
ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. - 10.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 161405100069 นางสาว ญาณิศา   พุทสะโร การบัญชี  
2. 162405100004 นางสาว สมัชญา  บุญณโร การบัญชี  
3. 162405100045 นางสาว ฮูดา  เระเบ็นหมุด การบัญชี  
4. 162405100057 นางสาว อัสรีนา  หวังนุรักษ์ การบัญชี  
5. 162405100059 นางสาว ดารารัตน์  เขาทอง การบัญชี  
6. 162405100066 นางสาว พรพนิต  ศรีสุวรรณ การบัญชี  
7. 162405100074 นางสาว ดวงฤทัย  แก้วเรืองศรี การบัญชี  
8. 162405700001 นางสาว กนกวรรณ  รักสมบัติ การจัดการ  
9. 162405700006 นางสาว ทีปกา  ทวาสิโก การจัดการ  
10. 162405700012 นางสาว วิภาวี  ชุมบุญรักษ์ การจัดการ  
11. 162405700017 นางสาว ฮัซซุนา  หมุดแหละ การจัดการ  
12. 162405700018 นางสาว กาญจนวรรณ  จองเดิน การจัดการ  
13. 162405700019 นางสาว ชญาดา  เวียงอินทร์ การจัดการ  
14. 162405700025 นาย วุฒิภูมิ  แก้วหนู การจัดการ  
15. 162405700026 นางสาว ศิริวรรณ  กุสาวดี การจัดการ  
16. 162405700027 นางสาว สิริกานต์  แซ่ฮ่ัน การจัดการ  
17. 162405700029 นางสาว อารยา  สุขสวัสดิ์ การจัดการ  
18. 162405700035 นาย รวิสุต  หัวเพ็ชร์ การจัดการ  
19. 162405700039 นางสาว อทิตยา  รัตนะ การจัดการ  
20. 162405700045 นางสาว ปานดวงใจ  สุยโฉ การจัดการ  
21. 162405700049 นางสาว เมย์  ชวนแพ การจัดการ  
22. 162405700051 นางสาว ดวงกมล  พุดคง การจัดการ  
23. 164205062003 นางสาว ชาลิสา  ชุมพลรบ การจัดการ  



24. 164205062007 นางสาว บัณฑิตา   หาญณรงค ์ การจัดการ  
25. 164205062008 นางสาว ปิยะธิดา  ดิสระ การจัดการ  
26. 164205062011 นางสาว สุภาวดี  เทพไชย การจัดการ  
27. 164205062017 นางสาว ณัฐสิมา  เพชรขาว การจัดการ  
28. 164205062019 นาง ธารารัตน์  อินทสระ การจัดการ  
29. 164205062020 นางสาว ธีราพร  พรหมรักษ์ การจัดการ  
30. 164205062022 นาย พรรณกร  อ้อมแก้ว การจัดการ  
31. 164205062024 นางสาว มาติกา  โมริโมโต้ การจัดการ  
32. 164205062026 นางสาว ศศิวิมล  ปานแก้ว การจัดการ  
33. 164205062032 นางสาว วรวรรณ  สออิ การจัดการ  
34. 164205062037 นางสาว กีรติกา  คงทอง การจัดการ  
35. 164205062038 นางสาว คนธวัลย์  จวงพันธ์ การจัดการ  
36. 162405100064 นางสาว อัมรา มากมาย การบัญชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. - 10.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 164205062039 นางสาว จุฬามณี  นิลทะรัตน์ การจัดการ  
2. 164205062041 นางสาว นาตาลี  เด็นใสหมัด การจัดการ  
3. 164205062042 นางสาว พันพร  ชูดวง การจัดการ  
4. 164205062043 นางสาว จุฑารัตน์  ป่วนปั่น การจัดการ  
5. 164205062048 นางสาว ศรัญญา  เขื่อนสุวรรณ การจัดการ  
6. 164205062049 นางสาว อรดา  อิทธิสัน การจัดการ  
7. 164205062051 นางสาว เจนจิรา  ปันทะรัตน์ การจัดการ  
8. 164205062053 นางสาว มณธิชา  ปลอดข า การจัดการ  
9. 164205062054 นาย มนัส  ทวาสิโก การจัดการ  
10. 164205082002 นางสาว ชนนิกานต์  เรืองเพชร การจัดการ  
11. 164205082021 นางสาว มารีน่า  หมัดหมาน การจัดการ  
12. 164205082023 นางสาว ลลิตา   แซ่ซ่ า การจัดการ  
13. 164205082045 นาย ชัชปกรณ์  บุระชัด การจัดการ  
14. 164205092001 นางสาว กชนิภา  โยธารักษ์ การตลาด  
15. 164205092002 นางสาว กนกวรรณ  สิงห์ค า การตลาด  
16. 164205092004 นางสาว กัสมา  ขวัญทอง การตลาด  
17. 164205092005 นางสาว ชลชนก  ศรีสุวรรณ์ การตลาด  
18. 164205092007 นางสาว ดาวฤดี   จอมเพ่ง การตลาด  
19. 164205092008 นางสาว ทัศวรรณ   มากนวน การตลาด  
20. 164205092009 นางสาว ทิพวรรณ  ศรีสวัสดิ์ การตลาด  
21. 164205092010 นางสาว ธิดา  ทองชุมนุม การตลาด  
22. 164205092011 นางสาว นิตยา  สวัสดิ์รักษา การตลาด  
23. 164205092014 นางสาว บุณิกา  สุวรรณะ การตลาด  



24. 164205092015 นางสาว ปิยมุก    ด าด้วงโรม การตลาด  
25. 164205092016 นางสาว พิชญ์สินี  ภู่พงศ์ประพันธ์ การตลาด  
26. 164205092018 นางสาว วิลาพรรณ   สุวรรโณ การตลาด  
27. 164205092019 นางสาว สรณ์ศิริ  พวนอินทร์ การตลาด  
28. 164205092020 นางสาว สวรส  ช่วยบ ารุง การตลาด  
29. 162405100044 นางสาวฮีดายะห์ สาเมาะ การบัญชี  
30. 162405100082 นางสาวอาซีซ๊ะ สันหมูด การบัญชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. - 10.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสอบ 59502 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 164205092021 นางสาว สุทธิกานต์  สงสัง การตลาด  
