
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะเกษตรศาสตร์ 

วันอังคารที ่20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง Self) อาคารห้องสมุด ชั้น 2  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 362403310003 นาย กรทอง  รอดทุ่ง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
2. 362403310004 นาย กิตติศักดิ์  พัฒน้อย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
3. 362403310007 นาย ชรินทร์  มุกสาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
4. 362403310008 นาย ธนกิจ  อินทร์สังข์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
5. 362403310009 นาย ธวัชชัย  ชูชว่ง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
6. 362403310011 นาย เศรษฐพงศ์  ไทยราช เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
7. 362403310013 นาย อภินันท์  รัตติโชติ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
8. 362403310015 นาย ชาตรี  คงน่วม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
9. 362403310016 นาย ธนพงศ์  หนูแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
10. 362403310018 นาย อภิสิทธิ์  เด็จดวง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
11. 362403310020 นาย ธนากร  นุ่นด า เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
12. 362403310021 นาย อานุภาพ  เทพบุรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
13. 362403310022 นาย ชนะชล  คงฉิม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
14. 362403380002 นางสาว สุกานดา  พลภา เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
15. 362403380003 นางสาว อวัสดา  พ่วงพี เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
16. 362403380004 นางสาว อมลวรรณ  แสงแก้ว เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
17. 362403380006 นางสาว อภิชญา  โพชสาล ี เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
18. 362403380007 นางสาว กัตติยา  ศรีสิริ เทคโนโลยีภูมิทัศน์  
19. 362403390001 นาย เจษฎา  นาคแป้น ประมง  
20. 362403390002 นาย ธีรภัทร  สายช ู ประมง  
21. 362403390003 นางสาว พรรณวษา  น  าขาว ประมง  
22. 362403390005 นางสาว วาริสา  แท่นมณี ประมง  
23. 362403390008 นาย สิงหราช  ภัยเนียม ประมง  



24. 362403390009 นางสาว สุภาภรณ์  ศรีสังข์ ประมง  
25. 362403390010 นาย ธิติ  สุขศรีเมือง ประมง  
26. 362403390011 นาย พงศ์พิราม  ฤทธิกาญจน์ ประมง  
27. 362403390012 นาย อติคุณ  ฉับพลัน ประมง  
28. 362403390014 นางสาว เบญจรัตน์  ฮ่อบุตร ประมง  
29. 362403390015 นาย เปรมอนันต์  มาศเมฆ ประมง  
30. 362403390016 นาย วัชระ  คงจันทร์ ประมง  
31. 362403390019 นาย อับดุลการีม  กะสิรักษ์ ประมง  
32. 362403390023 นาย ธณกฤต  มุสิแก้ว ประมง  
33. 362403400001 นาย ชาญณรงค์  พุ่มเอ่ียม พืชศาสตร์  
34. 362403400002 นาย พฤฒิพงศ์  เที่ยงธรรม พืชศาสตร์  
35. 362403400003 นางสาว กมลทิพย์  นุ่นนุ่ม พืชศาสตร์  
36. 362403400005 นาย ธิติสรรค์  เพ็ชรบุรีภักดี พืชศาสตร์  
37. 362403400007 นาย ศรัญญู  จริตงาม พืชศาสตร์  
38. 362403400008 นางสาว ศิรินทร  ด้วงสา พืชศาสตร์  
39. 362403400009 นางสาว สุพิชญา  จันทร์สุวรรณ พืชศาสตร์  
40. 362403400011 นาย พีรณัฐ  รัตนะ พืชศาสตร์  
41. 362403400014 นางสาว กรรภิรมย์  ประเสริฐอุ้ย พืชศาสตร์  
42. 362403400016 นาย กิตติภัฎ  ยอดบรรดิษฐ์ พืชศาสตร์  
43. 362403400018 นาย ธีระวุฒิ  ชินวงค ์ พืชศาสตร์  
44. 362403400019 นาย นัฐพล  ประจงใจ พืชศาสตร์  
45. 362403400021 นางสาว มัฐลิกา  สุขศิริ พืชศาสตร์  
46. 362403400023 นางสาว สิริพักตร์  คันฉ่อง พืชศาสตร์  
47. 362403400024 นาย สืบสกุล  รัตนพันธ์ พืชศาสตร์  
48. 362403400028 นาย ธนพงศ์  ศรีปาน พืชศาสตร์  
49. 362403400030 นางสาว สิรีธร  รัตนบุรี พืชศาสตร์  
50. 362403400031 นาย เอกรัฐ  สังข์ศรีอินทร์ พืชศาสตร์  
51. 362403400035 นาย วรวิทย์  วีระสุข พืชศาสตร์  
52. 362403400036 นางสาว ศศินา  ไชยศร พืชศาสตร์  
53. 362403400037 นาย สิงหเดช  จันทร์เพ็ญ พืชศาสตร์  



