
 
แบบฟอร์มรายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 จ านวน 40 คน วันที่สอบ 12 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.  
ห้องสอบ 59302 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 

1 159404180018-7 นางสาวเสาวณยี์  สะหะคะโร วอ.  
2 159404180001-3 นางสาวกชกร  ไชยพงษ์ วอ.  
3 159404180023-7 นายชัยวัฒน์  ซังซาสิทธิ์ วอ.  
4 159404180006-2 นางสาวทิพสุคนธ์  บุญญโส วอ.  
5 159404180036-9 นางสาวโสรญา  ส่งอ าไพ วอ.  
6 159404180065-8 นางสาวทิพย์อักษร  ส าราษราษฎร์ วอ.  
7 159404180015-3 นางสาวมรกต  พรหมทอง วอ.  
8 159404180002-1 นางสาวกาญจนา  ทองมาก วอ.  
9 159404180007-0 นางสาวทิราภรณ์  มูสิกชาติ วอ.  
10 159404810006-0 นายนวมินทร์  ด าแก้ว วผ.  
11 159404810015-1 นางสาวจุฑามาส  สัตย์ซื่อ วผ.  
12 159404810016-9 นายเอกชัย  ใหม่ขาว วผ.  
13 159404810020-1 นายอภิสิทธิ์  สมมาตร วผ.  
14 159404810026-8 นายณฐกร  ทับสระ วผ.  
15 159404810027-6 นางสาวณัฏฐา  เขียวเอียด วผ.  
16 159404810028-4 นางสาวณัฐภรณ์  ศรีภักดี วผ.  
17 159404810034-2 นางสาวมาริสา  จิตมาส วผ.  
18 159404810035-9 นายรัฐพงศ์  ชุมดี วผ.  
19 159304230001-5 นายกิตติ  แก้วศรีสม ทอ.  
20 159304230002-3 นายกิตติธัช  สงวนเขียว ทอ.  
21 159304230003-1 นายไชยพศ  แก้วดีเลิศ ทอ.  
22 159304230004-9 นายทวีป  ศรีมุณี ทอ.  
23 159304230005-6 นายเริงชัย  เขียวเจริญ ทอ.  
24 159304230006-4 นายวิทวัส  เอ่งฉ้วน ทอ.  
25 159304230007-2 นายศุภกฤต  ผ่องสุวรรณ ทอ.  
26 159304230008-0 นายชาติชาย  ชูเกตุ ทอ.  
27 159304230009-8 นายณัฐนันท์  สุขเจริญ ทอ.  
28 159304230012-8 นายธฤติ  รุ่งโรจนารักษ์  ทอ.  
29 159404130002-2 นายกิตติ  วิศาลเสาวภาคย์ วฟ.  
30 159404130009-7 นายนทีธร  พูนเนียม วฟ.  
31 159404130013-9 นายเพชรชนันท์  แดงขาว วฟ.  
32 159404130014-7 นายรวินันท์  รู้ฤกษ์ วฟ.  
33 159404130031-1 นายอัสรี  หะยีสา วฟ.  



 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
34 159404130034-5 นายพชร  แก้วเติมทอง วฟ.  
35 159404130040-2 นายเนติธร  บุญวรรณโณ วฟ.  
36 159404130047-7 นางสาวเพชรรัตน์  รัตนพิธาน วฟ.  
37 159404130050-1 นายมูฮ าหมัดเฟาซัน  หะยีเจะแว วฟ.  
38 159404130053-5 นางสาวรอนีซะห์  เจะแม วฟ.  
39 159404710011-1 นางสาวสุพัดชา  เพชรชาตรี วท.  
40 159404710013-7 นายกฤษณะ  สุรียะ วท.  