2. 164205092032 นางสาว วิยะดา  หมู่หัด การตลาด  
3. 164205092034 นางสาว ศศิธร  คงศรี การตลาด  
4. 164205092035 นางสาว ศิวาพร  พรหมจรรย์ การตลาด  
5. 164205092036 นางสาว สร้อยทรัพย์  จันทร์ภักดี การตลาด  
6. 164205092037 นาย สิทธิกร  มณีโชติ การตลาด  
7. 164205092038 นางสาว สุกานดา  เพชรวิเชียร การตลาด  
8. 164205092045 นางสาว มนทิราลัย  จิช่อง การตลาด  
9. 164205092048 นางสาว สุทธิกานต์  โคยะทา การตลาด  
10. 164205092051 นางสาว นภัสสร  อนันตพันธ์ การตลาด  
11. 164205092053 นางสาว มณฑิรา  ขาวเขียว การตลาด  
12. 164205092055 นางสาว ลัดดาวรรณ  ทองพลับ การตลาด  
13. 164205092057 นางสาว หามีด๊ะ  แหละตี การตลาด  
14. 164205092058 นางสาว อรวรรณ  หลอดศิลป์ การตลาด  
15. 164205092064 นาย นครินทร์   พวงทอง การตลาด  
16. 164205092075 นางสาว ชลธิชา  วิลัยรัตน์ การตลาด  
17. 164205092077 นางสาว วิรัลพัชญ์  เอียดเกลี้ยง การตลาด  
18. 164205092078 นางสาว สาริณี  สังฆโณ การตลาด  
19. 164205092080 นางสาว สุนันทา  พรศรีชาดาวลี การตลาด  
20. 164205092081 นางสาว อนงนาฎ  เขียวทอง การตลาด  
21. 164205092086 นาย ทศกัณฑ์  ธนันชยานนท์ การตลาด  
22. 164205102001 ว่าที่ร้อยตรี กนกวรรณ  จันทโชค การบัญชี  
23. 164205102002 นางสาว กัญญาภรณ์  เจริญพงศ์ การบัญชี  



24. 164205102003 นางสาว กัลยรัตน์  พงศ์พันธ์ การบัญชี  
25. 164205102004 นางสาว จริยา  อัสสนะ การบัญชี  
26. 164205102005 นางสาว จามจุรี   บิลแสละ การบัญชี  
27. 164205102007 นางสาว ณัฐชา  ช่วงถนอม การบัญชี  
28. 164205102010 นาย ทาวฟีค  เจะมูซอ การบัญชี  
29. 164205102011 นางสาว ธารทิพย์  ทองมี การบัญชี  
30. 164205102015 นางสาว มลสิชา  เอียดโส๊ะ การบัญชี  
31. 164205102016 นางสาว วรพร   ร่วมแก้ว การบัญชี  
32. 164205102018 นางสาว วาสนา  อินปอ การบัญชี  
33. 164205102019 นางสาว ศศิกานต์  เกิดกัน การบัญชี  
34. 164205102020 นางสาว สบีต้า  วงค์หมัดทอง การบัญชี  
35. 164205102022 นางสาว อรนิช  ศรียะสัตย์ การบัญชี  
36. 164205102024 นางสาว อุมาภรณ์  ฮ่ินเซ่ง การบัญชี  
37. 164205102026 นางสาว โสภาค  ด้วงท า การบัญชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.15 น. - 11.45 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 164205102027 นางสาว กนกพร  วัชชะนะ การบัญชี  
2. 164205102028 นางสาว กรรณิการ์  หมันเส็น การบัญชี  
3. 164205102030 นางสาว กานต์รวี  นบนอบ การบัญชี  
4. 164205102031 นางสาว กุลนัฐ  วรรณแสงทอง การบัญชี  
5. 164205102032 นางสาว จิราวรรณ  พลายชนะ การบัญชี  
6. 164205102034 นางสาว จุฬารัตน์  ศรีคง การบัญชี  
7. 164205102035 นางสาว ชญากานต์  สุภาพร การบัญชี  
8. 164205102036 นางสาว ชนัญญา  ขุนจันทร์ การบัญชี  
9. 164205102037 นาย ชนาธิป  กาญจนรัตน์ การบัญชี  
10. 164205102039 นางสาว ชุติกาญจน์  ทบพักร การบัญชี  
11. 164205102041 นางสาว ญาณิศา  เนียมคง การบัญชี  
12. 164205102042 นางสาว ฐานะมาศ  คุณมี การบัญชี  
13. 164205102043 นางสาว ณัฐชยา  เพ็งแก้ว การบัญชี  
14. 164205102044 นางสาว ณัฐชยา  บุตรรักษ์ การบัญชี  
15. 164205102047 นางสาว ดาลีนา  หลีสาลา การบัญชี  
16. 164205102048 นางสาว ทิพธัญญา  เทพทอง การบัญชี  
17. 164205102051 นางสาว ธัญวรรณ  ปลื้มใจ การบัญชี  
18. 164205102052 นางสาว ธิดารัตน์  อินทะเสโน การบัญชี  
19. 164205102053 นางสาว ธีราพร  สายชนะพันธ์ การบัญชี  
20. 164205102054 นางสาว นอร์ซาวาตี  รือสะ การบัญชี  
21. 164205102055 นางสาว นัจญลา  แกสมาน การบัญชี  
22. 164205102057 นางสาว นัสรินท์  บินต ามะหงง การบัญชี  
23. 164205102059 นางสาว นาราภัทร  ด ามี การบัญชี  



24. 164205102060 นางสาว นาเดียร์  ควนเคี่ยม การบัญชี  
25. 164205102061 นางสาว นิชนันท์  โทธรัตน์ การบัญชี  
26. 164205102062 นางสาว นิศมา  เกิดฉิม การบัญชี  
27. 164205102064 นางสาว นูรฟาร์  บาซอ การบัญชี  
28. 164205102066 นางสาว นูร์ฟัตมา  หามุ การบัญชี  
29. 164205102067 นางสาว ปนัดดา  เหร็มเหมาะ การบัญชี  
30. 164205102068 นางสาว ปริฉัตร  แก้วสวัสดิ์ การบัญชี  
31. 164205102069 นางสาว ปาริตา   ดาเร๊ะ การบัญชี  
