
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  
วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. - 14.15 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162405100069 นางสาว จินดาภรณ์  บรุะชัด การบญัชี  
2. 162405100078 นางสาว ฤทัยชนก  กอพูนพฒัน ์ การบญัชี  
3. 162405700046 นางสาว พิชชาวีร์  คงยงั การจัดการ  
4. 164205062028 นางสาว อาริสา  ช่วยรัตน์ การจัดการ  
5. 164205062029 นางสาว จิดาภา  สุทธิพันธ์ การจัดการ  
6. 164205062040 นางสาว ณัชชา  อินทร์ชุม การจัดการ  
7. 164205062052 นางสาว นรีกานต์  บุษรา การจัดการ  
8. 164205082001 นางสาว คุณ กัญญารัตน์  มณีโชต ิ การจัดการ  
9. 164205082003 นางสาว ชวนฝัน  เกตุแก้ว การจัดการ  
10. 164205082005 นางสาว ณัฐณิชา  สงัข์ทอง การจัดการ  
11. 164205082006 นางสาว ธัญสิร ิ กมลเจรญิ การจัดการ  
12. 164205082009 นางสาว อรพนิต  สิงห์ทอง การจัดการ  
13. 164205082010 นางสาว อสัมา  ทิ้งทอง การจัดการ  
14. 164205082011 นางสาว จันทิมา  ขุนศรีรักษา การจัดการ  
15. 164205082012 นาย ฐิตินันท ์ แซห่ล ี การจัดการ  
16. 164205082014 นาย ณรินทร์  ภู่สุวรรณะ การจัดการ  
17. 164205082015 นาย ธนกร  เกื้อกอ่ยอด การจัดการ  
18. 164205082016 นาย ธนพล  คงแก้ว การจัดการ  
19. 164205082019 นางสาว ปัตติมา   เซง่ซ้าย การจัดการ  
20. 164205082020 นางสาว ปุญญิศา  กูลเกื้อ การจัดการ  
21. 164205082025 นาย ศุภกิจ  มสูิเกิด การจัดการ  

 

 

 



ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  
วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164205082027 นาย อภิสิทธ์ิ  มะหะหมัด การจัดการ  
2. 164205082028 นาย อาทิตย์  เสง้เนตร การจัดการ  
3. 164205082029 นางสาว เกศรินทร  ไชยูล การจัดการ  
4. 164205082030 นาย กิตินัด  มจีิตต์ การจัดการ  
5. 164205082036 นางสาว กมลชนก  คงช่วย การจัดการ  
6. 164205082038 นาย กิตติชัย  ศรีนุไพ การจัดการ  
7. 164205082043 นาย อัศจรรย ์ จลุจินดา การจัดการ  
8. 164205082044 นาย เบญจพล  โค้วตระกลู การจัดการ  
9. 164205082046 นาย กอสิทธ์ิ  โสดาหวัง การจัดการ  
10. 164205082047 นาย ณัฐพล  มากมณี การจัดการ  
11. 164205082048 นาย พัสกร  คงเเก้ว การจัดการ  
12. 164205082050 นางสาว ไพลิน  พุทธวิโร การจัดการ  
13. 164205082051 นาย อัลฟิล  บิลอะหล ี การจัดการ  
14. 164205082052 นางสาว ชารียา  บุญฤทธ์ิ การจัดการ  
15. 164205082053 นางสาว นุชนาถ  หมัดจะบูณ การจัดการ  
16. 164205082054 นาย ชินวัตร  จินดารัตน์ การจัดการ  
17. 164205090142 นางสาว นรูฮายาตี  ป ิ การตลาด  
18. 164205092025 นางสาว ฐิตมิา  เพง็ทอง การตลาด  
19. 164205092033 นางสาว ศศิธร  เลิศครสาร การตลาด  
20. 164205092046 นางสาว มารีมาร์  อปีง การตลาด  

 

 

 

 



ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  
วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. - 14.15 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสอบ 59502   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164205092065 นางสาว นรูฮานันท ์ ดาราเเม การตลาด  
2. 164205092070 นางสาว อารียา  แวยูโซ๊ะ การตลาด  
3. 164205092072 นางสาว ฮสัรีนา  สุขเกษม การตลาด  
4. 164205092088 นางสาว มนิดา   เดชโก๊บ การตลาด  
5. 164205102012 นางสาว ธาริณี  ดำน้อย การบญัชี  
6. 164205102046 นาย ณัฐพงษ์  ดำชะเอียง การบญัชี  
7. 164205102056 นางสาว นัชทนัน  เปรมกระสิน การบญัชี  
8. 164205102101 นางสาว สุภัทรา  วงหาเทพ การบญัชี  
9. 164205102123 นาย ฮานีฟ  มาลิน ี การบญัชี  
10. 164205112021 นางสาว อรสิา  มันสอ ระบบสารสนเทศธุรกจิดิจทิัล  
11. 164205112043 นางสาว เบญญทิพย ์ เกตุชู ระบบสารสนเทศธุรกจิดิจทิัล  
12. 164205112059 นางสาว กรวรรณ  อุนตรจีันทร ์ ระบบสารสนเทศธุรกจิดิจทิัล  
13. 164205112076 นางสาว สุธารส  หลีวิจิตร ระบบสารสนเทศธุรกจิดิจทิัล  
14. 164205702007 นางสาว เสาวลกัษณ์   ธรรมพันธ์ การจัดการ  
15. 164205702008 นางสาว ปรียา  นลิรัตน์ การจัดการ  
16. 164205702012 นางสาว กนกวรรณ  จงรักษ์ การจัดการ  
17. 164205702017 นาย ธนาวุฒิ  สองเมือง การจัดการ  
18. 164205702018 นางสาว ปาริฉัตร  ทองวิเชียร การจัดการ  
19. 164205822002 นางสาว วณิชชา  ชุมอินทร ์ การจัดการ  
20. 164205822005 นางสาว กานต์ธิดา  บุษบงค์ การจัดการ  
21. 164205822009 นางสาว ศิริวรินทร์  ไชยบัณฑิตย ์ การจัดการ  

 

 



ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  
วันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. 

ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสอบ 59502   
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164205822010 นางสาว กชกร  โนนกอง การจัดการ  
2. 164205822013 นางสาว นูฟาเดีย  สะรมีะ การจัดการ  
3. 164205822014 นางสาว อสมาภรณ์  มุสกิพงศ์ การจัดการ  
4. 164205822017 นางสาว กนกพร  กองทัพ การจัดการ  
5. 164205822019 นางสาว ณัฐธิดา  ใยเมือง การจัดการ  
6. 164205822023 นาย อารีฟ  สาลัง การจัดการ  
7. 164205822024 นางสาว ชนัญชิดา  พลสุด การจัดการ  
8. 164205822025 นาย ปริญญา  สุวรรณโน การจัดการ  
9. 164205822026 นางสาว ศุภกาญจน ์ บัวทอง การจัดการ  
10. 164205822005 นางสาวกานต์ธิดา บุษบงค์ การจดัการ - กลุม่วิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย ์  
11. 164205062049 นางสาวอรดา อิทธิสัน การจัดการ - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป  
12. 164205082003 นางสาวชวนฝัน เกตุแก้ว การจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
13. 164205082014 นายณรินทร์ ภู่สุวรรณะ การจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
14. 164205082002 นางสาวชนนิกานต์ เรืองเพชร  การจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
15. 164205082028 นาย อาทิตย์ เส้งเนตร  การจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
16. 164205082010 นางสาวอัสมา ทิ้งทอง การจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
17. 164205082012 นาย ฐิตินันท์ แซ่หล ี การจัดการ-กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
18. 162405090074 นายสุวรรณรัฐ ขวัญเฉ่ือย การตลาด  
19. 162405090066 นางสาวโสภิดา ใหม่แก้ว การตลาด  
20. 162405090083 นายไฟซอล ยะฮะมิง การตลาด  
21. 164205090138 นางสาว อมมีนี เจะเดร์  การตลาด  
22. 164205102030 นางสาวกานต์รวี นบนอบ การบญัชี  
23. 164205102033 นางสาวจุดาพร แก้วสอาด การบญัชี  
24. 164205102051 นางสาวธัญวรรณ ปลื้มใจ การบญัชี  



 


