
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164201032001 นางสาวกิตติญา   เพียรทอง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
2. 164201032002 นายชัยวุฒิ   กู้พันธะวงษ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
3. 164201032003 นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกาญจน์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
4. 164201032004 นางสาวนาวาตี  มะเซ็ง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
5. 164201032005 นางสาวนุรมี  บูเกะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
6. 164201032006 นางสาวปภาวรินทร์   พฤกษ์อุดม ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
7. 164201032007 นางสาวปิยมาศ   ทองเกียว ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
8. 164201032008 นายพงศกร  ยินดี ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
9. 164201032009 นายพรหมมินทร์  บัวเพ็ง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
10. 164201032011 นางสาวฟารีดา  เตะแต ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
11. 164201032012 นางสาวภรัณยา  ตรีภพ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
12. 164201032014 นางสาวมาดียะห์  วาเตะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
13. 164201032015 นางสาวมุกดาวรรณ  แซ่เดี่ยว ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
14. 164201032016 นายวัชรินทร์  ตาเพชร ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
15. 164201032017 นางสาววัชรี  ศรีตะบุตร ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
16. 164201032020 นายสรสิช  อุคะหะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
17. 164201032021 นายอภิสิทธิ์  หมัดลงจิ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
18. 164201032022 นางสาวอัสมา  เจ๊ะดอเลาะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
19. 164201032024 นางสาวอโนชา  ขวัญหมุด ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
20. 164201032025 นายเจตริน  นิลวงศ ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
21. 164201032026 นายเมธี  จันทร์ผ่อง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
22. 164201032027 นางสาวเสาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
23. 164201032029 นายอั๊ฟฟาน  หมะแอหลี ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
24. 164201032030 นางสาวโสรยา  พิมพ์วงษ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
25. 164201032032 นางสาวณัฐสุรางค ์ กันนะพันธุ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
26. 164201032033 นายธีรภัทร  ชุมวิโรจน ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
27. 164201032034 นางสาวพัทร์ธาดา  ดารามัน ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
28. 164201032035 นายภูมิรพี  จรูญศิริเสถียร ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
29. 164201032037 นางสาวกรกมล  บุญพรหม ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
30. 164201032038 นางสาวณิรดา  มูเก็ม ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
31. 164201032039 นายวัชรพงศ์  พรหมทองดี ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
32. 164201032041 นายสืบสกุล  เห็นถูก ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
33. 164201032042 นางสาวสุดารัตน์  รามอินทร์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
34. 162401030003 นางสาวฐิติชญา  ชัยอมรกิจ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
35. 162401030004 นางสาวนันท์นลิน  โสพิกุล ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
36. 162401030022 นายนฤเบศ  แขกพงศ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