 
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)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 จ านวน 40 คน วันที่สอบ 12 กรกฎาคม 2560  เวลาสอบ 09.00-12.00 น.  
ห้องสอบ 59502 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 

1 159304220029-8 นายธนพัฒน์  พรหมวงค์ ทก.  
2 159304220027-2 นายณัฐวุฒิ  คล้ายพิมล ทก.  
3 159304220001-7 นายไกรวิชญ์  เพชรแก้ว ทก.  
4 159304220036-3 นายพงศธร  เรืองศรี ทก.  
5 159304220067-8 นายวัชรินทร์  พรหมทอง ทก.  
6 159304220013-2 นายสมานสันติ  หน่อสุข ทก.  
7 159304220011-6 นายวิศิษฏ์  ทองน  าแก้ว ทก.  
8 159304220008-2 นายวัชรินทร์  นาสวน ทก.  
9 159304220060-3 นายอาณัฐ  สุขนันท์ ทก.  
10 159304220025-6 นายชูศักดิ์  เชาวนวาที ทก.  
11 159404170038-7 นายเพิ่มศักดิ์  ฉิวน้อย วก.  
12 159404170022-1 นายทชาเดช  วัตตธรรม วก.  
13 159404710014-5 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ประมวลศิลป์ วท.  
14 159404710018-6 นายจีรพัฒน์  ไหมวัด วท.  
15 159404710023-6 นางสาวนภาลัย  แก้วจันทร์ วท.  
16 159404710030-1 นางสาววิมลวรรณ  หลักขัน วท.  
17 159404710034-3 นางสาวอัญชนันท์  สิทธิประการ วท.  
18 159404710036-8 นายอาลาวี  ช่างดี วท.  
19 159404710042-6 นายธีรศักดิ์  ไหมเส็น วท.  
20 159404710048-3 นางสาววิลิญดา  เพ็ชรแก้ว วท.  
21 159404150007-6 นายณัฐวุฒิ  คชกาญจน์ วล.  
22 159404150008-4 นายณัฐวุฒิ  ชิตเชี่ยว วล.  
23 159404150013-4 นางสาวบุษบง  ปานแก้ว วล.  
24 159404150015-9 นายปิยณัฐ  โสมแหละ วล.  
25 159404150022-5 นางสาวรูไวดา  หะมะ วล.  
26 159404150086-0 นายชลัฐพล  ชาสมุทร วล.  
27 159404150087-8 นายสิทธิโชค   อนันต์ วล.  
28 159404150044-9 นายธีรภัทร์   ทองเพชร วล.  
29 159404150052-2 นายมนัสวี   ลาพินี วล.  
30 159404150056-3 นายวัฒนา   นวลมณี วล.  
31 159404170007-2 นายธีรนนท์  สมจิตต์ วก.  
32 159404170043-7 นายภาณุพงศ์  จันทรวรวงศ์ วก.  
33 159404170049-4 นายอาทิตย์  วิศาล วก.  



 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 
34 159404170032-0 นายพชรพล  มุกดา วก.  
35 159404170047-8 นายทัตตเดช  สัมฤทธิ์ วก.  
36 159404170046-0 นายคธาวุธ  สมก าลัง วก.  
37 159404170053-6 นายธีรพัฒน์  ภูมี วก.  
38 159404170023-9 นายทวิกันต์  ซุ่นอินทร์ วก.  
39 159404120069-3 นายแวอาแซ  บินมามะ วย.  
40 159404120009-9 นายธนากรณ์  จันทร์ไข่ วย.  

 
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)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 3 จ านวน 7 คน วันที่สอบ 12 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น.  
ห้องสอบ 59302 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 

1 159404120011-5 นายนาสือรี  โซ๊ะรี วย.  
2 159404120059-4 นายสิขเรศ  สุขวัฒนโชติ วย.  
3 159404120016-4 นายเพชรธนพงศ์  เทียมประทีป วย.  
4 159404120039-6 นายขจรเกียรติ  เพ็งหนู วย.  
5 159404120082-6 นายณัฐวุฒิ  ด าช ู วย.  
6 159404120057-8 นางสาวรินรดา  ขาวจันทร์คง วย.  
7 159404120043-8 นางสาวจุฬาลักษณ์  ขุนอักเขต วย.  

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



 
 


