
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 161404170026 นาย ธนพล โพธิ์แก้ว วิศวกรรมเครื่องกล  
2. 162404170005 นาย กิตติเดช จีระพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล  
3. 162404170006 นางสาว ขวัญฤทัย พรหมเดชะ วิศวกรรมเครื่องกล  
4. 162404170009 นาย พีรพล สุวรรณเปี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล  
5. 162404170011 นาย กานต์ วิเศษรณยุทธ์ วิศวกรรมเครื่องกล  
6. 162404170013 นาย ณัฐวัฒน์ ชูชาต ิ วิศวกรรมเครื่องกล  
7. 162404170017 นาย รชพล ห่อเพ็ชร วิศวกรรมเครื่องกล  
8. 162404170019 นาย ศุภเดช อิ่มมณีรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล  
9. 162404170022 นาย อับบาส สังข์มณี วิศวกรรมเครื่องกล  
10. 162404170023 นาย กิตติศักดิ์ แก้วศรีจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
11. 162404170024 นาย คีตภัทร์ ยังทอง วิศวกรรมเครื่องกล  
12. 162404170025 นาย จารุกิตติ์ จุลพูล วิศวกรรมเครื่องกล  
13. 162404170026 นาย ชวนากร แย้มใส วิศวกรรมเครื่องกล  
14. 162404170028 นางสาว ณัฏฐิดา ช่วยนก วิศวกรรมเครื่องกล  
15. 162404170030 นาย ปฏิภาณ ก้อนเรือง วิศวกรรมเครื่องกล  
16. 162404170031 นางสาว ภูษิตา เพชรสังข์ วิศวกรรมเครื่องกล  
17. 162404170032 นาย วทัญญู พรมจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
18. 162404170033 นาย ศุภกิจ วิชัยดิษฐ์ วิศวกรรมเครื่องกล  
19. 162404170035 นาย จเร เมืองทอง วิศวกรรมเครื่องกล  
20. 162404170036 นาย ณัฐพันธุ์ พรมจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
21. 162404170039 นาย อาเซล ล่าดั้ม วิศวกรรมเครื่องกล  
22. 162404170040 นาย เกียรติศักดิ์ ฆังคะมะโน วิศวกรรมเครื่องกล  
23. 162404180022 นาย จิตรเทพ จงจิตต์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
24. 162404180026 นาย เทพสุวรรณ พรหมทอง วิศวกรรมอุตสาหการ  
25. 163304232001 นาย คุณานนท์ ประดับศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
26. 163304232006 นาย วิชญะ หนูอุไร เทคโนโลยีอุตสาหการ  



27. 163304232007 นาย วีรภัทร ม่วงแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ  
28. 163304232013 นาย กานต์ ติ้งจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
29. 163304232018 นาย ทวีโชติ อิสโม เทคโนโลยีอุตสาหการ  
30. 163304232023 นาย นันทณัฐ เชื้อช่วยชู เทคโนโลยีอุตสาหการ  
31. 163304232029 นาย ศรัณย์ ชูชื่น เทคโนโลยีอุตสาหการ  
32. 163304232042 นาย ภคมินทร์ ตัวตั้ง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
33. 162404170003 นางสาว ปภัสวรรณ คงบุญ วิศวกรรมเครื่องกล  
34. 162404170008 นาย ธนวัฒน์ เนียมเล็ก วิศวกรรมเครื่องกล  
35. 162404170038 นาย อัสรอน กรมเมือง วิศวกรรมเครื่องกล  
36. 162404710015 นาย วรโชติ วุฒิวงค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
37. 162404710022 นาย กฤษดา จิตตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม  
38. 162404710024 นาย กันตภณ เมืองสุวรรณ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
39. 162404710025 นาย จารุวัฒน์ ชูแก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม  
40. 162404710026 นาย ฉัตรมงคล สงวนเขียว วิศวกรรมโทรคมนาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 162404710035 นาย ประพฤทธิ์ เล่าเทียนไชย วิศวกรรมโทรคมนาคม  
2. 162404710051 นาย สุธรรม สุวรรณา วิศวกรรมโทรคมนาคม  
3. 162404710054 นาย อมรินทร์ มืดมาก วิศวกรรมโทรคมนาคม  
4. 162404710055 นาย เจษฎา สิขะโต วิศวกรรมโทรคมนาคม  
5. 162404710056 นาย ไพบูลย์ ค้้าชู วิศวกรรมโทรคมนาคม  
6. 162404710072 นาย จิรทิปต์ ราชนิกร วิศวกรรมโทรคมนาคม  
7. 162404900001 นาย ธีระวัฒน์ ขุนสล้า วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
8. 162404900002 นาย ณฐกร ฤทธิพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
9. 162404900003 นาย ทศพร จิตโสภา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
10. 162404900005 นาย พีราวุฒิ เรืองศรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
11. 162404900007 นาย สญชัย ขุนพรหม วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
12. 162404900008 นาย สรวิชญ์ หวังขาว วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
13. 162404900013 นาย ฐิติกานต์ เทพไชย วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