37. 162401030025 นางสาวฤทัยชนนี  ประสานสงฆ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
38. 162401030030 นางสาวอภิชญา  ศรเสณี ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
39. 162401030037 นายณัฐพงศ์  มุสิกะชัย ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
40. 162401030057 นางสาวชนพร  ช่วงชู ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162401030058 นายธรรมชภัฏ  ว่องพิพัฒนานนท์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
2. 162401030074 นายนวพล  บุญหา ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
3. 162401030076 นายปุรเชษฐ์  สิริจริยาพร ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
4. 162401030143 นายเจษฎากร  มุสิกชาติ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
5. 162401030125 นายชินนะวัฒน์  มีแสง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
6. 162401030020 นางสาวทิพย์สุดา  เทพทิพย์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
7. 162401030067 นางสาวจิรบุตรี  คงสนิท ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
8. 162401030070 นางสาวชุติกาญจน์  วุ่นดี ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
9. 162401030078 นางสาวมุกอันดา  วณิชวิชรกุล ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
10. 162401030091 นางสาวอัสมะ  เส็นส๊ะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
11. 162401030096 นางสาวซาตีลา  ลาเตะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
12. 162401030108 นางสาวอารียา  ใจขยัน ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
13. 162401030110 นางสาวฐาปณีย์  ตีมุง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
14. 162401030113 นางสาวนาเดียร์  หละต า ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
15. 162401030121 นางสาวสุรัยดา  อูเซ็ง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
16. 162401030132 นางสาวสุกัญญา  ช่วยรอด ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
17. 162401030133 นางสาวอริสรา  ยืนศรี ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
18. 162401030135 นางสาวนัสรียะ  หมัดโร๊ะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
19. 164201032013 นางสาวภาวิตา  ชะโณวรรณะ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
21. 162401030015 นางสาวอลิตา  สุขสุวรรณ์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
22. 162401030019 นางสาวจิตติพร  พรมสูง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
23. 162401030027 นางสาวสรินนาถ  แสงกลัด ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
24. 162401030045 นางสาวพรปวีณ์  แซ่ก้วน ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
25. 162401030071 นางสาวณิถจริยา  คิ้วนาง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 59502  
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 162401030073 นางสาวนฤพร  พรรณสุข ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
2. 162401030100 นางสาวฐิติรัตน์  คงทอง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
3. 162401030102 นางสาวธัญลักษณ์  เอ่งฉ้วน ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
4. 162401030114 นางสาวปฐมฤทัย  ทรัพย์อุปการ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
5. 162401030006 นางสาววริศรา  ปลอดแก่นทอง ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
6. 162401030052 นางสาวสุณัฐชา  หมุดหลีหา ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
7. 162401030077 นางสาวพูนทรัพย์ ขวัญซ้าย ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
