
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 59302  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164201020001 นายกฤติน   ช่วยแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  
2. 164201020004 นางสาวกัลฐิกานต์   ด ารัตนา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
3. 164201020005 นางสาวกัลยรัตน์   อักษร การจัดการโรงแรมและการบริการ  
4. 164201020007 นางสาวกิตติพร   ชื่นจิตร การจัดการโรงแรมและการบริการ  
5. 164201020008 นางสาวขวัญจิรา   เงินสยาม การจัดการโรงแรมและการบริการ  
6. 164201020009 นางสาวจุไรรัตน์    พวงร้อย การจัดการโรงแรมและการบริการ  
7. 164201020010 นางสาวชนนิกานต์    มรรคผล การจัดการโรงแรมและการบริการ  
8. 164201020012 นางสาวฑิมพิกา   เพชรแดง การจัดการโรงแรมและการบริการ  
9. 164201020013 นางสาวณัฐกานต์   เรืองสูง การจัดการโรงแรมและการบริการ  
10. 164201020014 นายณัฐชนน  จันทร์ไพรพฤกษ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
11. 164201020015 นางสาวธมกร   ภูจิราพงษ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
12. 164201020017 นางสาวปิ่นมณ ี  แพ่งเพ็ชร การจัดการโรงแรมและการบริการ  
13. 164201020019 นายพัทธดนย์   กาญจนชัย การจัดการโรงแรมและการบริการ  
14. 164201020020 นางสาวภัทราพร   สุวรรณรัตน์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
15. 164201020021 นางสาวภูสนิศา   สาริกา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
16. 164201020022 นางสาววนิดา   ชูสวุรรณ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
17. 164201020023 นางสาววรรฒิรา   โสะและ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
18. 164201020024 นางสาวศิริรัตน์   ศิริรักษ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
19. 164201020026 นางสาวศุภวรรณ   แก้วช่วย การจัดการโรงแรมและการบริการ  
20. 164201020027 นางสาวศุภาพิชญ์   สายมั่น การจัดการโรงแรมและการบริการ  
21. 164201020029 นางสาวสิริรัมภา   ศิริยา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
22. 164201020030 นางสาวสุดารัตน์   เฉ้งเหา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
23. 164201020031 นางสาวสุนิศา   พะสริ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
24. 164201020033 นายสุวภัทร    ชัยฤทธิ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
25. 164201020034 นางสาวอนันทิยา   เรืองฤทธิ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
26. 164201020036 นางสาวอาภา   อิสระ การจัดการโรงแรมและการบริการ  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
27. 164201020037 นางสาวอาภาภรณ์    คีรีนารถ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
28. 164201020038 นางสาวอารียา   คงแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  
29. 164201020039 นางสาวเกวลิน   เทียมทัด การจัดการโรงแรมและการบริการ  
30. 164201020040 นางสาวเสาวลักษณ์   จู้ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
31. 164201020041 นายไกรวิทย์   เพ็ชรสังข์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
32. 164201020043 นางสาวกนกพร   มณี การจัดการโรงแรมและการบริการ  
33. 164201020045 นางสาวกัณฐิกา   ศรีสุวรรณ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
34. 164201020050 นางสาวกุลธิดา พาสกล การจัดการโรงแรมและการบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 59402  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164201020051 นางสาวขัตติยะ แซเงาะ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
2. 164201020053 นางสาวจินดารัตน์ อ่อนแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  
3. 164201020054 นางสาวจิราวรรณ พินิจวงษ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
4. 164201020056 นางสาวฐิตา  ยีสา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
5. 164201020057 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีจรัส การจัดการโรงแรมและการบริการ  
6. 164201020058 นางสาวณัฐนิชา ไชยชะนะ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
7. 164201020059 นายณัฐวัตร กาฬสุวรรณ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
8. 164201020060 นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์  การจัดการโรงแรมและการบริการ  
9. 164201020061 นางสาวดารินธรณ์ อนันตพันธ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
10. 164201020062 นางสาวดาหวัน หมุดเตล็บ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
11. 164201020064 นางสาวธณัญญา ช่วยรักษา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
12. 164201020065 นางสาว นนธนันทน์ จิตต์โสภา การจัดการโรงแรมและการบริการ  
13. 164201020068 นางสาวนันทิชา ชินส าราญวงศ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
14. 164201020071 นายบาฮรง เจะมะ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
15. 164201020073 นางสาวประกายดาว มิสวิล การจัดการโรงแรมและการบริการ  
16. 164201020074 นางสาวปาริตา แก้วกาญจน์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
17. 164201020075 นางสาว ปิยธิดา สุกแก้วณรงค์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
18. 164201020079 นางสาวพัฒจริดา แก้วศรีทอง การจัดการโรงแรมและการบริการ  
19. 164201020080 นางสาวพิมนิภา สุขโณ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
20. 164201020081 นางสาวพีรยา ชัยเพชร การจัดการโรงแรมและการบริการ  
21. 164201020083 นางสาวมุกตาภา ปิดด า การจัดการโรงแรมและการบริการ  
22. 164201020086 นางสาววริศรา ประสมพงษ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
23. 164201020087 นางสาววาสนา ไชยรัตน์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
24. 164201020089 นางสาววีนา มูเก็ม การจัดการโรงแรมและการบริการ  
25. 164201020090 นางสาวศิรารัตน์ หลินมา การจัดการโรงแรมและการบริการ  

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. 