14. 162404900014 นาย ธนกฤต มณีรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
15. 162404900017 นาย ปรมี รัตณ์บุตรศรี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
16. 162404900018 นาย ปวฤทธิ์ สว่างพงศ์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
17. 162404900022 นาย อนุรักษ์ สวยงาม วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
18. 162404900023 นาย ชุติพงษ์ คล้ายอุดม วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
19. 162404900024 นาย นิธิกร พัดทอง วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
20. 162404900025 นาย พลเชษฐ์ มณีสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
21. 162404900026 นาย วรัญชิต ช่วยมณ ี วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
22. 162404900027 นาย สวัชระ กายพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
23. 162404900028 นาย อมารเทพ สุขศรีราช วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
24. 162404900029 นาย พุฒิธร พงศ์ขจร วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
25. 162404900031 นาย ภูวมินทร์ สงอุปการ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 59502  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 162404900039 นาย ธรรมพัทธ์ หนูณรงค์ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
2. 162404900040 นาย กรีฑา แซ่เฮง วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
3. 163204170004 นาย ธนิศร ไกรลาศ วิศวกรรมเครื่องกล  
4. 163204170007 นาย วงศธร ทองเกิดอินทร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
5. 163204170014 นาย ธนภัทร แป้นเกิด วิศวกรรมเครื่องกล  
6. 163204170019 นาย พีระ หนูเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล  
7. 163204170021 นาย ภานุพงศ์ ทองปานดี วิศวกรรมเครื่องกล  
8. 163204170029 นาย ถิรเจตน์ พรหมเพชร วิศวกรรมเครื่องกล  
9. 163204170042 นาย อิทธิโชติ ใสบริสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล  
10. 163204180003 นาย ชาญณรงค์ ฤทธิเพชร วิศวกรรมอุตสาหการ  
11. 163204180008 นาย ธันย์วนัช วิทูลไชย วิศวกรรมอุตสาหการ  
12. 163204180010 นาย นพดล สมัครพงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
13. 163204180012 นาย บุญฤทธิ์ บุญญะ วิศวกรรมอุตสาหการ  
14. 163204180014 นางสาว พลอยไพริน หอมเหมือน วิศวกรรมอุตสาหการ  
15. 163204180015 นาย ภราดร เหล็มรุย วิศวกรรมอุตสาหการ  
16. 163204180018 นาย วรรณชัย แก้วน้อย วิศวกรรมอุตสาหการ  
17. 163204180028 นาย จารุเดช อินทรพัฒน์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
18. 163204180029 นาย ณัฐวุฒิ บุญจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
19. 163204180031 นาย ธนภูมิ ล่องทอง วิศวกรรมอุตสาหการ  
20. 163204180034 นาย ปิยะวุฒิ วัฒนา วิศวกรรมอุตสาหการ  
21. 163204180036 นาย วรรณพงศ์ แต้มแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ  
22. 163204180037 นาย สงกรานต์ ร่มสุข วิศวกรรมอุตสาหการ  
23. 163204180039 นาย อภิรัช จิตต์เอ้ือเฟ้ือ วิศวกรรมอุตสาหการ  
24. 163204180041 นาย ฮาริส นะแหล่ วิศวกรรมอุตสาหการ  
25. 163204180043 นาย ธรรมนาถ รอดภัย วิศวกรรมอุตสาหการ  
26. 163204180045 นาย รัชชานนท์ สุวรรณมณี วิศวกรรมอุตสาหการ  
27. 163204712001 นาย กฤษฎา บุญราช วิศวกรรมโทรคมนาคม  



28. 163204712002 นาย คณนาถ เทพสุทธิ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
29. 163204712003 นาย จตุรงค์ ทองแก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม  
30. 163204712004 นาย จิรพัฒน์ สิริมาลัยพงศ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
31. 163204712005 นาย ชัยสหัสวรรษ เพ็ชรศรีงาม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
32. 163204712008 นาย นพรัตน์ แก้วบุญส่ง วิศวกรรมโทรคมนาคม  
33. 163204712009 นางสาว นิซานีฟะฮ์ แวอารง วิศวกรรมโทรคมนาคม  
34. 163204712011 นาย ปรเมศวร์ อุ่นเสียม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
35. 163204712013 นางสาว ปิยะดา มะลิสะ วิศวกรรมโทรคมนาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 163204712015 นาย พรเทพ โก้สกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม  
2. 163204712016 นาย พันธการ บัวด้า วิศวกรรมโทรคมนาคม  