8. 162401030082 นางสาววิริญจ์  ทองจันทร์ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
9. 162401030085 นางสาวศิริวิภา  พริ้มเทพ ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
10. 162401030088 นางสาวสุภามาศ  สะอาดใส ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
11. 162401040001 นางสาวกันหา   มากพันธ์ คหกรรมศาสตร์  
12. 162401040002 นายกิตติคุณ  วิริยานุภาพพงศ์ คหกรรมศาสตร์  
13. 162401040004 นางสาวจุฑามาศ   ไชยตัน คหกรรมศาสตร์  
14. 162401040005 นางสาวชนกสุดา   พรหมศิริพัฒน์ คหกรรมศาสตร์  
15. 162401040006 นางสาวชลณีย์   นวลปาน คหกรรมศาสตร์  
16. 162401040007 นายญาโณทัย   มโนเลิศ คหกรรมศาสตร์  
17. 162401040009 นางสาวณิชกานต์   โพธิ์กลัด คหกรรมศาสตร์  
18. 162401040010 นางสาวธนาภรณ์   สุกแก้ว คหกรรมศาสตร์  
19. 162401040018 นางสาววริษฐา    ชอบแต่ง คหกรรมศาสตร์  
20. 162401040020 นางสาวสุปารัณ   บุญชูวงศ์ คหกรรมศาสตร์  
21. 162401040021 นางสาวสโรชา   มุสิกะ คหกรรมศาสตร์  
22. 162401040025 นางสาวจรรยพร   พรมแด คหกรรมศาสตร์  
23. 162401040026 นางสาวซัลมา   สังหาด คหกรรมศาสตร์  
24. 162401040027 นางสาวฐิติมา   เหมือนกู้ คหกรรมศาสตร์  
25. 162401040028 นางสาวณัฐธิฌา   พละศักดิ์ คหกรรมศาสตร์  
26. 162401040029 นางสาวณิชาภัทร   จันทร์เรืองฤทธิ คหกรรมศาสตร์  
27. 162401040030 นางสาวธนภรณ์   ภุมร ี คหกรรมศาสตร์  



28. 162401040031 นางสาวพัทธนันท ์  ด าโอ คหกรรมศาสตร์  
29. 162401040032 นายพุทธิพร   กุลบุตร คหกรรมศาสตร์  
30. 162401040035 นางสาวมิรันตี   สายสหัส คหกรรมศาสตร์  
31. 162401040037 นางสาวมุทิตา   สายสหัส คหกรรมศาสตร์  
32. 162401040038 นางสาวรุ่งนภา   ประชูสวัสดิ ์ คหกรรมศาสตร์  
33. 162401040039 นางสาววาสนา   วัฒนสันติ ์ คหกรรมศาสตร์  
34. 162401040040 นางสาววิภาวี  หีมเบญหมาน คหกรรมศาสตร์  
35. 162401040041 นางสาวศรินย่า   ราชเมืองฝาง คหกรรมศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162401040043    นายศุภโชค   ปานแก้ว คหกรรมศาสตร์  
2. 162401040044    นายสิขเรศ   หนูแก้ว คหกรรมศาสตร์  
3. 162401040045    นายอธิบดี   ด้วนมี คหกรรมศาสตร์  
4. 162401040047    นางสาวอัญชรินทร์   เย็นใจ คหกรรมศาสตร์  
5. 162401040048   นางสาวอานีซ่า  หมัดกะเส็ม คหกรรมศาสตร์  
6. 162401040050   นางสาวเกวลี  ชูมณี คหกรรมศาสตร์  
7. 162401040053    นายเศรษฐากรณ ์  ผ่องใส คหกรรมศาสตร์  
8. 162401040055    นางสาวกัณธิมา   ไชยเมฆ์ คหกรรมศาสตร์  
9. 162401040056    นางสาวขวัญฤด ี  บุญรัตน์ คหกรรมศาสตร์  
10. 162401040057    นางสาวจันทิมา  ชัยศรี คหกรรมศาสตร์  
11. 162401040059    นางสาวณัฐธยาน์   หนูนวล คหกรรมศาสตร์  
12. 162401040062    นายวีระศักดิ ์  บุญเนตร คหกรรมศาสตร์  
13. 162401040064    นายศิวกร   กุสสัย คหกรรมศาสตร์  
14. 162401040065    นายศุภกร   แท่งทอง คหกรรมศาสตร์  
15. 162401040066    นางสาวสุทธินี   สุขสง คหกรรมศาสตร์  
16. 162401040068    นางสาวอารียา   อ่อนสนิท คหกรรมศาสตร์  
17. 162401040070    นางสาวกรกนก   สวัสดี คหกรรมศาสตร์  
18. 162401040072    นางสาวธนิษฐา   นะหน ู คหกรรมศาสตร์  
19. 162401040073    นางสาวกรรณิการ์  มุณีฉิม คหกรรมศาสตร์  
20. 162401040074    นางสาวชนนิกานต์  ชุมทอง คหกรรมศาสตร์  
21. 162401040075    นายชิตพล   เพชรวงษ์ คหกรรมศาสตร์  
22. 162401040077    นายนพรุจ   ศิริโชต ิ คหกรรมศาสตร์  
23. 162401040078    นางสาวพกาวรรณ   เพชร์มุณี คหกรรมศาสตร์  
24. 162401040080    นายภูนนท์   เย็นใส คหกรรมศาสตร์  
25. 162401040081    นางสาวรัชนีกร   คงเดชะ คหกรรมศาสตร์  
26. 162401040082    นางสาวรุ่งตะวัน   กาญจนมณี คหกรรมศาสตร์  



27. 162401040084    นายอิรฟาน   อัมบัส คหกรรมศาสตร์  
28. 162401040085    นายณวัสท์   เพ็ญมาศ คหกรรมศาสตร์  
29. 162401040086    นายพิชยะ   อารีสุข คหกรรมศาสตร์  
30. 162401040087    นางสาวมนทกานต์  ทินคาน คหกรรมศาสตร์  