32. 164205102072 นางสาว ปิยธิดา  คงดี การบัญชี  
33. 164205102073 นางสาว ปิยนุช  พ้ืนชมภ ู การบัญชี  
34. 164205102074 นางสาว ปิยะฉัตร   ชูทอง การบัญชี  
35. 164205102123 นาย ฮานีฟ มาลินี การบัญชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.15 น. - 11.45 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 164205102076 นางสาว พรทิพย์  ศรีจันทร์ การบัญชี  
2. 164205102080 นางสาว ภาสิตา  ละอองวิจิตร การบัญชี  
3. 164205102081 นางสาว มัลลิกา  เตะปูยู การบัญชี  
4. 164205102082 นางสาว รมย์รวินท์  มากศรี การบัญชี  
5. 164205102083 นางสาว รังสิยา  มันโตน การบัญชี  
6. 164205102084 นางสาว รัตฐิยา  เพ็ชสังคาด การบัญชี  
7. 164205102087 นางสาว วรรณลดา  เจริญค า การบัญชี  
8. 164205102088 นางสาว วรวรรณ  จายค่าย การบัญชี  
9. 164205102089 นางสาว วราภรณ์  อ่อนน้อม การบัญชี  
10. 164205102090 นางสาว วิจิตรา  มาศเกษม การบัญชี  
11. 164205102091 นางสาว สธาภรณ์  ลิ้มสกุล การบัญชี  
12. 164205102092 นางสาว สินาภา  พนมอุปการ การบัญชี  
13. 164205102093 นาย สิรวิชญ์  กิจอุดมอนันต์ การบัญชี  
14. 164205102094 นางสาว สุขฤทัย  แก้วมุกดา การบัญชี  
15. 164205102095 นางสาว สุจิตรา  แก้วสุข การบัญชี  
16. 164205102096 นางสาว สุดารัตน์  สันเด็น การบัญชี  
17. 164205102097 นางสาว สุดารัตน์  อิสลาม การบัญชี  
18. 164205102098 นางสาว สุธิดา  เอียดผอม การบัญชี  
19. 164205102099 นางสาว สุธิดา  วิจิตรโสภา การบัญชี  
20. 164205102102 นางสาว สุภาวดี  ร่มเกตุ การบัญชี  
21. 164205102103 นางสาว สุรดา  มูสอ การบัญชี  
22. 164205102105 นางสาว หัตยา  มรรคาเขต การบัญชี  
23. 164205102106 นางสาว อนงค์รดี  จันมาก การบัญชี  



24. 164205102107 นางสาว อมรทิพย์  หมานเจริญ การบัญชี  
25. 164205102108 นางสาว อรกานต์  พืชน์ไพบูลย์ การบัญชี  
26. 164205102109 นางสาว อรพินท์  ฤทธิรงค์ การบัญชี  
27. 164205102110 นางสาว อรสา  หมื่นนะ การบัญชี  
28. 164205102111 นางสาว อังคณา  จันทโร การบัญชี  
29. 162405700015 นางสาวสุทธิดา สุวรรณจ่าง การจัดการ  
30. 162405100065 นางสาวฮามีด๊ะ ด าใหม การบัญชี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.15 น. - 11.45 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5  ห้องสอบ 59502 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 164205102112 นางสาว อัสมา  หมัดอะด า การบัญชี  
2. 164205102113 นางสาว อัสมา  หมัดอะดั้ม การบัญชี  
3. 164205102114 นางสาว อาภิรดี  ไชยสุบิน การบัญชี  
4. 164205102115 นางสาว อารยา  บัวทอง การบัญชี  
5. 164205102116 นางสาว อารีรัตน์  ธรรมยุตโต การบัญชี  
6. 164205102117 นางสาว อุษาวดี  กีรติกาญจน์ การบัญชี  
7. 164205102118 นางสาว เกียรติอนงค์  ขุนจง การบัญชี  
8. 164205102119 นางสาว เจนจิรา  สมบัติ การบัญชี  
9. 164205102120 นางสาว เบญจวรรณ  ขมักการ การบัญชี  
10. 164205102122 นางสาว นีน่า  ประเก็บ การบัญชี  
11. 164205112002 นาย จักรพรรดิ  เเก้วคง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
12. 164205112003 นางสาว ชณัญชิดา  จันทวงศ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
13. 164205112004 นางสาว ณัฐชา  นุ้ยแนบ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
14. 164205112005 นางสาว ณัฐพัชร์  บุญด า ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
15. 164205112006 นาย ธนพัฒน์  ศิริเดช ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
16. 164205112008 นางสาว นันทิพร   เพ็งสกุล ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
17. 164205112009 นางสาว นันท์กนก  หมานหนู ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
18. 164205112010 นางสาว ปารวดี  เศรษฐสุข ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
19. 164205112012 นางสาว ภัทรพร  ปรางสุววรณ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
20. 164205112013 นางสาว ยุพาพิน  หวังสวัสดิ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
21. 164205112019 นางสาว อธิชา  แตงเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
22. 164205112020 นางสาว อรวรรณ  ด าพะธิก ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
23. 164205112022 นางสาว อังคณา  อินทรภักดี ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  



