
แบบฟอร์มรายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 17 คน วันที่สอบ 13 กรกฎาคม 2560  

เวลาสอบ 13.00 – 16.00 น. ห้องสอบ 59502 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา หมายเหตุ 

1 159401030009-4 นางสาวถิรญา  มณีฉันท์ อส.1\1  
2 159401030008-6 นางสาวดลฤดี  เอ่ียมสุขประเสริฐ  อส.1\1  
3 159401030023-5 นางสาว พุทธชาด  กลับพงศ์  อส.1\1  
4 159401030022-7 นางสาวพรพรรณ  วงศ์สว่าง อส.1\1  
5 159401030043-3 นางสาวสโรชา  มหานหีม  อส.1\1  
6 159401030044-1 นางสาวณัฐนิช  ภักดี อส.1\1  
7 159401030037-5 นายสุริยวัฒน์  ยกถาวร  อส.1\1  
8 159401030080-5 นายธาวิน  พานิชย์  อส.1\2  
9 159401030098-7 นายวุฒธิกรณ์  เทียมทองใบ อส.1\2  
10 159401030092-0 นางสาวมนัสวี  เหมรัญ  อส.1\2  
11 159401030079-7 นายธาราเทพ  ณรงค์ฤทธิ์  อส.1\2  
12 159401030069-8 นางสาวฐินัลยา  หนูทองสุ อส.1\2  
13 159401050016-4 นางสาวมัสลีน่า   กินตาสัน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
14 159401050011-5 นางสาวปิยพร   ชมชื่น ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
15 159401050000-3 นางสาวกัณฐิกา  บริเพชร ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
16 159401050024-8 นางสาวสายใย   ชินศรี ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
17 159401050040-4 นางสาวธีญา   ช่วยมาก ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  

 
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)  
คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มท่ี 2 จ านวน 28 คน  วันที่สอบ 14 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.  

ห้องสอบ 59302 (อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขา  หมายเหตุ 
1 159401020044-3 นางสาวสุทธิดา   เสาวภักดิ ์ การโรงแรม 1\1  
2 159401020049-2 นายอดิสรณ์   เกียรติขวัญบุตร การโรงแรม 1\1  
3 159401020066-6 นางสาวฉัตรจงกล   ดิษโร การโรงแรม 1\2  
4 159401020070-8 นายณชพล   ตั้งทรัพย์ทวีคูณ การโรงแรม 1\2  
5 159401020076-5 นายตระการ   เรืองสุข การโรงแรม 1\2  
6 159401020077-3 นายทรงศักดิ์   มีช านาญ การโรงแรม 1\2  
7 159401020114-4 นายสาครินทร์   สิทธิสาคร การโรงแรม 1\2  
8 159401020122-7 นางสาวอมรรัตน์   เทพสุภา การโรงแรม 1\2  
9 159401010018-9 นางสาวปทิตตา   สุวรรณ์ การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\1  
10 159401010033-8 นางสาวสาวิตรี   อนันต์ การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\1  
11 159401010024-7 นางสาวพิมพกานต์   ทวีเส้ง การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\1  
12 159401010039-5 นางสาวหฤทัย   เจ๊ะมะ การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\1  
13 159401010008-0 นางสาวชุติมน   จิรัฐติวิวรรธน์ การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\1  
14 159401010041-1 นางสาวอนิสรา   โตะนายเหล็ม การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\1  
15 159401010081-7 นายภีรภัทร   จันทร์คงหอม การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\2  
16 159401010082-5 นางสาวมุทิตา   ศรีจงกล การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\2  
17 159401010089-0 นางสาวศศิวรา   ไทยราช การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\2  
18 159401010086-6 นายวิวรรธน ์  ชุมแสง การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\2  
19 159401010098-1 นางสาวอนงค์นาถ   อุไรวงค์ การท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1\2  
20 159401050044-6 นายพงศธร   เมาวิรัตน์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
21 159401050052-9 นางสาวสุนทรี   ช่วยชูฤทธิ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
22 159401050064-4 นางสาวสุมิตรา   เชนวิรัตนพิธ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
23 159401050065-1 นางสาวศิริลักษณ์   ศิริวิบูลย์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
24 159401050066-9 นางสาวกษมน   ยุวชิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
25 159401020005-4 นางสาวกาญจนพร   จ าปาแก้ว การโรงแรม 1\1  
26 159401020030-2 นางสาวเมธาวี  วิชิตะ  การโรงแรม 1\1  
27 159401020135-9 นางสาวศิริกันยา สืบพันธุเทพา การโรงแรม 1\1  
28 159401020008-8 นางสาวชญาน์นันท์  ภูพรมมี การโรงแรม 1\1  

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




