
 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 159204180023 นาย นวพล  เทพมงคล วิศวกรรมอุตสาหการ  
2. 161404170026 นาย ธนพล  โพธิ์แก้ว วิศวกรรมเครื่องกล  
3. 162304222008 นาย ณัฐวุฒิ  ชุมรัตน ์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
4. 162304222023 นาย วันมูฮ ามัด  กาซอ เทคโนโลยีเครื่องกล  
5. 162404120053 นาย บุรฮาน  สันอีด วิศวกรรมโยธา  
6. 162404130007 นาย ปัณณทัต  คชรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
7. 162404130017 นาย เฉลิมทรัพย์  นวลศรี วิศวกรรมไฟฟ้า  
8. 162404130036 นางสาว อิสริญาภรณ์  แซ่ตั้ง วิศวกรรมไฟฟ้า  
9. 162404130056 นาย ศุภกร  ผลินธรสิร ิ วิศวกรรมไฟฟ้า  
10. 162404140005 นางสาว สุชาวดี  เดชพรหม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
11. 162404140006 นางสาว สุพรรษา  ประทุมทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
12. 162404140008 นาย โชคชัย  แจ่มน้อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
13. 162404140017 นาย ณัฐวีร์  จันทร์ปรุงตน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
14. 162404140018 นาย ทัศน์เทพ   เหมทานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
15. 162404140023 นาย พุฒิพร  จันทร์กลั่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
16. 162404140024 นาย ภูธเนศ  อินทะโณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
17. 162404140033 นาย ซูไฮม ี ยะโกะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
18. 162404140034 นางสาว นัสมีน  เจ๊ะยะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
19. 162404140035 นางสาว ฟาตีเม๊าะ  หะยีมะมิง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
20. 162404140036 นาย มานุสน  นะหวัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
21. 162404140037 นาย มูฮ าหมัด  ปูตีล่า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
22. 162404150001 นางสาว กนกพร  เอ่งฉ้วน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
23. 162404150002 นางสาว กานดา  มหาวงค์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
24. 162404150006 นาย ถาปนิก  ยกเอียด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
25. 162404150007 นางสาว ธิดารัตน์  วิชัยดิษฐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
26. 162404150008 นาย ธีรภัทร์  ไชยมณ ี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
27. 162404150013 นาย วุฒิชัย  ศิริรัตน ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  



28. 162404150014 นาย ศุทธวีร์  ลี่นวกุล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
29. 162404150017 นาย อัครพล  พรหมด า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
30. 162404150018 นาย เจษฎา  บิลเหล็บ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
31. 162404150020 นาย คอริส  หวังเบ็ญหมัด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
32. 162404150024 นาย จิรภัทร  สุขมณ ี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
33. 162404150025 นาย ฐาปกรณ ์ วงคถ์าวร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
34. 162404150026 นาย ณัฐพล  นิมานบูรณวิจิตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
35. 162404150028 นาย พลยุทธ  รักเพ็ชร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162404150032 นาย วิธวินท์  บัวทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
2. 162404150034 นาย อชิตพล  สินจรูญศักดิ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
3. 162404150036 นาย เศรษฐโชคม์  บุญญามณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
4. 162404150037 นาย ไชยวัฒน์  หนูช ู วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
5. 162404150038 นาย กฤติเดช  กาญจนะวงค์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
6. 162404150039 นาย ธนะภัทร์  คู่มณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
7. 162404150041 นาย วรานนท์  จันทร์นวล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
8. 162404150042 นาย จิรยุทธ  เหมือนหนู วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
9. 162404150044 นางสาว ฐิตารีย์  ณ. โส วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
10. 162404150045 นาย ปิยราช  ขุนทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
11. 162404150052 นาย นาซีรีน  ฮัจชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
12. 162404150053 นาย วสุพล  มณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
13. 162404150055 นาย อภิษฎา  จันทรวงศ์กุล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
14. 162404150059 นาย ฮาดีร  หล าหม๊ะ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
15. 162404150060 นาย สุดใจ  สะอาดวารี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
16. 162404150009 นายนิติธร  ชื่นสระ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
17. 162404160009 นางสาว ณัฐวรรณ  มีจันทร์ วิศวกรรมส ารวจ  
18. 162404160010 นาย ยศกร  สยมพร วิศวกรรมส ารวจ  
19. 162404160016 นาย ณัฐพงศ์  บุญเย็น วิศวกรรมส ารวจ  
20. 162404160022 นาย ฟิกร ี หมัดอาหลี วิศวกรรมส ารวจ  
21. 162404160027 นาย วีรวัฒน์  มังคะเล วิศวกรรมส ารวจ  
22. 162404160032 นาย อรรถพล  ทองยิ่งมาก วิศวกรรมส ารวจ  
23. 162404160035 นางสาว ขนิษฐากร  โกวิทด ารงกิจ วิศวกรรมส ารวจ  
24. 162404160036 นาย บุลยามีน  โหดหมาน วิศวกรรมส ารวจ  
25. 162404160037 นางสาว พัชราภา  สุขบัว วิศวกรรมส ารวจ  
26. 162404160039 นางสาว วัชราภรณ์  เซ้งอ้ิน วิศวกรรมส ารวจ  
27. 162404900001 นายธีระวัฒน์  ขุนสล า วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
28. 162404900003 นาย ทศพร  จิตโสภา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
29. 162404900005 นาย พีราวุฒิ  เรืองศรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสอบ 59502 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162404900007 นาย สญชัย  ขุนพรหม วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
2. 162404900008 นาย สรวิชญ์  หวังขาว วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
3. 162404900013 นาย ฐิติกานต์  เทพไชย วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
4. 162404900014 นาย ธนกฤต  มณีรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
5. 162404900017 นาย ปรมี  รัตณ์บุตรศรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
6. 162404900018 นาย ปวฤทธิ์  สว่างพงศ์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
7. 162404900022 นาย อนุรักษ ์ สวยงาม วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
8. 162404900023 นาย ชุติพงษ ์ คล้ายอุดม วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
9. 162404900024 นาย นิธิกร  พัดทอง วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
10. 162404900025 นาย พลเชษฐ์  มณีสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
11. 162404900026 นาย วรัญชิต  ชว่ยมณี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
12. 162404900027 นาย สวัชระ  กายพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
13. 162404900028 นาย อมารเทพ  สุขศรีราช วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
14. 162404900029 นาย พุฒิธร   พงศ์ขจร วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
15. 162404900031 นาย ภูวมินทร์   สงอุปการ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
16. 162404900039 นาย ธรรมพัทธ์  หนูณรงค์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
17. 162404900040 นาย กรีฑา  แซ่เฮง วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
18. 163304232001 นาย คุณานนท์  ประดับศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
19. 163304232006 นาย วิชญะ  หนูอุไร เทคโนโลยีอุตสาหการ  
20. 163304232007 นาย วีรภัทร  ม่วงแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ  
21. 163304232013 นาย กานต ์ ติ้งจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
22. 163304232018 นาย ทวีโชติ  อิสโม เทคโนโลยีอุตสาหการ  
23. 163304232023 นาย นันทณัฐ  เชื้อช่วยช ู เทคโนโลยีอุตสาหการ  
24. 163304232029 นาย ศรัณย ์ ชูชื่น เทคโนโลยีอุตสาหการ  
25. 163304232042 นาย ภคมินทร์  ตัวตั้ง เทคโนโลยีอุตสาหการ  

 

 

 