3. 163204712017 นาย พิทักษ์ ละเอียด วิศวกรรมโทรคมนาคม  
4. 163204712019 นาย พิสิทธิ์ อร่ามวงศ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
5. 163204712020 นาย ภานุวัฒน์ บุญเศษ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
6. 163204712022 นาย ริบบวน อาแว วิศวกรรมโทรคมนาคม  
7. 163204712023 นาย วชิรวิชญ์ โต๊ะขาว วิศวกรรมโทรคมนาคม  
8. 163204712024 นางสาว วรรณวิศา อุไร วิศวกรรมโทรคมนาคม  
9. 163204712026 นาย วุฒิพงษ์ รอดภัย วิศวกรรมโทรคมนาคม  
10. 163204712027 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เชาว์แหลม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
11. 163204712028 นางสาว สุภิญญา โชคเหมาะ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
12. 163204712029 นาย สุรนนท์ ทองไหม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
13. 163204712031 นาย อภิสิทธิ์ ปานงาม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
14. 163204712032 นาย อันวา ยูโซะ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
15. 163204712034 นาย เอกภพ ทองกูล วิศวกรรมโทรคมนาคม  
16. 163204712037 นาย ตนุภัทร รักชีพ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
17. 163204712038 นาย ธรภฏ อ้านาจศาล วิศวกรรมโทรคมนาคม  
18. 163204712039 นาย ธวัชชัย คงณรงค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
19. 163204712042 นาย พูนพงศ์ เอ้ือชูจิตต์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
20. 163204712047 นาย อารยะ พรหมรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
21. 163204712051 นาย จิรวัฒน์ มโนสถาพร วิศวกรรมโทรคมนาคม  
22. 163204712054 นาย ธีรภัทร นุ่มนิ่ม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
23. 163204712056 นางสาว บุษกร หนูนุ่น วิศวกรรมโทรคมนาคม  
24. 163204712058 นาย พิพัฒน์ ตุกวุ่น วิศวกรรมโทรคมนาคม  
25. 163204712060 นาย ภัทรพล ขาวคุ้ง วิศวกรรมโทรคมนาคม  
26. 163204712064 นาย ศุภกร เปาะทองค้า วิศวกรรมโทรคมนาคม  



27. 163204712065 นาย สิทธา ศิริโรโรจน ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
28. 163204712066 นาย สุทธิภัทร พันธุ์พิพัฒน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
29. 163204712068 นาย อธิพันธ์ ชูไตรไทย วิศวกรรมโทรคมนาคม  
30. 163204712069 นาย อภิชัย ชัยมงคล วิศวกรรมโทรคมนาคม  
31. 163204712075 นาย ไกรวิชญ์ ชูฟอง วิศวกรรมโทรคมนาคม  
32. 163204810011 นาย ปรมินทร์ ชิดไชย วิศวกรรมการผลิต  
33. 163204810039 นาย สุไหลหมาน บูสัน วิศวกรรมการผลิต  
34. 163304222008 นาย กฤษณพงศ์ สิงห์ศักดิ์ตระกูล เทคโนโลยีเครื่องกล  
35. 163304222014 นาย ธนภัทร ชุมช่วย เทคโนโลยีเครื่องกล  
36. 163304222034 นาย ดีนาร์ด บิลยีหมัด เทคโนโลยีเครื่องกล  
37. 163404120011 นางสาว ณฐพร สังข์เเก้ว วิศวกรรมโยธา  
38. 163404120060 นาย ธรรศทวิษย์ ด้าแก้ว วิศวกรรมโยธา  
39. 163404710002 นาย ฉัตรดนัย บรรดาศักดิ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
40. 163404710004 นาย ณัฐวุฒิ พรหมยาน วิศวกรรมโทรคมนาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 163404710005 นาย ธนพล อินทรคีรี วิศวกรรมโทรคมนาคม  
2. 163404710013 นาย วัฒนากร โชติรุ่งโรจน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
3. 163404710015 นาย อนุชา นวลละออง วิศวกรรมโทรคมนาคม  
4. 163404710024 นางสาว ณัฐณิชา สินไชย วิศวกรรมโทรคมนาคม  
5. 163404710025 นาย ภีมพล พูลพงค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
6. 163404710026 นางสาว วิชิตา จิตณรงค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
7. 163404710031 นาย ธนาวุฒิ บั้นบูรณ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
8. 163404710044 นางสาว ฐิติรัตน์ สาริกขพันธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม  
9. 163404710045 นางสาว ผุสดี นาคทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม  
10. 163404710048 นางสาว อรษา แก้วชะนิด วิศวกรรมโทรคมนาคม  
11. 163404710052 นาย ชนาธิป บัวงาม วิศวกรรมโทรคมนาคม  
12. 163404710053 นาย รักษลักษณ์ มงคลรัฐสกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม  
13. 164204180001 นาย กฤตษณ นนทศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