31. 162401040088    นางสาวอัจฉรา   บุญรัตน์ คหกรรมศาสตร์  
32. 162401040089    นางสาวจุฑารัตน์  เหมหล า คหกรรมศาสตร์  
33. 162401040091    นางสาวนฤวรรณ   สองประสงค์ คหกรรมศาสตร์  
34. 162401040092    นางสาววิรัญญา  สงเดช คหกรรมศาสตร์  
35. 162401040093    นายภูผา  วงศ์เมฆ คหกรรมศาสตร์  
36. 162401040094    นางสาวอันนิซาอ ์  เพอสะและ คหกรรมศาสตร์  
37. 164201040003    นางสาวกัญญาณัฐ  เสาร์ทอง คหกรรมศาสตร์  
38. 164201040011    นายณัฐวัฒน์  หมัดอาดัม คหกรรมศาสตร์  
39. 164201040021    นางสาวปภาวดี  สังหรัตน์ คหกรรมศาสตร์  
40. 164201050005    นางสาวนภาพร   ไกรระเบียบ คหกรรมศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164201050013 นายไชยวุธ   จันทร์ขาว คหกรรมศาสตร์  
2. 164201050019 นางสาวธนัชพร   นิยมเดชา คหกรรมศาสตร์  
3. 164201050021 นายพรพิทักษ ์  รักษาแก้ว คหกรรมศาสตร์  
4. 164201050026 นางสาวศศิประภา   สิทธิสาร คหกรรมศาสตร์  
5. 164201050031 นางสาวพรมัชฌมินทร์   โททอง คหกรรมศาสตร์  
6. 164201050035 นางสาววราตี   โสภารัตนากร คหกรรมศาสตร์  
7. 162401050012 นางสาวนันทิกานต ์  ทวียุจันทร์ คหกรรมศาสตร์  
8. 162401050014 นางสาวนิติยา   หมัดอาหลี คหกรรมศาสตร์  
9. 162401050021 นางสาวเนตรอัปสร   เมรุรัตน์ คหกรรมศาสตร์  
10. 162401050024 นายธีรภัทร์   ประสีทอง คหกรรมศาสตร์  
11. 162401050028 นางสาวทิวาวรรณ   รอดทองอ่อน คหกรรมศาสตร์  
12. 162401050036 นางสาวชลธิชา   ชอบงาม คหกรรมศาสตร์  
13. 162401050040 นางสาวนะดา   นาวาเดช คหกรรมศาสตร์  
14. 162401020002-6 นางสาวฐิตารีย์  แซ่โค้ว การจดัการโรงแรมและบริการ   
15. 162401020003-4 นางสาวธัญรดา  ชาตรี การจัดการโรงแรมและบริการ   
16. 162401020004-2 นางสาวนภัสสร  รัตนสวุรรณ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
17. 162401020005-9 นางสาวนฤมล  คงพันธ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
18. 162401020006-7 นางสาวนลินนิภา  เจนจรัสชวีกุล การจัดการโรงแรมและบริการ   
19. 162401020008-3 นายภูม ิ สกุลพันธุ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
20. 162401020009-1 นายวรภัทร  ฤทธิเดช การจัดการโรงแรมและบริการ   
21. 162401020011-7 นางสาวกัญญาพัชร  ชูแก้ว การจัดการโรงแรมและบริการ   
22. 162401020013-3 นางสาวอนัญพร  ศรีสวัสดิ์วัฒนา การจัดการโรงแรมและบริการ   
23. 162401020015-8 นายเสกสรรค์  ก าเนิดอินทร์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
24. 162401020018-2 นางสาวกรรณิการ์  เกื้อวงษ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
25. 162401020019-0 นางสาวจันทรา  ปานเพ็ชร การจัดการโรงแรมและบริการ   

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 59502  
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 162401020021 นางสาวชยาภรณ์  สุวรรณภักดี การจดัการโรงแรมและบริการ   
2. 162401020022 นางสาวธนัชญา  โสรสัสะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
3. 162401020023 นางสาวธรรมธิดา  จันทร์สุข การจัดการโรงแรมและบริการ   
4. 162401020025 นางสาวนริศรา  เส็นหมาน การจัดการโรงแรมและบริการ   
5. 162401020026 นางสาวนริศรา  หล าสุข การจัดการโรงแรมและบริการ   
6. 162401020027 นางสาวนิตยา  เหมโคกน้อย การจัดการโรงแรมและบริการ   
7. 162401020029 นางสาวภาวินี  อนันตพงศ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
8. 162401020030 นางสาววรรรายา  ระหัด การจัดการโรงแรมและบริการ   
9. 162401020031 นางสาววิสนีย์  ไชยพูล การจัดการโรงแรมและบริการ   
10. 162401020032 นางสาวสายทิพย์  วงศ์อรุณ การจัดการโรงแรมและบริการ   
11. 162401020034 นางสาวสุดาทิพย ์ หม่าหลี การจัดการโรงแรมและบริการ   
12. 162401020035 นางสาวสุธินันท์  พรหมพันธุ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
