
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162405100069 นางสาว จินดาภรณ์  บุระชัด การบัญชี  
2. 162405100078 นางสาว ฤทัยชนก  กอพูนพัฒน์ การบัญชี  
3. 162405700046 นางสาว พิชชาวีร์  คงยัง การจัดการ  
4. 164205062028 นางสาว อาริสา  ช่วยรัตน ์ การจัดการ  
5. 164205062029 นางสาว จิดาภา  สุทธิพันธ ์ การจัดการ  
6. 164205062040 นางสาว ณัชชา  อินทร์ชุม การจัดการ  
7. 164205062052 นางสาว นรีกานต์  บุษรา การจัดการ  
8. 164205082001 นางสาว คุณ กัญญารัตน์  มณีโชติ การจัดการ  
9. 164205082003 นางสาว ชวนฝัน  เกตุแก้ว การจัดการ  
10. 164205082005 นางสาว ณัฐณิชา  สังข์ทอง การจัดการ  
11. 164205082006 นางสาว ธัญสิริ  กมลเจริญ การจัดการ  
12. 164205082009 นางสาว อรพนิต  สิงห์ทอง การจัดการ  
13. 164205082010 นางสาว อัสมา  ทิ้งทอง การจัดการ  
14. 164205082011 นางสาว จันทิมา  ขุนศรีรักษา การจัดการ  
15. 164205082012 นาย ฐิตินันท์  แซ่หลี การจัดการ  
16. 164205082014 นาย ณรินทร์  ภู่สุวรรณะ การจัดการ  
17. 164205082015 นาย ธนกร  เกื้อก่อยอด การจัดการ  
18. 164205082016 นาย ธนพล  คงแก้ว การจัดการ  
19. 164205082019 นางสาว ปัตติมา   เซ่งซ้าย การจัดการ  
20. 164205082020 นางสาว ปุญญิศา  กูลเกื้อ การจัดการ  
21. 164205082025 นาย ศุภกิจ  มูสิเกิด การจัดการ  
22. 164205082027 นาย อภิสิทธิ์  มะหะหมัด การจัดการ  
23. 164205082028 นาย อาทิตย ์ เส้งเนตร การจัดการ  
24. 164205082029 นางสาว เกศรินทร  ไชยูล การจัดการ  
25. 164205082030 นาย กิตินัด  มีจิตต์ การจัดการ  



26. 164205082036 นางสาว กมลชนก  คงช่วย การจัดการ  
27. 164205082038 นาย กิตติชัย  ศรีนุไพ การจัดการ  
28. 164205082043 นาย อัศจรรย์  จุลจินดา การจัดการ  
29. 164205082044 นาย เบญจพล  โค้วตระกูล การจัดการ  
30. 164205082046 นาย กอสิทธิ์  โสดาหวัง การจัดการ  
31. 164205082047 นาย ณัฐพล  มากมณี การจัดการ  
32. 164205082048 นาย พัสกร  คงเเก้ว การจัดการ  
33. 164205082050 นางสาว ไพลิน  พุทธวิโร การจัดการ  
34. 164205082051 นาย อัลฟิล  บิลอะหลี การจัดการ  
35. 164205082052 นางสาว ชารียา  บุญฤทธิ์ การจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164205082053 นางสาว นุชนาถ  หมัดจะบูณ การจัดการ  
2. 164205082054 นาย ชินวัตร  จินดารัตน ์ การจัดการ  
3. 164205090142 นางสาว นูรฮายาตี  ปิ การตลาด  
4. 164205092025 นางสาว ฐิติมา  เพ็งทอง การตลาด  
5. 164205092033 นางสาว ศศิธร  เลิศครสาร การตลาด  
6. 164205092046 นางสาว มารีมาร ์ อีปง การตลาด  
7. 164205092065 นางสาว นูรฮานันท ์ ดาราเเม การตลาด  
8. 164205092070 นางสาว อารียา  แวยูโซ๊ะ การตลาด  
9. 164205092072 นางสาว ฮัสรีนา  สุขเกษม การตลาด  
10. 164205092088 นางสาว มินดา   เดชโก๊บ การตลาด  
11. 164205102012 นางสาว ธาริณี  ดำน้อย การบัญชี  
12. 164205102046 นาย ณัฐพงษ์  ดำชะเอียง การบัญชี  
13. 164205102056 นางสาว นัชทนัน  เปรมกระสิน การบัญชี  
14. 164205102101 นางสาว สุภัทรา  วงหาเทพ การบัญชี  
15. 164205102123 นาย ฮานีฟ  มาลินี การบัญชี  
16. 164205112021 นางสาว อริสา  มันสอ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
17. 164205112043 นางสาว เบญญทิพย์  เกตุชู ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
18. 164205112059 นางสาว กรวรรณ  อุนตรีจันทร์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
19. 164205112076 นางสาว สุธารส  หลีวิจิตร ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
20. 164205702007 นางสาว เสาวลักษณ์   ธรรมพันธ์ การจัดการ  
21. 164205702008 นางสาว ปรียา  นิลรัตน ์ การจัดการ  
22. 164205702012 นางสาว กนกวรรณ  จงรักษ์ การจัดการ  
23. 164205702017 นาย ธนาวุฒิ  สองเมือง การจัดการ  
24. 164205702018 นางสาว ปาริฉัตร  ทองวิเชียร การจัดการ  
25. 164205822002 นางสาว วณิชชา  ชุมอินทร์ การจัดการ  