24. 164205112025 นางสาว ชัญญานุช  เขียวหวาน ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
25. 164205112026 นางสาว ซาร่า  หนูหย า ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
26. 164205112029 นางสาว ธนัญญา  ทวัยทอง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
27. 164205112030 นางสาว ปิยะรัตน์  หลังจิ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
28. 164205112031 นางสาว ปุณยาพร  ค ามงคล ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
29. 164205112033 นางสาว มาริษา  จันทร์กอง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
30. 164205112035 นางสาว วรรณิภา  พุฒพันธ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
31. 164205112037 นางสาว สุกัญญา  ขุนธนูสิทธิ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
32. 164205112039 นางสาว อนิต้า  มะหะมะสุลง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
33. 164205112049 นางสาว ประกายแก้ว  สุขสง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
34. 164205112051 นางสาว ยศวิมล  นาอ่าง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
35. 164205112052 นาย วงศธร  จันทขาติ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
36. 164205112053 นางสาว วิภาดา  กลิ่นบุปผา ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
37. 162405700046 นายกูอิฟกานดา เด่นอุดม  การจัดการส านักงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะบริหารธุรกิจ  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 14.15 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 164205112057 นางสาว อรพิชญ์  รอดริน ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
2. 164205112060 นาย คณิศร  สุทธิสุวรรณ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
3. 164205112061 นางสาว ณัฐกานต์  แสงส่อง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
4. 164205112062 นางสาว มุรณี  แมเราะด า ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
5. 164205112064 นาย ธนาคาร  สังข์ทอง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
6. 164205112065 นางสาว นันทิตา  เขตตะเคียน ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
7. 164205112067 นางสาว อิสริยา   เส็มสัน ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
8. 164205112068 นาย ธนัฐพงษ์  ถาวรธรรมรัตน์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
9. 164205112069 นางสาว ธนาทิพย์  สังขประดิษฐ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
10. 164205112070 นางสาว ธาริณีย์  กะหละหมัด ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
11. 164205112071 นางสาว เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
12. 164205112072 นางสาว จิตรลดา  อินทรัตน์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
13. 164205112074 นาย ปริวัตร  ขาวสุด ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
14. 164205112075 นางสาว วรรณฤดี  บุญราช ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
15. 164205112077 นางสาว อรอุมา  หมัดสมัน ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
16. 164205112080 นางสาว เหมือนขวัญ  จันทสิทธิ์ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
17. 164205112084 นาย ธนวัฒน์  สวัสดิสาร ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
18. 164205112085 นางสาว นลินี  รุ่งเรือง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
19. 164205112089 นาย รอหมาน  บิลหละ ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
20. 164205112092 นาย ศุภโชติ  แสงสว่าง ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  
21. 164205112093 นาย ภูมินทร์  นิจกร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
22. 164205702001 นางสาว ณัฐนันท์  สระมุณี การจัดการ  



23. 164205702003 นางสาว เนื้อทอง  พงษ์ส าราญ การจัดการ  
24. 164205702004 นางสาว เบญญาภา  ทองพุ่ม การจัดการ  
25. 164205702005 นางสาว เบ็ญยานี  นิทั่ง การจัดการ  
26. 164205702006 นางสาว เรือนเพชร  แดงพรม การจัดการ  
27. 164205702009 นาย คณาวุฒิ  จันทร์นิตย์ การจัดการ  