14. 164204180002 นาย กฤติน กูลแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ  
15. 164204180003 นาย ชนกันต์ โยธารักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
16. 164204180004 นาย ณรงค์ชัย เทพมณี วิศวกรรมอุตสาหการ  
17. 164204180007 นาย ธีรภัทร เกิดเทพ วิศวกรรมอุตสาหการ  
18. 164204180010 นาย ยุทธนา สุวรรณปักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
19. 164204180013 นาย ศุภชัย ศรีสะระ วิศวกรรมอุตสาหการ  
20. 164204180014 นาย สรัล ยีละ วิศวกรรมอุตสาหการ  
21. 164204180015 นาย อาริส แหละตี วิศวกรรมอุตสาหการ  
22. 164204180017 นาย จิรเมธ วาโย วิศวกรรมอุตสาหการ  
23. 164204180018 นาย ชลชาติ ไหวพริบ วิศวกรรมอุตสาหการ  
24. 164204180019 นาย ซูกัรนัน ปูลา วิศวกรรมอุตสาหการ  
25. 164204180020 นาย ณัฐภัทร เส๊าะเด็น วิศวกรรมอุตสาหการ  

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 59502  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164204180022 นาย ธีรธัช ผุดผ่อง วิศวกรรมอุตสาหการ  
2. 164204180023 นาย นรุตม์ ทองฤทธิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ  
3. 164204180024 นาย ปิยะชาติ ด้าบัว วิศวกรรมอุตสาหการ  
4. 164204180026 นาย พลกฤต เดชกมล วิศวกรรมอุตสาหการ  
5. 164204180027 นาย พสิษฐ์ ศรีรักษ์จันทงาม วิศวกรรมอุตสาหการ  
6. 164204180029 นาย มู่ฮ้่าหมัด สุระค้าเเหง วิศวกรรมอุตสาหการ  
7. 164304220001 นาย ฉัฐธิชัย หลีเหม๊าะ เทคโนโลยีเครื่องกล  
8. 164304220002 นาย ณัฎฐกฤต พุทธกูล เทคโนโลยีเครื่องกล  
9. 164304220003 นาย ณัฐกิตติ์ เรือนแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกล  
10. 164304220004 นาย ณัฐพงศ์ รามแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกล  
11. 164304220005 นาย ณัฐวัฒน์ ชอบธรรม เทคโนโลยีเครื่องกล  
12. 164304220006 นาย ถิรวัฒน์ แก้วพิบูลย์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
13. 164304220007 นาย ประรานนท์ ใจเกลี้ยง เทคโนโลยีเครื่องกล  
14. 164304220009 นาย ภราดร บุญวรรโณ เทคโนโลยีเครื่องกล  
15. 164304220010 นาย ศิวกร ผ่องสุวรรณ เทคโนโลยีเครื่องกล  
16. 164304220013 นาย อาซัม หมาดหมีน เทคโนโลยีเครื่องกล  
17. 164304220014 นาย อานนท์ มากชูชิต เทคโนโลยีเครื่องกล  
18. 164304220015 นาย อามีร เจ๊ะเยาะเจ๊ะเตะ เทคโนโลยีเครื่องกล  
19. 164304220016 นางสาว กิตติมา สิทธิพงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
20. 164304220017 นาย จักรภัทร สันหมุด เทคโนโลยีเครื่องกล  
21. 164304220018 นาย จักรินทร์ ด้วนข้า เทคโนโลยีเครื่องกล  
22. 164304220019 นาย จิรายุส ธรรมธินโน เทคโนโลยีเครื่องกล  
23. 164304220020 นาย ชัยพฤกษ์ เกิดตลอด เทคโนโลยีเครื่องกล  
24. 164304220021 นาย ชินดนัย ชนะกุล เทคโนโลยีเครื่องกล  
25. 164304220022 นาย ณรงศักดิ์ สุทธิชัย เทคโนโลยีเครื่องกล  
26. 164304220023 นาย ณัฐกรณ์ เมืองเกิด เทคโนโลยีเครื่องกล  
27. 164304220024 นาย ณัฐกฤษฏิ์ ร่มบ้านโหล๊ะ เทคโนโลยีเครื่องกล  



28. 164304220025 นาย ทอสิทธิ์ ทองจิตร เทคโนโลยีเครื่องกล  
29. 164304220026 นาย ธนกฤต หนูขุ้ย เทคโนโลยีเครื่องกล  
30. 164304220027 นาย ธนาวุฒิ เต็มเปี่ยม เทคโนโลยีเครื่องกล  
31. 164304220028 นาย ธีรวัฒ แย้มสุวรรณ เทคโนโลยีเครื่องกล  
32. 164304220029 นาย นัฐสิทธิ์ เกกินะ เทคโนโลยีเครื่องกล  
33. 164304220031 นาย ปิยวุฒิ บิลสัน เทคโนโลยีเครื่องกล  
34. 164304220032 นาย ภาณุพงศ์ ทองรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
35. 164304220033 นาย มัตดรีย์ หีมเบ็ญหมาน เทคโนโลยีเครื่องกล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 164304220034 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี บือโต เทคโนโลยีเครื่องกล  
2. 164304220035 นาย วรัญญู บุญประเสริฐ เทคโนโลยีเครื่องกล  
3. 164304220036 นาย วิฑวัส จิตคง เทคโนโลยีเครื่องกล  
4. 164304220037 นาย ศักรินทร์ หนิหมาน เทคโนโลยีเครื่องกล  
5. 164304220038 นาย ศุภวัฒน์ จิระปฐมไท เทคโนโลยีเครื่องกล  
6. 164304220039 นาย อภิสิทธิ์ ส่อศักดิ์ศรี เทคโนโลยีเครื่องกล  
7. 164304220040 นาย เจษฎา ศรีพลพา เทคโนโลยีเครื่องกล  
8. 164304220041 นาย ไชยวัฒน์ สงไข่ เทคโนโลยีเครื่องกล  
9. 164304220042 นาย ธนวัฒน์ จาริยะ เทคโนโลยีเครื่องกล  
10. 164304220044 นาย อดิศักดิ์ ชโชติ เทคโนโลยีเครื่องกล  
11. 164304230001 นาย กิดากร พุทธวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