54. 362403410001 นางสาว กนกพร  รักการ สัตวศาสตร์  
55. 362403410002 นางสาว กมลชนก  พลรัตน์ สัตวศาสตร์  
56. 362403410003 นาย ณัชภัทร  ชูประสูตร์ สัตวศาสตร์  
57. 362403410004 นาย พัทธดนย์  ไตรระเบียบ สัตวศาสตร์  
58. 362403410006 นาย อนุวัต  กาญจนอุดม สัตวศาสตร์  
59. 362403410008 นางสาว เบญญาภา  เมืองสุวรรณ์ สัตวศาสตร์  
60. 362403410009 นาย กิตติศักดิ์  ประชุมทอง สัตวศาสตร์  
61. 362403410011 นางสาว ธิปธารินทร์  รอดแก้ว สัตวศาสตร์  
62. 362403410012 นางสาว นภัส  วงศ์วิวัฒน์ สัตวศาสตร์  
63. 362403410013 นางสาว พรไพลิน  นวลบุตร สัตวศาสตร์  
64. 362403410014 นาย พิสิฐ  ชูหน ู สัตวศาสตร์  
65. 362403410015 นาย รักษ์เกียรติ  เสื อเมือง สัตวศาสตร์  
66. 362403410017 นาย วีระชัย  ดีกุล สัตวศาสตร์  
67. 362403410018 นาย ศักดิ์นรินทร์  สังข์เพ็ชร สัตวศาสตร์  
68. 362403410019 นาย ศักราช  ศรีรอด สัตวศาสตร์  
69. 362403410020 นางสาว สุภัทราวดี  ชว่ยชาติ สัตวศาสตร์  
70. 362403410022 นาย ภาสกร  นินทรกิจ สัตวศาสตร์  
71. 362403410024 นางสาว กัญญารัตน์  วงศ์น้อย สัตวศาสตร์  
72. 362403410026 นาย พีรวัฒน์  กูลเกื อ สัตวศาสตร์  
73. 362403410029 นางสาว วรกานต์  เพชรอาวุธ สัตวศาสตร์  
74. 362403670001 นาย จรัส  อุ่นสุข พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  
75. 362403670002 นางสาว ศศิกานต์  โล่ห์เเก้ว พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  
76. 362403670008 นาย นัทธพงศ์  บุญฤทธิ์ พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  
77. 362403670009 นางสาว บุษสวลักษณ์  ยอดสุรางค์ พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  
78. 362403670010 นาย สุวิชญา  แก้วปินตา พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  
79. 362403670012 นาย เสกข์ฐวุฒิ  ไกรนรา พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร  

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะเกษตรศาสตร์ 

วันพุธที ่21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง Self) อาคารห้องสมุด ชั้น 2  

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 364203310002 นาย กฤษณะ  สังข์ด้วงยาง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
2. 364203310003 นาย ค านึง  ศรีพิณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
3. 364203310004 นาย ทรงวุฒิ  คงทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
4. 364203310005 นาย เกียรติศักดิ์  นครคง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
5. 364203310006 นาย ธนากร  จันทร์ก่ า เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
6. 364203310007 นาย เกียรติศักดิ์  เกลี ยงบัว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
7. 364203390001 นาย จิรายุ  พงษ์พัฒน์ ประมง  
8. 364203390003 นางสาว ขวัญจิรา  สุวรรณโณ ประมง  
9. 364203390004 นาย จักรรินทร์  ทองค า ประมง  
10. 364203390005 นาย ณัฐดนัย  มีเย็น ประมง  
11. 364203390006 นางสาว น  าฝน  ชูมณี ประมง  
12. 364203390007 นาย บรรธการ  แวววันจิตร ประมง  
13. 364203390008 นาย พลวัชร  คังคะมะโน ประมง  
14. 364203390009 นาย ลือชัย  คงสุด ประมง  
15. 364203390012 นาย อนุชา  อบมาลี ประมง  
16. 364203390013 นางสาว อารียา  สาคะรินทร์ ประมง  
17. 364203390014 นางสาว กรกนก  เปลี่ยวปลอด ประมง  
18. 364203390015 นางสาว เกษร  จันทวงศ์ ประมง  
19. 364203390016 นาย ธนากร  สวัสดิสาร ประมง  
20. 364203390018 นาย สันติชัย  ชิตเทพ ประมง  
21. 364203390019 นาย ก้องไพร  บุญยรัตน์ ประมง  
22. 364203390020 นางสาว อัสมะห์  มาโซ ประมง  
23. 364203400001 นาย ณัฐวุฒิ  ฤทธิ์ทอง พืชศาสตร์  