28. 164205702011 นางสาว อนุธิดา  ถนนทอง การจัดการ  
29. 164205822007 นางสาว นิศารัตน์  ขวัญแก้ว การจัดการ  
30. 164205822011 นางสาว ทิพย์วรรณ   ทองบุญ การจัดการ  
31. 164205822015 นางสาว อาภัสรา  กาญจนทอง การจัดการ  
32. 164205822016 นางสาว เยาวลักษณ์  สามารถ การจัดการ  
33. 164205822022 นางสาว ศันสนีย์  กิ้มตั้น การจัดการ  
34. 164205822028 นางสาว บุญตา  คงชู การจัดการ  
35. 164205092076 นายธาดา เทียนเรือง การตลาด   
36. 164205112023 นางสาว โชติวรรณ   คชาฉัตร ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 14.15 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4  ห้องสอบ 59402 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162414770002 นาย กันตพงศ์  แซ่เจา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
2. 162414770006 นาย ชินกฤต  รัตนสันต์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
3. 162414770007 นาย ธชาวุธ  มินขาว เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. 162414770014 นางสาว มุกดา  เซี่ยงฉิน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
5. 162414770016 นาย วงศกร  อ่อนด้วง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
6. 162414770018 นาย วีรชล  เชื้อพราหมณ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
7. 162414770019 นาย ศรพิสิษฐ์  นิลวานิช เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
8. 162414770020 นาย ศักดิ์ชัย  รัตนพราหมณ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
9. 162414770022 นาย อภินัทธ์   สุขขวัญ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
10. 162414770024 นางสาว อารีรัตน์  เย็นใจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
11. 162414770025 นางสาว กรรณิการ์  บุตโหมด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
12. 162414770026 นางสาว กันต์กนิษฐ์  ศรีสังข์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
13. 162414770028 นาย ทศพร  นวนมุสิด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
14. 162414770029 นางสาว มุกริน  ลิ่มประธานกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
15. 162414770030 นางสาว ลักขณา  สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
16. 162414770031 นางสาว ศศิธร  ร่มแก้ว เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
17. 162414770033 นางสาว สุดารัตน์  ขยันการ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
18. 162414770034 นาย สุรชัช  อาชาวงศ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
19. 162414770035 นางสาว อรอนงค์  จีนใหม่ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
20. 162414770036 นางสาว อาทิตยา  คงเกตุ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
21. 162414770037 นางสาว ญาดา   ด าราม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  



22. 162414770038 นางสาว ธารรัตน์   ทองดี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
23. 162414770039 นางสาว พิมพ์รภัส  มหารงค์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
24. 162414770040 นางสาว พิมลรัตน์  กูโน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
25. 162414770041 นางสาว มานิตา  พรหมทอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
26. 162414770042 นาย รณชัย  ปิ่นมณี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
27. 162414770045 นาย อัสมา  อ่อนเจริญ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
28. 162414770046 นาย เกริกพล  เกิดทิพย์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. - 14.15 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5  ห้องสอบ 59502 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162414770047 นางสาว แพรวนภา  ขาวคง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
2. 162414770048 นางสาว โสภิตา  สวุรรณมณี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
3. 162414770049 นางสาว ศดานันท์  รักด า เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
4. 162414770050 นางสาว กนกวรรณ  สุระวิโรจน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