12. 164304230002 นาย กิตติธัช พรหมทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
13. 164304230003 นาย ชลธร ยอดเเก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ  
14. 164304230005 นาย ธีรพัฒน์ สอนา เทคโนโลยีอุตสาหการ  
15. 164304230006 นาย นนทวัตน์ สุวรรณชาต เทคโนโลยีอุตสาหการ  
16. 164304230007 นาย นันทิพัฒน์ จันทร์ไฝ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
17. 164304230008 นาย พีราพงศ์ ทองแหวน เทคโนโลยีอุตสาหการ  
18. 164304230009 นาย ศิริชัย ชัยวรรณวุฒิ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
19. 164304230010 นาย สรวิศ อะฆะนัง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
20. 164304230011 นาย สุธาวี เมืองแดง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
21. 164304230012 นาย กรวิชญ์ แสงศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
22. 164304230014 นาย กิตติศักดิ์ ชูปล้อง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
23. 164304230015 นาย กิตติศักดิ์ จันทชาติ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
24. 164304230017 นาย จักรพงษ์ พรหมเขียว เทคโนโลยีอุตสาหการ  
25. 164304230018 นาย จารุเดช คงอ่อน เทคโนโลยีอุตสาหการ  
26. 164304230019 นาย จิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ  



27. 164304230020 นาย ชาคริต โพวิรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
28. 164304230021 นาย ณัฐดนัย โพธิ์ภิบาล เทคโนโลยีอุตสาหการ  
29. 164304230022 นาย ณัฐนันท์ หอมบุตร เทคโนโลยีอุตสาหการ  
30. 164304230023 นาย ณัฐพล หนูคง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
31. 164304230024 นาย ตะวัน จันทร์แดง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
32. 164304230025 นาย ทศพร นาถประดิษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
33. 164304230026 นาย ธนวัฒน์ บัวทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
34. 164304230027 นาย ธนิสร คงแดง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
35. 164304230028 นาย ธนเศรษฐ์ ธรรมจิตต์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
36. 164304230029 นาย ธรรมนูญ สระสร้อย เทคโนโลยีอุตสาหการ  
37. 164304230031 นาย ธีรศักดิ์ หอทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
38. 164304230032 นาย นาคิม บุปผะโพธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
39. 164304230033 นาย วีรเทพ อภัยโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
40. 164304230034 นาย นิฏติพล เพอบาน เทคโนโลยีอุตสาหการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 164304230035 นาย ปฏิวัติ เลิศไกร เทคโนโลยีอุตสาหการ  
2. 164304230036 นาย ปณวัตน์ ประทุมทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
3. 164304230037 นาย ปณวัตร ราเย็น เทคโนโลยีอุตสาหการ  
4. 164304230038 นาย ปรภต บุญศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
5. 164304230040 นาย พชรพล หนูด้วง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
6. 164304230041 นาย พันธวัช พรหมนวล เทคโนโลยีอุตสาหการ  
7. 164304230043 นาย มณฑล ด้ามาก เทคโนโลยีอุตสาหการ  
8. 164304230045 นาย รุสดี้ หลงจ ิ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
9. 164304230048 นาย วัชรพงษ์ ก้าลังเกื้อ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
10. 164304230049 นางสาว วิภาวดี บุญม ี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
11. 164304230052 นาย ศิวัช ยังมีสุข เทคโนโลยีอุตสาหการ  
12. 164304230053 นาย ศุภกร สิทธิศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
13. 164304230055 นาย สถาพร ไชยขวัญ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
14. 164304230056 นาย สรณ์สิริ วิริยะบุญญาเกียรติ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
15. 164304230057 นาย สรวัชร เพ็ชรมณี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
16. 164304230059 นาย สิรวิชญ์ แสงวิเชียร เทคโนโลยีอุตสาหการ  
17. 164304230060 นาย สุทธิพงศ์ สงบุตร เทคโนโลยีอุตสาหการ  
18. 164304230062 นาย อดิศร สีทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
19. 164304230063 นาย อนิรุต แก้วสัตยา เทคโนโลยีอุตสาหการ  