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสอบ 59502   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164205822005 นางสาว กานต์ธิดา  บุษบงค์ การจัดการ  
2. 164205822009 นางสาว ศิริวรินทร์  ไชยบัณฑิตย์ การจัดการ  
3. 164205822010 นางสาว กชกร  โนนกอง การจัดการ  
4. 164205822013 นางสาว นูฟาเดีย  สะรีมะ การจัดการ  
5. 164205822014 นางสาว อสมาภรณ์  มุสิกพงศ ์ การจัดการ  
6. 164205822017 นางสาว กนกพร  กองทัพ การจัดการ  
7. 164205822019 นางสาว ณัฐธิดา  ใยเมือง การจัดการ  
8. 164205822023 นาย อารีฟ  สาลัง การจัดการ  
9. 164205822024 นางสาว ชนัญชิดา  พลสุด การจัดการ  
10. 164205822025 นาย ปริญญา  สุวรรณโน การจัดการ  
11. 164205822026 นางสาว ศุภกาญจน์  บัวทอง การจัดการ  
12. 162410260026 นายภาคิม  วีระสุข การผังเมือง  
13. 162410260018 นางสาวรัตตนาวดี  ปานเพชร  การผังเมือง  
14. 162410260036 นางสาวขวัญเนตร    แสงอรุณ การผังเมือง  
15. 162410260039 นางสาวณัฐวีร์    ศีระพงศ์ การผังเมือง  
16. 162410260011 นางสาวอินทิรา    สัตยากุล การผังเมือง  
17. 162510270008 นายนิอัสฮารี  แวโด สถาปัตยกรรม  
18. 162510270021 นายอัครชัย  งดงาม สถาปัตยกรรม  
19. 162510270084 นายสุริยา  มุ่งมาไพรี สถาปัตยกรรม  

 
 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162410250002 นางสาวสุภชาดา  มูสิการักษ์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
2. 162410250003 นางสาวจุฑามาศ  สมทอง การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
3. 162410250004 นางสาวชนิดาภา  ชำนาญเมือง การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
4. 162410250005 นางสาวซัลมา  แหละกุบ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
5. 162410250008 นางสาวนันทิชา  วันจันทร์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
6. 162410250009 นายพุฒิพงศ์  พันธรักษ์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
7. 162410250010 นายภวัต  ธรรมวงค์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
8. 162410250011 นายมกรธวัช  รังทอง การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
9. 162410250012 นางสาววรรณกานต์  นิ่งราวี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
10. 162410250013 นายอภิวัฒน์  ประชุมทอง การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
11. 162410250014 นางสาวอัญชลี  เสถียรยุกต์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
12. 162410250015 นางสาวอามานะห์  สะอิ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
13. 162410250016 นายโชติวงศ์  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
14. 162410250017 นางสาวกัลยพร  ขยัน การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
15. 162410250018 นางสาวฮุสนา  จะปะกียา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
16. 162410250020 นางสาวศิริวรรณ  ร่มแก้ว การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
17. 162410250021 นางสาวอัสนีตา  สะอุ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
18. 162410250023 นายกฤษฏิ์  วงศ์เทศ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
19. 162410250025 นายอภิเชษฐ์  กองแก้ว การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
20. 162410250026 นางสาวขวัญฟ้า  พุดประกอบ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
21. 162410250027 นายสิทธิศักดิ์  ทองใย การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  
22. 162410240002 นางสาวกาญจนาภรณ์  จันวดี ทัศนศิลป์  
23. 162410240003 นางสาวณัฐิดา  จันทร์อ้น ทัศนศิลป์  
24. 162410240004 นางสาววรรณพร  เพชรรัตน์ ทัศนศิลป์  
25. 162410240012 นางสาวจุฑามาศ  เกลี้ยงเกลา ทัศนศิลป์  



ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
26. 162410240015 นางสาวอินทิรา  สิทธิพันธ์ ทัศนศิลป์  
27. 162410240016 นายภคิน  แดงดี ทัศนศิลป์  
28. 162410240019 นายบุญฤทธ์  แก้วยอดจันทร์ ทัศนศิลป์  
29. 162410240020 นางสาวปวีณา  เส็นทอง ทัศนศิลป์  
30. 162410240021 นายสุวิจักขณ์  เข็มเศรษฐี ทัศนศิลป์  

 
 

 