5. 162414770051 นาย กัณฑ์อเนก  อาฒยะพันธุ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
6. 162414770052 นาย กัณภัทร  มะกาว เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
7. 162414770053 นาย ชินวงศ์  ทองสุข เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
8. 162414770054 นาย ทินวัฒน์  ขวัญทอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
9. 162414770056 นาย ธนวัฒน์  ณรงค์พันธ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
10. 162414770058 นางสาว นันท์นภัส  จันทร์ฉิม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
11. 162414770060 นางสาว พิชญานิน  มหาชาตรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
12. 162414770062 นาย ภัทรวรรธน์  สรุะตโก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
13. 162414770063 นาย ภูริดล  พรหมสมบัติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
14. 162414770064 นาย วรพล  ศรีบุญ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
15. 162414770065 นาย วรภัทร์  เพ็ชรมาศ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
16. 162414770067 นาย ศิวกร  คงแก้ว เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
17. 162414770068 นาย ศุภณัฐ  ชินณฤวงษ์สกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
18. 162414770070 นาย สหรัฐ  พันธ์จินดา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
19. 162414770072 นางสาว อภิรุจี  แดงเหมือน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
20. 162414770073 นาย อาหมัด  หวังเบ็ญหมูด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
21. 162414770076 นางสาว มัทธินี  สุวรรณรุ่งเรือง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
22. 162414770079 นางสาว รุจิรา  สวัสดี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  



23. 162414770081 นาย กรพนธ์  ศูระศรางศ์ุ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
24. 162414770082 นางสาว สุภาวดี  ทิพย์กองลาศ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
25. 162414770083 นาย ชุมพร  จงคุ้มวงศ์สกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
26. 162414770085 นางสาว พรทิพย์  ทีทองแดง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
27. 162414860003 นาย ธนวิชญ์  บัวศรี เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
28. 162414860004 นาย พชรฌน  บัวเพชร เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
29. 162414860007 นาย ณัชพล  จิตตาศิรินุวัตร เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
30. 162414860009 นาย ฟาอีส  เดชพลรุ่งเรือง เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
31. 162414860011 นาย ณัฐภัทร  เเก้วคงจันทร์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
32. 162414860012 นาย ทรรศน  เพชรศรี เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
33. 162414860013 นาย รัชชานนท์  โมสิกะ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
34. 162414860014 นางสาว ศุภิสรา  จงกลมณี เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
35. 162414860017 นาย เอกภาพ  อ่อนผิว เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
36. 162414860019 นาย ทินกร  เพิ่มพูน เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
37. 162414860020 นาย พงศธร  กุลชุมภู เทคโนโลยีปิโตรเลียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. - 16.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้องสอบ 59302 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162414860021 นาย รณกฤต  ล้านพลแสน เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
2. 162414860022 นาย ทศพร  พร้อมมูล เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
3. 162414860023 นาย ธนศักดิ์  ชัยเจริญ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
4. 162414860025 นางสาว ลาภิศวรินทร์  จางวาง เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
5. 162414860026 นางสาว ศศิธร  พันธุ์คง เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
6. 162414860027 นางสาว สุมาลี  เพชรสุวรรณ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