20. 164304230065 นาย อภิวัฒน์ ชุมทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
21. 164304230066 นาย อภิสิทธิ์ สกูลหรัง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
22. 164304230067 นาย อภิเชษฐ์ นรากิจ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
23. 164304230068 นาย อรรฐศร พรหมเมศร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
24. 164304230069 นาย อัซรีย์ องสารา เทคโนโลยีอุตสาหการ  
25. 164304230070 นาย อัสนะ มะยิ เทคโนโลยีอุตสาหการ  

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 59502  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164304230071 นาย ฮัดดี หวังล้า เทคโนโลยีอุตสาหการ  
2. 164304230072 นาย ฮาฟิซ สันบากอ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
3. 164304230074 นาย เขมทัต จันทรจุฬา เทคโนโลยีอุตสาหการ  
4. 164304230075 นาย เจษฎากร ทองขวัญ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
5. 164304230077 นาย เปี่ยมศักดิ์ แซ่วุ่น เทคโนโลยีอุตสาหการ  
6. 164304230078 นาย ไกรสร อินสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
7. 164304230079 นาย วรรธนะ รติธ้ารงกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ  
8. 164304232003 นาย บารเมษฐ์ ว่องสกุลวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
9. 164304232007 นาย วีระศักดิ์ นิคะ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
10. 164304232013 นางสาว กุลธิดา เล็กกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ  
11. 164304232021 นาย พชร ด้วงทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
12. 164304232033 นางสาว สุรัยญา หวังหล ี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
13. 164304232034 นาย สุวิชาญ หนิหมาน เทคโนโลยีอุตสาหการ  
14. 164304232035 นาย อธิวัช เมืองสุข เทคโนโลยีอุตสาหการ  
15. 164304232038 นางสาว เกศินี หม่อมทะ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
16. 164304232043 นาย สิทธิโชค สุนทรนนท์ เทคโนโลยีอุตสาหการ  
17. 159404140030 นาย กานต์ชนก กาญจนรัตน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
18. 159404140031 นาย ณัฐวุฒิ วุฒิรัตน ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
19. 161404170018 นาย มูรนันท์ บีลา วิศวกรรมเครื่องกล  
20. 162404130043 นางสาว ปริฉัตร ด้ามาก วิศวกรรมไฟฟ้า  
21. 162404170001 นาย ธรรมนูญ คงปาน วิศวกรรมเครื่องกล  
22. 162404170014 นาย ต้นกันยา แสงอ่อน วิศวกรรมเครื่องกล  
23. 162404170018 นาย วรวิช ชูแสงจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล  
24. 162404170027 นาย ชัชปวิตร แก้วสวัสดิ ์ วิศวกรรมเครื่องกล  
25. 162404180003 นาย จักรพันธ์ ฉิมพิมล วิศวกรรมอุตสาหการ  
26. 162404180004 นางสาว จารุกร ทองโสภา วิศวกรรมอุตสาหการ  
27. 162404180005 นาย ชนะชาติ รักษ์หนู วิศวกรรมอุตสาหการ  



28. 162404180007 นาย ปฏิวัติ เมืองราม วิศวกรรมอุตสาหการ  
29. 162404180008 นาย ภาณุวิชญ์ ผาสุภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ  
30. 162404180012 นาย ศิวัช กังแฮ วิศวกรรมอุตสาหการ  
31. 162404180017 นางสาว กิติวัลย์ บัณฑิโต วิศวกรรมอุตสาหการ  
32. 162404180024 นาย ธวัชชัย เจริญวาที วิศวกรรมอุตสาหการ  
33. 162404180025 นาย วงศกร เกื้อกูล วิศวกรรมอุตสาหการ  
34. 162404180029 นาย กวีกานต์ ปานพิมเสน วิศวกรรมอุตสาหการ  
35. 162404180031 นางสาว พัชรินทร์ ชีวะพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 162404810001 นาย ขจรศักดิ์ ตั้งธงทองกุล วิศวกรรมการผลิต  
2. 162404810013 นาย จิณณพัต พัทบุรี วิศวกรรมการผลิต  
3. 162404810015 นางสาว ธัญญา ทองมาก วิศวกรรมการผลิต  
4. 162404810016 นางสาว นริศรา หมัดหลี วิศวกรรมการผลิต  
5. 162404810017 นาย ราเชษฐ์ นิยมเดชา วิศวกรรมการผลิต  
6. 162404810018 นาย วรากร เพชรคง วิศวกรรมการผลิต  
7. 162404810021 นาย อภิวัฒน์ เพชรแก้ว วิศวกรรมการผลิต  
8. 162404810025 นาย วราการ บุญมณี วิศวกรรมการผลิต  
9. 162404810030 นาย ชวนันท์ วรเดช วิศวกรรมการผลิต  
10. 163204810041 นาย ฉัตรมงคล เครือวัลย์ วิศวกรรมการผลิต  
11. 163404120001 นาย กรรณภูมิ บัวพันธ์ วิศวกรรมโยธา  
12. 163404120009 นาย ชนาธิป หัสเขียว วิศวกรรมโยธา  
13. 163404120019 นาย นิรติ บุญสกันต์ วิศวกรรมโยธา  
