
รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มที่ 1 จ านวน 34 คน วันที่สอบ 25 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.  

ห้องสอบ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (อาคารหอสมุดชั้น 2) 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 359411090004       นางสาวชไมพร พาหุกาญจน์ การตลาด 
2 359411090005       นางสาวณัฐกฤตา หวานสนิท การตลาด 
3 359411090013       นางสาววิชุดา จุลจงกล การตลาด 
4 359411090029       นางสาวรัตฑิกาญ แก้วล าหัด การตลาด 
5 359411090030       นางสาวนันทิกานต์ ศรทอง การตลาด 
6 359211090040       นายกฤษณ มีแก้ว การตลาด 
7 359211090057       นางสาวปรียานุช บุญเพ่ิม การตลาด 
8 359211090059       นายอนุสิทธิ์ ทองสุวรรณ์ การตลาด 
9 359211100088       นางสาววรรณิศา ชูนาค การบัญชี 
10 359211100089       นางสาววรรณณิสา สายคุ้ม การบัญชี 
11 359211100090       นางสาววรารัตน์ พรหมดนตรี การบัญชี 
12 359211100093       นางสาววิภาวดี ปานวุ่น การบัญชี 
13 359211100094       นางสาววิภาวน ีทิพย์รอด การบัญชี 
14 359211100096       นางสาววิมพ์วิภา ผิวเงิน การบัญชี 
15 359211100099       นางสาวศศิประภา เพชรเศรษฐ์ การบัญชี 
16 359211100102       นางสาวศิริพร นกแอ่นหมาน การบัญชี 
17 359211100103       นางสาวศิริลักษณ์ เพชรปาน การบัญชี 
18 359211100104       นางสาวศิริวิมล บัวแก้วทอง การบัญชี 
19 359211100106       นางสาวศุภรัตน์ บุญขัน การบัญชี 
20 359211100108       นางสาวสกุลรัตน์ สมจิต การบัญชี 
21 359211100110       นางสาวสวรรยา ด านิ่ม การบัญชี 
22 359211100114       นางสาวสุทธิดา อนันตกูล การบัญชี 
23 359211100116       นางสาวสุภาวดี ซื่อตรง การบัญชี 
24 359211100117       นางสาวสุภาวดี เด่นดวง การบัญชี 
25 359211100118       นางสาวสุภิญญา แก้วสิทธิ์ การบัญชี 
26 359211100119       นางสาวสุวิภา เดชสุด การบัญชี 
27 359211100121       นางสาวเสาวลักษณ์ โชติพันธ ์ การบัญชี 
28 359211100123       นายอดศักดิ์ จีนไทย การบัญชี 
29 359211100124       นางสาวอนงนาฎ พรหมเมศร์ การบัญชี 
30 359211100127       นางสาวอรอุมา วีระสุข การบัญชี 
31 359211100128       นางสาวอริสา ชูจิตร การบัญชี 
32 359211100129       นางสาวอักษรสิริ ทองนอก การบัญชี 
33 359211100130       นางสาวอัญจิมา คงฤทธิ์ การบัญชี 
34 359211100132       นางสาวอารียา พรหมดนตรี การบัญชี 

 
หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
      2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มที่ 2 จ านวน 30 คน วันที่สอบ 25 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.  

ห้องสอบ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (คณะเทคโนโลยีการจัดการ) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 359411750029       นางสาวเยาวภา อร่ามโชติ การเงิน 
2 359411750030       นางสาวกรรณิการ์ สมด า การเงิน 
3 359411750031       นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนแก้ว การเงิน 
4 359211110013       นางสาวธาดารัตน์ ฟ้าเกียรติ ระบบสารสนเทศ 
5 359211110021       นางสาวปิยนุช อินอักษร ระบบสารสนเทศ 
6 359211110022       นางสาวปิยวรรณ อินอักษร ระบบสารสนเทศ 
7 359211110034       นางสาวศิริลักษณ์ นันทเกษตร ระบบสารสนเทศ 
8 359211110047       นางสาวกรกมล สุกใส ระบบสารสนเทศ 
9 359211110080       นางสาวกุลยา จันทร์เดช ระบบสารสนเทศ 
10 359211110086       นายรุ่งอรุณ รัตนพันธ์ ระบบสารสนเทศ 
11 359211110087       นายณัฐวุฒิ วัฒนานิล ระบบสารสนเทศ 
12 359211110097       นางสาววิไลวรรณ คงนวล ระบบสารสนเทศ 
13 359211110099       นายณัฐพล ไตรรัตน์ ระบบสารสนเทศ 
14 359211110127       นางสาวพรสุดา สายคงทอง ระบบสารสนเทศ 
15 359211110129       นายอานนท์ หวันเต๊ะ ระบบสารสนเทศ 
16 359211110137       นางสาววรัญญา พรหมเพศ ระบบสารสนเทศ 
17 359211110143       นางสาววิภาวี พานชาตรี ระบบสารสนเทศ 
18 359411060054       นางสาวรุ่งฤดี โมฬี การจัดการ 
19 359411060076       นางสาวณัฐวดี รัตนมณี การจัดการ 
20 359411060091       นายสิปปกร สุขศิริ การจัดการ 
21 359411060104       นางสาวชัญญานุช คงศรีทอง การจัดการ 
22 359411060109       นายณัฐกิตติ์ วงศ์นรินทร์ การจัดการ 
23 359411060125       นางสาวขวัญชนก เลียบวงศ ์ การจัดการ 
24 359411060129       นางสาวสุนทรี ทองด าหยู การจัดการ 
25 359211060002       นางสาวกันต์ฤทัย แซ่หลี การจัดการ 
26 359211060005       นางสาวทิพวัลภ์ เกิดกัน การจัดการ 
27 359211060010       นางสาวมานิตา หมวกประดับ การจัดการ 
28 359211060018       นางสาววิลาสิน ีจิตเนียม การจัดการ 
29 359211060031       นางสาวอินทิรา โรจนวัฒน ์ การจัดการ 
30 359211060035       นางสาวเหมวดี จิตละเอียด การจัดการ 