7. 162414860030 นางสาว กนกวรรณ  สุขบัวแก้ว เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
8. 162414860031 นางสาว กรรณนิกา  หัชบูรณ์ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
9. 162414860032 นางสาว ชนัญชิดา  ช่อมณี เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
10. 162414860033 นางสาว ณิชกานต์  รัสโนชา เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
11. 162414860035 นางสาว วิริยาภรณ์  เหล็กเพ็ชร เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
12. 163414860027 นางสาว วรรณพร  ประสิทธิมคล เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
13. 163414860029 นาย ศุภวิชญ์  สระโร เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
14. 164414860022 นาย อัมรินทร์  รักษ์สุวรรณ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
15. 164414860024 นาย เมธาสิทธิ์  หนูเกื้อ เทคโนโลยีปิโตรเลียม  
16. 162410260001 นาย พงศกร  พะสะโร การผังเมือง  
17. 162410260005 นางสาว จุฑามาศ  บัวลอย การผังเมือง  
18. 162410260006 นาย ธนวัฒน์  ธานี การผังเมือง  
19. 162410260008 นางสาว สุดารัตน์  หมุนเวียน การผังเมือง  
20. 162410260013 นาย จิรภัทร  วิทยาสมบูรณ์ การผังเมือง  
21. 162410260014 นาย นิธิกร  หนูภูธร การผังเมือง  
22. 162410260017 นาย ฟารีส  หะยีมะตะเยะ การผังเมือง  



23. 162410260021 นาย อลงกรณ์  กั้นเกษ การผังเมือง  
24. 162410260023 นาย เกริกพล  กาลธิโร การผังเมือง  
25. 162410260024 นาย อนวัฒน์  จันทร์พันธ์ การผังเมือง  
26. 162410260026 นาย ภาคิม  วีระสุข การผังเมือง  
27 162410260027 นางสาว รัชดาวัลย์  อินอุทัย การผังเมือง  
28 162410260028 นาย อะฟันดี่  โอะหมาน การผังเมือง  
29 162410260029 นางสาว กุลทรัพย์  สุกแก้ว การผังเมือง  
30 162410260031 นาย ธรณัส  ลือเทพ การผังเมือง  
31 162410260032 นางสาว วิชญาดา  แก้วรัตนะ การผังเมือง  
32 162410260033 นาย อธิป  เยาด า การผังเมือง  
33 162410260034 นาย อภิวัฒ  จินรัตน์ การผังเมือง  
34. 162410260038 นาย ณัฐพล  สุธีสุนทร การผังเมือง  
35. 162410260040 นาย ธนภัทร  อินช่วย การผังเมือง  
36. 162410260041 นาย พงศ์ธนกิจ  เทพศรี การผังเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. - 16.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ห้องสอบ 59402 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162510270001 นาย คณาธิป  ขวัญเกลี้ยง สถาปัตยกรรม  
2. 162510270002 นางสาว จัยดาอ์  หมัดสี สถาปัตยกรรม  
3. 162510270003 นางสาว ทิชา  เถาว์ช ู สถาปัตยกรรม  
4. 162510270004 นาย ทิวากรณ์  ขุนโหร สถาปัตยกรรม  
5. 162510270006 นางสาว นรินรัตน์  นุกูลวรรณ์ สถาปัตยกรรม  
6. 162510270007 นาย นฤเบศ  ว่องประเสริฐ สถาปัตยกรรม  
7. 162510270009 นาย ปณชัย  วิริยะสมภพ สถาปัตยกรรม  
8. 162510270010 นางสาว ปิยธิดา  กาญจนเพ็ชร สถาปัตยกรรม  
9. 162510270011 นาย ภคพล  สุวรรณโณ สถาปัตยกรรม  
10. 162510270012 นาย ภูชิต  สวุรรณละออง สถาปัตยกรรม  
11. 162510270013 นาย ภูธเนศณ์  จิตนิยม สถาปัตยกรรม  
12. 162510270014 นางสาว ลักษิกา  บัวคีรี สถาปัตยกรรม  
13. 162510270015 นาย วงศ์ศักดิ์  วุ่นซิ้ว สถาปัตยกรรม  
14. 162510270016 นางสาว วริศรา  แก้วประกอบ สถาปัตยกรรม  
15. 162510270017 นาย วิกรม  ขุนทอง สถาปัตยกรรม  
16. 162510270018 นางสาว สันต์หทัย  จันทร์ประดิษฐ์ สถาปัตยกรรม  
17. 162510270020 นาย อนุวัต  ศรีมณี สถาปัตยกรรม  
18. 162510270021 นาย อัครชัย  งดงาม สถาปัตยกรรม  
19. 162510270022 นางสาว เมทนี  ทองขาว สถาปัตยกรรม  
20. 162510270023 นาย โยธา  ชีพเหล็ก สถาปัตยกรรม  
21. 162510270024 นาย กรรธิชัย  ทองปลอด สถาปัตยกรรม  
22. 162510270025 นางสาว จิยารัตน์  ทองช่วย สถาปัตยกรรม  



23. 162510270026 นางสาว ชลธิชา  เบ็ญโกบ สถาปัตยกรรม  
24. 162510270031 นางสาว ปิยฉัตร  เพชรัตนมุณี สถาปัตยกรรม  
25. 162510270033 นางสาว สุภาวดี  แซ่ตั้ง สถาปัตยกรรม  
26. 162510270034 นางสาว โซอัยมี่  และเจริญ สถาปัตยกรรม  
27. 162510270035 นางสาว กนิษษฐา  ยอดมณี สถาปัตยกรรม  
28. 162510270037 นาย จิรวัฒน์  ทองด า สถาปัตยกรรม  
29. 162510270038 นางสาว ฐิติกา  อ่อนรักษ์ สถาปัตยกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. - 16.00 น. 
