสนเทศ  
3 159405110013 นางสาวธนกร เพ่งพิโรจ สารสนเทศ  
4 159405110005 นายคมกฤษ ช่วยโครธะ สารสนเทศ  
5 159405110034 นายจตุรงค์ ดวงสุวรรณ สารสนเทศ  
6 159405110088 นายธรรมรงค์ ปิ่นแก้ว สารสนเทศ  
7 159405110012 นายณัฐภัทร จินดาดวง สารสนเทศ  
8 159405110074 นางสาวสุทธาสินี เหล่าภัทรเกษม สารสนเทศ  
9 159405110093 นางสาวธัญญาเรศ ทองเเก้ว  สารสนเทศ  
10 159405110076 นางสาวอารยา เคหาแก้ว สารสนเทศ  
11 159405110043 นางสาวฐิติพร ทองมี สารสนเทศ  
12 159405110050 นายธีรภัทร แก้วมณี  สารสนเทศ  
13 159405110064 นายภัทรชล พัฒไพบูลย์ สารสนเทศ  
14 159405110102 นายวิชชากร แซ่ท่าม สารสนเทศ  
15 159405110055 นายวิศรุต ค านับ  สารสนเทศ  
16 159405110058 นายปรเขตต์ ขาวสุริจันทร์ สารสนเทศ  
17 159405110062 นายพีรพล โสมจันทร์  สารสนเทศ  
18 159405110045 นายณัฐพล สุวรรณโชติ สารสนเทศ  
19 159205110006 นายไชยวราพงษ์ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์  สารสนเทศ  
20 159205110049 ว่าที่ร้อยตรีอกนิษฐ์ ปานงาม  สารสนเทศ  
21 159205110013 ว่าที่ร้อยตรีดุลยวัต รักขุนส่อง สารสนเทศ  
22 159205110018 นางสาวธิดารัตน์ ยลธรรธรรม สารสนเทศ  
23 159205110009 นางสาวณัฐพร เพชรคง สารสนเทศ  

 
หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบตัรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงตอ่กรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
 2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าหอ้งสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาท ี
  