14. 163404120021 นาย บุญฤทธิ์ ชัยศรี วิศวกรรมโยธา  
15. 163404120030 นาย ภาคภูมิ เพชรวารี วิศวกรรมโยธา  
16. 163404120045 นาย ศิรวิชญ์ นุ่นแก้ว วิศวกรรมโยธา  
17. 163404120046 นาย ศิวกร เกิดพราน วิศวกรรมโยธา  
18. 163404120061 นาย ธีรศักดิ์ นะสุย วิศวกรรมโยธา  
19. 163404120063 นางสาว ปวีณนุช ไชยหาญ วิศวกรรมโยธา  
20. 163404120064 นางสาว พรวลัย มุงธิราช วิศวกรรมโยธา  
21. 163404120078 นางสาว กัญญารัตน์ เขื่อนสุวรรณ์ วิศวกรรมโยธา  
22. 163404120080 นาย จิรโรจน์ แซ่ลิ่ม วิศวกรรมโยธา  
23. 163404120085 นาย วิวัฒน์ อุ๋ยจ๋าย วิศวกรรมโยธา  
24. 163404120089 นาย ก้องภพ อินทสะโร วิศวกรรมโยธา  
25. 163404120094 นาย วงศ์ฤทธิ์ชัย สังข์ลาย วิศวกรรมโยธา  
26. 163404120097 นางสาว สิริกร แป้นช่วย วิศวกรรมโยธา  



27. 163404130004 นาย ณัฐชนนท์ แววภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า  
28. 163404130008 นาย นนท์วีระ ทนุด้ารง วิศวกรรมไฟฟ้า  
29. 163404130012 นาย พลวัต เหล็กแหลม วิศวกรรมไฟฟ้า  
30. 163404130014 นาย ยศพัทธ์ สิงโหพล วิศวกรรมไฟฟ้า  
31. 163404130017 นาย สรวิชญ์ ทองเจือเพชร วิศวกรรมไฟฟ้า  
32. 163404130019 นาย สิรวิชญ์ ไวยโร วิศวกรรมไฟฟ้า  
33. 163404130021 นางสาว ชนิกานต์ ชะนะปรีชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
34. 163404130022 นางสาว นนทลีย์ เเซ่จิ๋ว วิศวกรรมไฟฟ้า  
35. 163404130026 นาย เทพฤทธิ์ เฮ่งนุ้ย วิศวกรรมไฟฟ้า  
36. 163404130028 นาย เอกภพ ชุมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า  
37. 163404130029 นาย เอกลักษณ์ นวลสุชล วิศวกรรมไฟฟ้า  
38. 163404130030 นาย กชเทพ รักตะสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
39. 163404130031 นาย กรพจน์ บุญขวัญ วิศวกรรมไฟฟ้า  
40. 163404130032 นาย กฤษณพงศ์ สุวรรณเพ็ชร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 163404130036 นาย ขจรทอง ประยูรวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. 163404130038 นางสาว จิราภา หมวดอินทอง วิศวกรรมไฟฟ้า  
3. 163404130039 นาย ชุติพงศ์ แก้วตั้ง วิศวกรรมไฟฟ้า  
4. 163404130048 นาย ธีรโชติ โจมฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
5. 163404130052 นาย พงศ์พิสุทธิ์ หวังเพ่ิมกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า  
6. 163404130053 นาย พิจิตร แก้วแสงสด วิศวกรรมไฟฟ้า  
7. 163404130054 นาย ภัทรพล ชัยสินธุ ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
8. 163404130059 นาย วันปิยะ สวนเเก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า  
9. 163404130060 นาย วิษณุพงค์ หนูพระอินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
10. 163404130066 นาย อัฐพล เหล็มปาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
11. 163404130070 นาย เดชาเกียรติ ยอดจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
12. 163404130074 นาย สุริยา เทพศรี วิศวกรรมไฟฟ้า  
13. 163404130075 นาย หาริส อาจสัน วิศวกรรมไฟฟ้า  
14. 163404130076 นาย รัตบุลลิซาน อัลมาตร วิศวกรรมไฟฟ้า  
15. 163404130078 นางสาว ผกาทัศน์ หวัดเพชร วิศวกรรมไฟฟ้า  
16. 163404160004 นาย ชาคริต เพชรน้้าทอง วิศวกรรมส้ารวจ  
17. 163404160010 นางสาว ธิดารัตน์ ใหม่แก้ว วิศวกรรมส้ารวจ  
18. 163404160011 นางสาว ประภัสสรา รักอาชีพ วิศวกรรมส้ารวจ  
19. 163404160014 นาย มังกร ไกรบุตร วิศวกรรมส้ารวจ  
20. 163404160016 นางสาว กัญยาณี จันทร์ชู วิศวกรรมส้ารวจ  
21. 163404160018 นาย จิรายุทธ หนุ่มน้อย วิศวกรรมส้ารวจ  
22. 163404160019 นางสาว ชุติมดี อ่อนสนิท วิศวกรรมส้ารวจ  
23. 163404160020 นาย ซารุลวาดิฟ แซดอมะ วิศวกรรมส้ารวจ  
24. 163404160021 นางสาว ตาลแก้ว รักหมอ วิศวกรรมส้ารวจ  
25. 163404160022 นาย ธีรภัทร บุญเกิด วิศวกรรมส้ารวจ  

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 59502  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 163404160024 นางสาว มณฑาทิพย์ แก้วหนูนวล วิศวกรรมส้ารวจ  
2. 163404160025 นาย ยสินทร ช่วยชะนะ วิศวกรรมส้ารวจ  
3. 163404160026 นางสาว ลักษิกา หมุดดีน วิศวกรรมส้ารวจ  
4. 163404160027 นางสาว วิวรรณ นิลพันธ ์ วิศวกรรมส้ารวจ  
5. 163404160029 นางสาว โซเฟีย เตาวะโต วิศวกรรมส้ารวจ  
6. 163404160033 นาย กิตติพันธ์ุ โอทอง วิศวกรรมส้ารวจ  
7. 163404160034 นาย คฑาวุธ ศิริสุวรรณ์ วิศวกรรมส้ารวจ  
8. 163404160036 นาย ณรงค์ศักดิ์ หนูไข่ วิศวกรรมส้ารวจ  