24. 364203400002 นางสาว ธิดารัตน์  แก้วเกลี ยง พืชศาสตร์  
25. 364203400003 นาย นิติชัย  มีช ู พืชศาสตร์  
26. 364203400004 นางสาว วนิดา  ไชยกิจ พืชศาสตร์  
27. 364203400005 นางสาว สุภาณี  เกิดตลอด พืชศาสตร์  
28. 364203400007 นางสาว ซูไวบะห์  ตาเยะ พืชศาสตร์  
29. 364203400008 นาย ธเนศ  เพ็ชรกุล พืชศาสตร์  
30. 364203400009 นางสาว ธิดารัตน์  สมมาตร พืชศาสตร์  
31. 364203400010 นาย ธีรพัฒน์  ขนานใต้ พืชศาสตร์  
32. 364203400011 นางสาว นูรวารี  แวกะจิ พืชศาสตร์  
33. 364203400012 นางสาว วิชุดา  ส้าหมีน พืชศาสตร์  
34. 364203400013 นางสาว แวแย  กาแบ พืชศาสตร์  
35. 364203400014 นางสาว อารีญา  มะแอ พืชศาสตร์  
36. 364203400015 นางสาว ฮารีซ๊ะ  มะลี พืชศาสตร์  
37. 364203400017 นาย ธนากรณ์  ก้องกาญจโนภาส พืชศาสตร์  
38. 364203400018 นางสาว นิลประภา  จันทฤทธิ์ พืชศาสตร์  
39. 364203400019 นางสาว สกุลตลา  ชูเกลี ยง พืชศาสตร์  
40. 364203400020 นาย อรรถพล  เส้งแก้ว พืชศาสตร์  
41. 364203400021 นางสาว อรัชพร  คงเพชร พืชศาสตร์  
42. 364203400022 นางสาว อริสา  ทองแก้ว พืชศาสตร์  
43. 364203400023 นางสาว กรรวี  เซ่งล  า พืชศาสตร์  
44. 364203400026 นางสาว สุธาทิพย์  อรุณน้อย พืชศาสตร์  
45. 364203400027 นาย ธนบดี  เครือเหลา พืชศาสตร์  
46. 364203400028 นาย ธรากร  อินทร์แย้ม พืชศาสตร์  
47. 364203400029 นาย นันทวัฒน์  ช่วยชนะ พืชศาสตร์  
48. 364203400030 นางสาว เบญจรัตน์  เรืองนิ่ม พืชศาสตร์  
49. 364203400031 นาย วัชรินทร์  จันทร์คีรี พืชศาสตร์  
50. 364203400034 นาย ดราการ  แซ่ยับ พืชศาสตร์  
51. 364203400035 นางสาว ธัญลักษณ์  มุสิกะพันธ์ พืชศาสตร์  
52. 364203400036 นาย ทักษิณ  สวยรูป พืชศาสตร์  
53. 364203400037 นางสาว ปรารถนา  จันทร์ดี พืชศาสตร์  



54. 364203400038 นาย พัชรพล  สุขสวัสดิ์ พืชศาสตร์  
55. 364203410001 นางสาว บุญศิริ  ชูจันทร์ สัตวศาสตร์  
56. 364203410002 นางสาว ณัฐชนันท์  มะลิวัลย์ สัตวศาสตร์  
57. 364203410003 นาย ธีรพงศ์  เชยกาญจน์ สัตวศาสตร์  
58. 364203410004 นาย บุญญฤทธิ์  ทีปะปาล สัตวศาสตร์  
59. 364203410006 นาย กิตตินันท์  ด าหยู สัตวศาสตร์  
60. 364203410007 นาย ณัฐพล  หนูสวัสดิ์ สัตวศาสตร์  
61. 364203410008 นางสาว ทิพย์ญาดา  ด้วงอ่อน สัตวศาสตร์  
62. 364203410009 นาย มารุตพงษ์  พันธ์วงค์ สัตวศาสตร์  
63. 364203410010 นาย สหัสวรรษ  ไขสกุล สัตวศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


