
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที ่22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ห้อง AR301 อาคารส านักวิทยบริการ 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 462403400004 นางสาว คีตภัทร  เพชรคง พืชศาสตร์  
2. 462403400005 นาย ธนัช  ชาวสวน พืชศาสตร์  
3. 462403400006 นาย พิทยา  เกตุเกลี้ยง พืชศาสตร์  
4. 462403400007 นาย ภูมิรพี  เพชรบูรณ์ พืชศาสตร์  
5. 462403400008 นางสาว รัตนวลี  สุขสม พืชศาสตร์  
6. 462403400009 นางสาว ศรัญญา  แก้วควนสูง พืชศาสตร์  
7. 462403400011 นาย สุวรรณศักดิ์  พลับบดี พืชศาสตร์  
8. 462403400012 นางสาว อรวี  สุขเม่า พืชศาสตร์  
9. 462403400014 นาย ศิวกร  อินทร์ทอง พืชศาสตร์  
10. 462403410001 นาย กันต์พจน์  นุ่นสง สัตวศาสตร์  
11. 462403410003 นาย ชานนท์  เซ่งเซี่ยง สัตวศาสตร์  
12. 462403410004 นาย ซาฟารี  หนูนวล สัตวศาสตร์  
13. 462403410006 นาย วงศกร  บูรณะวงศ์ สัตวศาสตร์  
14. 462403410007 นาย วิศรุต  หัสการ สัตวศาสตร์  
15. 462403410009 นาย ศุภณัฐ  ชาพรหมสิทธิ์ สัตวศาสตร์  
16. 462403410010 นาย สหัชชัย  บวัเกศ สัตวศาสตร์  
17. 462403410011 นาย สิทธิชัย  หนูแก้ว สัตวศาสตร์  
18. 462403410012 นางสาว อริสรา  คงศิริ สัตวศาสตร์  
19. 462403410013 นางสาว อัจจนา  เรืองมาก สัตวศาสตร์  
20. 463203400016 นาย พงศกร  ดวงรักษ์ พืชศาสตร์  
21. 464203400001 นาย ธราทิตย์  มานะ พืชศาสตร์  
22. 464203400002 นาย วิธวินท์  เกื้อบุตร พืชศาสตร์  
23. 464203400003 นาย เฉลิมชัย  นวลวิจิตร พืชศาสตร์  



24. 464203400004 นาย อานนท์  วงเหละ พืชศาสตร์  
25. 464203400006 นาย ปฎิญญา  เสนกัลป์ พืชศาสตร์  
26. 464203400007 นาย สุภัทรชัย  ศรีนวลแก้ว พืชศาสตร์  
27. 464203400010 นาย นิธิศ  ตันสกุล พืชศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะเกษตรศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที ่22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ห้อง AR301 อาคารส านักวิทยบริการ 

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 464203410001 นางสาว อรสา  ชนะพันธ์ สัตวศาสตร์  
2. 464203410003 นางสาว ภูริชญา  นาคเกลี้ยง สัตวศาสตร์  
3. 464203410005 นาย วีรศักดิ์  พรหมไชยศรี สัตวศาสตร์  
4. 464203410006 นาย อภิสิทธิ์  นวลศรี สัตวศาสตร์  
5. 464203410007 นาย วิชัย  ทองเนื้อสาม สัตวศาสตร์  
6. 464203410008 นาย นิติพงศ์  แสงระวี สัตวศาสตร์  
7. 464203410009 นาย ชูศักดิ์  กรดเกิด สัตวศาสตร์  
8. 464203410010 นาย พงศธร  ชาคง สัตวศาสตร์  
9. 464203410011 นาย อภิสิทธิ์  เพ็ชรสามสี สัตวศาสตร์  
10. 464203410012 นาย ภาณุพงษ์  นวลพรม สัตวศาสตร์  
11. 464203410013 นาย ภาสกร  ชุมขวัญ สัตวศาสตร์  
12. 464203410014 นาย สุรศักดิ์  รักไชย สัตวศาสตร์  
13. 464203410015 นางสาว ณัฐกานต์  เมืองกลัด สัตวศาสตร์  
14. 464203410016 นาย ศรายุทธ  ค ามะลิ สัตวศาสตร์  
15. 464203410017 นาย จรินทร์  บัวเงิน สัตวศาสตร์  
16. 464203410018 นาย ธวัฒชัย  เกาะยอ สัตวศาสตร์  
17. 464203410019 นางสาว ชุติมา  ศรีรักษา สัตวศาสตร์  
18. 464203410020 นางสาว สุธีธิดา  ขุนเจริญ สัตวศาสตร์  
19. 464203410021 นาย ธีรพล  จุลพฤกษ์ สัตวศาสตร์  
20. 464203410023 นาย อภิสิทธิ์  สังขโชติ สัตวศาสตร์  
21. 464203410024 นาย เนติพันธุ์  จันทร์ประกอบ สัตวศาสตร์  
22. 464203410025 นาย ชลิต  เกื้อบุญส่ง สัตวศาสตร์  
23. 464203410026 นาย วัฒนา  ช่วยสงคราม สัตวศาสตร์  



24. 464203410027 นาย ธนกฤต  ชุมสุด สัตวศาสตร์  
25. 464203410029 นาย ธนกร  สุขการ สัตวศาสตร์  
26. 464203410032 นาย ซาบุดดีน  สาหล า สัตวศาสตร์  
27. 464203410033 นาย ธนากร  สังข์ทอง สัตวศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