 
หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
      2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 
 
  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
การทดสอบมอดูลที่ 2 ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมส านักงาน (Key Applications)       

 และมอดูลที่ 3 ความรู้ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต (Living Online)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มที่ 3 จ านวน 30 คน วันที่สอบ 25 กรกฎาคม 2560 เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น.  

ห้องสอบ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (คณะเทคโนโลยีการจัดการ) 
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 359411800029       นายวุฒิพงษ์ เต็มเปี่ยม การจัดการโลจิสติกส์ 
2 359411800039       นายวราเทพ พลเดช การจัดการโลจิสติกส์ 
3 359411800010       นายณัฐพล ไม้หอม การจัดการโลจิสติกส์ 
4 359411800046       นายเจษฎา สงมา การจัดการโลจิสติกส์ 
5 359411800077       นายชาญสิทธิ์ ดีหนู การจัดการโลจิสติกส์ 
6 359411800084       นายกฤษณรักษ์ ใหม่เสริฐ การจัดการโลจิสติกส์ 
7 359411800098       นายกิตติธัช ประดู่ การจัดการโลจิสติกส์ 
8 35941100100       นายณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย การจัดการโลจิสติกส์ 
9 359211100137       นางสาวกนกวรรณ ทิพย์รัตน์ การบัญชี 
10 359211100138       นางสาวสุปรียา ข าช่วย การบัญชี 
11 359211100139       นางสาววัชรี แก้วชนะ การบัญชี 
12 359211100140       นางสาวกนกวรรณ ทองสอน การบัญชี 
13 359211100141       นางสาวอรปรียา ค าพลัด การบัญชี 
14 359211100142       นางสาวเสาวลักษณ์ รัตน์พันธ์ การบัญชี 
15 359411100003       นางสาวกมลมาตุ ทองกระจ่าง การบัญชี 
16 359411100060       นางสาวสิวลี หนูด้วง การบัญชี 
17 359411100085       นางสาวกนกวรรณ พัดทรัพย์ การบัญชี 
18 359411100121       นางสาวอรณัฐ ปั้นศิริ การบัญชี 
19 359411100205       นางสาวกนกพิชญ์ ไชยรัตน์ การบัญชี 
20 359411100230       นางสาวสุชัญญา มณีกุล การบัญชี 
21 359211100133       นางสาวปริยานุช ประสงค์สุข การบัญชี 
22 359211100134       นางสาวภัทราวดี เพ็งสกุล การบัญชี 
23 359211100135       นางสาวอลิสา ณะฤทธิ์ การบัญชี 
24 359411110002       นางสาวญานิศา เข็มแดง ระบบสารสนเทศ 
25 359411110008       นายศุภกร ทองดุก ระบบสารสนเทศ 
26 359211060038       นางสาวอรทัย กรอดสุย การจัดการ 
27 359211060078       นางสาวสุธาทิพย์ ทองเนื้อห้า การจัดการ 
28 359211060079       นางสาวจุฑาทิพย์ หอมเกตุ การจัดการ 
29 359211060088       นายกิตติชัย ช่วยสุกล การจัดการ 
30 359211060093       นายนราวิชญ์ ทิพย์รัตน์ การจัดการ 

 
 
 
 
หมายเหตุ : 1.ให้นักศึกษาน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  
      2.ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 



 
 
 
 