9. 163404160037 นาย ณัฐชนน ศรีละมุล วิศวกรรมส้ารวจ  
10. 163404160038 นาย ณัฐภัทร ห้วนแจ่ม วิศวกรรมส้ารวจ  
11. 163404160040 นาย นพดล เกษรพันธุ์ วิศวกรรมส้ารวจ  
12. 163404160049 นาย คฑาเพชร เรืองพุฒ วิศวกรรมส้ารวจ  
13. 163404160050 นาย จิตติน ล่องเนียม วิศวกรรมส้ารวจ  
14. 163404160051 นางสาว ชุติภา ชูสุข วิศวกรรมส้ารวจ  
15. 163404160052 นาย ศุภชัย เยาว์ด้วง วิศวกรรมส้ารวจ  
16. 163404160053 นางสาว แกมกาญจน์ ทองแกมแก้ว วิศวกรรมส้ารวจ  
17. 163404160055 นางสาว สรัลชนา ราชาธิโล วิศวกรรมส้ารวจ  
18. 163404710007 นาย ธรรศ สังข์แก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม  
19. 163404710038 นาย นครินทร์ ทองสีอ่อน วิศวกรรมโทรคมนาคม  
20. 163404710046 นาย ภาคิน บินหมัดหนี วิศวกรรมโทรคมนาคม  
21. 163404710049 นาย พรรณกร หนูปลอด วิศวกรรมโทรคมนาคม  
22. 164204180016 นาย เฉลิมชัย สุขถนอม วิศวกรรมอุตสาหการ  
23. 164204810026 นาย ต้นกล้า เกิดปากแพรก วิศวกรรมการผลิต  
24. 164204810033 นาย สหชาติ พูลสวัสดิ์ วิศวกรรมการผลิต  
25. 164204810047 นาย พัสกรณ์ พรหมรักษ์ วิศวกรรมการผลิต  
26. 164204810050 นาย ศตวรรษ อ่อนเเก้ว วิศวกรรมการผลิต  
27. 164304232001 นาย กรวิชญ์ สุวรรณชาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ  



28. 164304232006 นาย วีรภัทร หนูสงวน เทคโนโลยีอุตสาหการ  
29. 164304232008 นาย สมคิด เกตุอักษร เทคโนโลยีอุตสาหการ  
30. 164304232011 นาย กชกร จันทร์มีศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
31. 164304232015 นาย ทรัพย์หิรัญ นนท์อาสา เทคโนโลยีอุตสาหการ  
32. 164304232020 นาย ปวริศ บุญรัตนัง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
33. 164304232025 นาย ภูริณัฐ กาเหย็ม เทคโนโลยีอุตสาหการ  
34. 164304232026 นาย มัฆวาน เเก้วทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ  
35. 164304232030 นาย ศรายุทธ ทองแดง เทคโนโลยีอุตสาหการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 164304232037 นาย ฮัซซาน เส็นอี เทคโนโลยีอุตสาหการ  
2. 165304220002 นาย ชโลทร สัมภวะผล เทคโนโลยีเครื่องกล  
3. 165304220004 นาย ณัฐพล อนันตพงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
4. 165304220005 นาย ธีรภัทร์ สุธาวัฒน์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
5. 165304220008 นาย ปิยวัฒน์ วัฒนา เทคโนโลยีเครื่องกล  
6. 165304220009 นาย พัทธพล สุทธจิตร์ เทคโนโลยีเครื่องกล  
7. 165304220011 นาย วัชรพงษ์ พลผอม เทคโนโลยีเครื่องกล  
8. 165304220012 นาย ศรยุทธ์ จิตภักดี เทคโนโลยีเครื่องกล  
9. 165304220013 นาย ศรัณย์ สือแต เทคโนโลยีเครื่องกล  
10. 165304220014 นาย ศุภวิชญ์ ใส้เพี้ย เทคโนโลยีเครื่องกล  
11. 165304220015 นาย สุวิชา นวลมิ่ง เทคโนโลยีเครื่องกล  
12. 165304220016 นาย หาญชัย แซ่ว่อง เทคโนโลยีเครื่องกล  
13. 165304220020 นาย ณัฐพล สุขเกษม เทคโนโลยีเครื่องกล  
14. 165304220021 นาย ธนธรณ์ เจะมะ เทคโนโลยีเครื่องกล  
15. 165304220022 นาย ธนภัทร อุปเทศ เทคโนโลยีเครื่องกล  
16. 165304220023 นาย นราวิชญ์ ภาษี เทคโนโลยีเครื่องกล  
17. 165304220024 นาย ปวริศ หวามา เทคโนโลยีเครื่องกล  
18. 165304220026 นาย มนัส เส็นธน ู เทคโนโลยีเครื่องกล  
19. 165304220027 นาย ยศธร แสงประดับ เทคโนโลยีเครื่องกล  
20. 165304220028 นาย รัตนมินทร์ ทองแดง เทคโนโลยีเครื่องกล  
21. 165304220030 นาย วสุพล พรหมชัย เทคโนโลยีเครื่องกล  
22. 165304220033 นาย อวยชัย นาคถ่าย เทคโนโลยีเครื่องกล  
23. 165304220034 นาย เขษมศักดิ์ หมัดสะแล่หมัน เทคโนโลยีเครื่องกล  
24. 165304220037 นาย ซีดาล หมาดหมีน เทคโนโลยีเครื่องกล  
25. 165304220038 นาย ธนา เขาเจริญ เทคโนโลยีเครื่องกล  
26. 162404160009 นางสาว ณัฐวรรณ มีจันทร์ วิศวกรรมส้ารวจ  



27. 162404160010 นาย ยศกร สยมพร วิศวกรรมส้ารวจ  
28. 162404160016 นาย ณัฐพงศ์ บุญเย็น วิศวกรรมส้ารวจ  
29. 162404160022 นาย ฟิกรี หมัดอาหลี วิศวกรรมส้ารวจ  
30. 162404160027 นาย วีรวัฒน์ มังคะเล วิศวกรรมส้ารวจ  
31. 162404160032 นาย อรรถพล ทองยิ่งมาก วิศวกรรมส้ารวจ  
32. 162404160035 นางสาว ขนิษฐากร โกวิทด้ารงกิจ วิศวกรรมส้ารวจ  
33. 162404160036 นาย บุลยามีน โหดหมาน วิศวกรรมส้ารวจ  
34. 162404160037 นางสาว พัชราภา สุขบัว วิศวกรรมส้ารวจ  
35. 162404160039 นางสาว วัชราภรณ์ เซ้งอ้ิน วิศวกรรมส้ารวจ  

 