13. 162401020036 นายอดิศักดิ ์ หาโส๊ะ การจดัการโรงแรมและบริการ   
14. 162401020037 นายอนันต์  หะยีสะมะแอ การจัดการโรงแรมและบริการ   
15. 162401020038 นางสาวอมนต์  มันได้เจะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
16. 162401020039 นางสาวอรอนงค ์ ช่วยนุกูล การจัดการโรงแรมและบริการ   
17. 162401020040 นางสาวเกษราภรณ์  ปานเพชร การจัดการโรงแรมและบริการ   
18. 162401020041 นางสาวกชกร  รักวิจิต การจัดการโรงแรมและบริการ   
19. 162401020042 นางสาวชญานิษฐ์  แฟ้มแช้ม การจัดการโรงแรมและบริการ   
20. 162401020043 นางสาวณัฐริกา   มณีโรจน์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
21. 162401020045 นางสาวบุญศรี  บุญยฤทธิ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
22. 162401020046 นางสาวปณัฐดา  จุไรพันธ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
23. 162401020047 นางสาวปวีณา  ด าด้วงโรม การจัดการโรงแรมและบริการ   
24. 162401020048 นางสาวพิชญา  ตะเหลบ การจัดการโรงแรมและบริการ   
25. 162401020049 นางสาวสุชิรา  อุตรภาส การจดัการโรงแรมและบริการ   
26. 162401020050 นางสาวสุธีธิดา  นะวาโย การจัดการโรงแรมและบริการ   
27. 162401020051 นางสาวสุภาวดี  ชูตระกูลวงศ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   



28. 162401020052 นายอนันดา  กระแจ่ม การจดัการโรงแรมและบริการ   
29. 162401020053 นางสาวรวิภา  จันทศรี การจัดการโรงแรมและบริการ   
30. 162401020054 นางสาวสุพัตรา  รัตนะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
31. 162401020056 นางสาวชนิสรา  ศิริกังวาล การจัดการโรงแรมและบริการ   
32. 162401020057 นายทรงศักดิ์  การุณ การจัดการโรงแรมและบริการ   
33. 162401020058 นางสาวธมนวรรณ  ทูลเชื้อ การจัดการโรงแรมและบริการ   
34. 162401020059 นางสาวนภัสสร  สุดสงวน การจัดการโรงแรมและบริการ   
35. 162401020060 นางสาวพชรพรรณ  เพชรจันทร์ การจัดการโรงแรมและบริการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162401020061 นายฟาดือลี  มะหะมะ การจดัการโรงแรมและบริการ   
2. 162401020062 นางสาวภัทราภรณ์  พรหมช่วย การจัดการโรงแรมและบริการ   
3. 162401020063 นางสาวยุคนธร  บุญศร ี การจัดการโรงแรมและบริการ   
4. 162401020064 นางสาวรินรดา  ผาดแผ้ว การจัดการโรงแรมและบริการ   
5. 162401020065 นางสาวกุลชญา  อุไรรัตน์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
6. 162401020066 นายวิศรุต  โต๊ะแจะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
7. 162401020067 นางสาวศศิกานต์  คีรีรักษ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
8. 162401020070 นางสาวสิริฉัตร  ชูสง การจัดการโรงแรมและบริการ   
9. 162401020072 นางสาวอภิชญา  มุณีศรี การจัดการโรงแรมและบริการ   
10. 162401020073 นายอรรถชัย  หนูเมือง การจัดการโรงแรมและบริการ   
11. 162401020074 นางสาวอริยา  ชูเชิด การจัดการโรงแรมและบริการ   
12. 162401020075 นางสาวออรยา  พงษ์พัฒน์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
13. 162401020076 นายอับดุลอาซิส  สายสหัส การจดัการโรงแรมและบริการ   
14. 162401020079 นางสาวกมลทิพย์  อ าพันธ์รัตน์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
15. 162401020080 นางสาวชนิตา  เพ็ชรมณี การจัดการโรงแรมและบริการ   
16. 162401020081 นางสาวชุติมณฑ ์ สุขปลอด การจัดการโรงแรมและบริการ   
17. 162401020082 นางสาวนวรัตน์  เพชรมา การจัดการโรงแรมและบริการ   
18. 162401020083 นางสาวปภาวี  ไชยบัญดิษฐ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
19. 162401020084 นางสาวปวีณรัตน์  ศักดิ์แก้ว การจัดการโรงแรมและบริการ   
20. 162401020085 นางสาวลัดดาวรรณ  เพชราพงศ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
21. 162401020089 นางสาวสาฝีร่า  สุขนุ้ย การจัดการโรงแรมและบริการ   
22. 162401020092 นางสาวอาทิตยา  อินทริง การจัดการโรงแรมและบริการ   