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสอบ 59502 

ลําดับ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขาวิชา  หมายเหตุ  
1. 162510270040 นางสาว ณัฐนรี  บุญคงมาก สถาปัตยกรรม  
2. 162510270041 นาย ณัฐวุฒิ  เชี่ยวเลี่ยน สถาปัตยกรรม  
3. 162510270044 นาย นาวี  เเสงสุข สถาปัตยกรรม  
4. 162510270046 นาย ปฏิการ  กิมาคม สถาปัตยกรรม  
5. 162510270047 นาย พงศกร  ปานนุวงศ์ สถาปัตยกรรม  
6. 162510270048 นางสาว ฟาดีละห์  สะมะแอ สถาปัตยกรรม  
7. 162510270049 นาย ฟาเดล  มะดีเย๊าะ สถาปัตยกรรม  
8. 162510270051 นาย วรเมธ  เเจ่มใส สถาปัตยกรรม  
9. 162510270052 นางสาว วัลลิญา  จันทนา สถาปัตยกรรม  
10. 162510270053 นาย สรศักดิ์  พรรณโภชน์ สถาปัตยกรรม  
11. 162510270054 นาย อนันดา  หัสละ สถาปัตยกรรม  
12. 162510270055 นาย อภินัชย์  เล็กสุทธิ์ สถาปัตยกรรม  
13. 162510270056 นาย อภินันท์  ช่วยนุกูล สถาปัตยกรรม  
14. 162510270060 นาย เจษฎากรณ์  สานพคุณ สถาปัตยกรรม  
15. 162510270061 นาย ภูชิต  อาด า สถาปัตยกรรม  
16. 162510270065 นาย ณัชพล  ขวัญทอง สถาปัตยกรรม  
17. 162510270067 นางสาว ซามีรา  วาหะมะ สถาปัตยกรรม  
18. 162510270068 นางสาว ทิตยา  เพ็งบูลย์ สถาปัตยกรรม  
19. 162510270069 นาย ภัทรพงษ์  คงสง สถาปัตยกรรม  
20. 162510270070 นางสาว รสกร  นันทกมลวารี สถาปัตยกรรม  
21. 162510270072 นางสาว วริศรา  มณีนวล สถาปัตยกรรม  
22. 162510270074 นาย ณัฐชนน  พลายสุวรรณ สถาปัตยกรรม  



23. 162510270075 นาย ศิวกร  สาครินทร์ สถาปัตยกรรม  
24. 162510270076 นาย กฤษฎา  พ่อไชยราช สถาปัตยกรรม  
25. 162510270078 นางสาว นิรชา  อ่อนคง สถาปัตยกรรม  
26. 162510270079 นาย ปฏิภัทร  ผ่องสุวรรณ สถาปัตยกรรม  
27. 162510270080 นางสาว พรพิชชา  แตงทอง สถาปัตยกรรม  
28. 162510270081 นาย พีระดล  ไวยโร สถาปัตยกรรม  
29. 162510270082 นางสาว วรัญญา  ไชยจารีย์ สถาปัตยกรรม  
30. 162510270083 นางสาว ศราวดี  บุญฤทธิ์ สถาปัตยกรรม  
31. 162510270084 นาย สุริยา  มุ่งมาไพรี สถาปัตยกรรม  
32. 162510270085 นางสาว จีรภิญญา  สงเนียม สถาปัตยกรรม  
33. 162510270086 นาย ประกฤษฎิ์  หม่อมท่า สถาปัตยกรรม  
34. 162510270087 นางสาว พรธีรา  เกื้อกูล สถาปัตยกรรม  
35. 162510270088 นางสาว สุรีรัตน์  จันทรศรี สถาปัตยกรรม  
36. 162510270089 นางสาว จิรัชญา  สงสังข์ สถาปัตยกรรม  
37. 162510270090 นางสาว นันทกานต์  แสงโพลง สถาปัตยกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