23. 162401020093 นางสาวฮัยฟา  ฮับยูโซ๊ะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
24. 162401020094 นางสาวเรวดี  เดสโร การจัดการโรงแรมและบริการ   
25. 162401020095 นางสาวเสาวลักษณ์  เฆยะกูล การจดัการโรงแรมและบริการ   
26. 162401020096 นางสาวสิริวิมล  ถนอมทรัพย์ การจัดการโรงแรมและบริการ   



27. 162401020099 นางสาวสิริหทัย  สาโมฬี การจดัการโรงแรมและบริการ   
28. 162401020100 นายสิทธิศักดิ ์ สว่างภพ การจัดการโรงแรมและบริการ   
29. 162401020101 นางสาวอภิตา  สว่างรัตน์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
30. 162401020102 นางสาวนริศรา  บินต้วน การจัดการโรงแรมและบริการ   
31. 162401020103 นางสาวอรณิชา  มุขช่วย การจัดการโรงแรมและบริการ   
32. 162401020104 นางสาวณัฐนิกา  สุขอินทร์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
33. 162401020105 นางสาวพัชราภรณ์  รัตนเพชร การจัดการโรงแรมและบริการ   
34. 162401020106 นางสาวษมาภรณ์  สมศักดิ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
35. 162401020107 นางสาวมัลลิกา  มโนสงฆ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
36. 162401020108 นางสาวภารวี  ชชูาติ การจัดการโรงแรมและบริการ   
37. 162401020109 นางสาวกัญญารัตน์  รัตนถาวร การจัดการโรงแรมและบริการ   
38. 162401020110 นางสาวอณัฐชา  ต าแหม การจัดการโรงแรมและบริการ   
39. 162401020111 นายชาญ  ฌาลากานต์ การจดัการโรงแรมและบริการ   
40. 162401020112 นางสาวซันเรีย  เกตุมุณี การจัดการโรงแรมและบริการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 162401020113 นางสาวอริตา  ข านุรักษ์ การจดัการโรงแรมและบริการ   
2. 162401020114 นายปาล์ม  แก้วเพ็ชร การจัดการโรงแรมและบริการ   
3. 162401020115 นางสาวบุษรา  ทองบริบูรณ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
4. 162401020116 นายรอเกต  เจะดะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
5. 162401020117 นายธวัชชัย  พุฒทวี การจัดการโรงแรมและบริการ   
6. 161401020001 นางสาวกิติมา  เรืองนุ้ย การจัดการโรงแรมและบริการ   
7. 164201020046 นางสาว กัณติมา ขนาดผล การจัดการโรงแรมและบริการ   
8. 164201020011 นางสาวชนากานต์ โนนน้อย การจัดการโรงแรมและบริการ   
9. 164201020025 นางสาว ศิวัตรา อินทรณรงค์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
10. 164201020049 นางสาว กาญจนา บุญก าเนิด การจัดการโรงแรมและบริการ   
11. 164201020018 นางสาว พลอยไพลิน พิศสุวรรณ  การจัดการโรงแรมและบริการ   
12. 164201020096 นางสาว สุธิดา จินพล การจัดการโรงแรมและบริการ   
13. 164201020101 นางสาว อรจิรา ด้วงสงค์ การจดัการโรงแรมและบริการ   
14. 164201020063 นางสาว ทิพยาภรณ์ เกลาฉีด การจัดการโรงแรมและบริการ   
15. 164201020069 นางสาว บวรลักษณ์ บุญเมือง การจัดการโรงแรมและบริการ   
16. 164201020085 นางสาว วริยา หมั่นด้าเหร๊ะ การจัดการโรงแรมและบริการ   
17. 164201020084 นางสาววรารัตน์ อัคการ การจัดการโรงแรมและบริการ   
18. 164201020093 นาย สิทธิเดช ชนนิกรณ์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
19. 164201020103 นางสาว อิงกมล รัตนะเพ็ง การจัดการโรงแรมและบริการ   
20. 164201020082 นางสาว มณีวรรณ นิลเพรช การจัดการโรงแรมและบริการ   
21. 164201020076 นางสาว ปิยธิดา น้ าขาว  การจัดการโรงแรมและบริการ   
22. 164201020078 นางสาว พรรณพร กระจายโภชน์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
23. 164201020092 นาย สถาพร บัวจันทร์ การจัดการโรงแรมและบริการ   
24. 164201020066 นางสาว นัจนัน เพ็ชรโยธา การจัดการโรงแรมและบริการ   
25. 164201020160 นางสาวปวีณา ศิลป์ภูศักดิ์ การจดัการโรงแรมและบริการ   
26. 164201020161 นางสาว ระวีวรรณ วัดศรี การจัดการโรงแรมและบริการ   
27. 164201020088 นางสาว วิชญา หงษ์เลิศ การจัดการโรงแรมและบริการ   

 