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

1. 164201020094 นางสาวสิริยากร เพ็งชัย การจัดการโรงแรมและการบริการ  
2. 164201020095 นางสาวสุธาวัลย์ เพ็ชร์สุก การจัดการโรงแรมและการบริการ  
3. 164201020098 นางสาว สุพรรษา หวัดผ้อง การจัดการโรงแรมและการบริการ  
4. 164201020104 นางสาวอิสรียา เพชรชูช่วย การจัดการโรงแรมและการบริการ  
5. 164201020107 นางสาวเจนขวัญ คงบุรี การจัดการโรงแรมและการบริการ  
6. 164201020108 นางสาวเบญจวรรณ เหมือนสังข์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
7. 164201020109 นางสาวโซไรด๊ะ หยีเส็นเบ็ญละ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
8. 164201020112 นางสาวดวงเดือน จันทรัตน์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
9. 164201020114 นางสาวธารภิรมย์ ในทองหลาง การจัดการโรงแรมและการบริการ  
10. 164201020116 นางสาวนริศรา  เซ็นยะหมัด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

11. 164201020117 นางสาวนฤมล  จันทร์เลื่อน การจัดการโรงแรมและการบริการ  

12. 164201020118 นางสาวนัฏฐิกา  แถลงเพราะ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

13. 164201020119 นางสาวนารีกัตส์   สูเจริญ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

14. 164201020121 นางสาวปิยนุช  ขาวนาค การจัดการโรงแรมและการบริการ  

15. 164201020122 นางสาวปิยรัตน์  ชุมแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  

16. 164201020123 นางสาวพรทิพา  บัวบุศ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

17. 164201020125 นางสาวพรรพษา  หมิดแล้ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

18. 164201020126 นางสาวพันธ์ทิพย์  ทิพย์สุราษฎร์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

19. 164201020127 นายมนตรี  ทองมา การจัดการโรงแรมและการบริการ  

20. 164201020128 นางสาวมัณฑน ี  แก้วสุวรรณ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

21. 164201020129 นางสาวมินธาดา  ตรีแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  

22. 164201020130 นายมินรญา  ทองวรรณ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

23. 164201020132 นางสาวลลนา  กลับนวล การจัดการโรงแรมและการบริการ  

24. 164201020133 นางสาววรรัตน์  อินนุรักษ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

25. 164201020134 นางสาวศศิกานต์  รงค์ฤทธิ์ไชย การจัดการโรงแรมและการบริการ  

26. 164201020135 นางสาวศิรินภา  อ่อนแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  
 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะศิลปศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 

ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 (59302)  
 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
1. 164201020136 นางสาวศิริพร  ภู่ทอง การจัดการโรงแรมและการบริการ  

2. 164201020139 นางสาวสุธาทิพย ์ เจะมะหมัด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

3. 164201020140 นางสาวสุนิษา  ข าเกิด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

4. 164201020141 นางสาวสุภัสสรา  ศรีเกตุ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

5. 164201020143 นายอมรชัย  ใหม่ทิม การจัดการโรงแรมและการบริการ  

6. 164201020144 นางสาวอาภรณ์  พูลศรี การจัดการโรงแรมและการบริการ  

7. 164201020145 นางสาวอารียา  สุขสมบูรณ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

8. 164201020146 นางสาวเมริษา  บุญชอบการ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

9. 164201020147 นายกฤษฎา  ไชยแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  

10. 164201020148 นางสาวกันยรัตน์  จันทร์ชุม การจัดการโรงแรมและการบริการ  

11. 164201020136 นางสาวศิริพร  ภู่ทอง การจัดการโรงแรมและการบริการ  

12. 164201020139 นางสาวสุธาทิพย ์ เจะมะหมัด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

13. 164201020140 นางสาวสุนิษา  ข าเกิด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

14. 164201020141 นางสาวสุภัสสรา  ศรีเกตุ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

15. 164201020143 นายอมรชัย  ใหม่ทิม การจัดการโรงแรมและการบริการ  

16. 164201020144 นางสาวอาภรณ์  พูลศรี การจัดการโรงแรมและการบริการ  

17. 164201020145 นางสาวอารียา  สุขสมบูรณ์ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

18. 164201020146 นางสาวเมริษา  บุญชอบการ การจัดการโรงแรมและการบริการ  

19. 164201020147 นายกฤษฎา  ไชยแก้ว การจัดการโรงแรมและการบริการ  

20. 164201020148 นางสาวกันยรัตน์  จันทร์ชุม การจัดการโรงแรมและการบริการ  

21. 164201020136 นางสาวศิริพร  ภู่ทอง การจัดการโรงแรมและการบริการ  

22. 164201020139 นางสาวสุธาทิพย ์ เจะมะหมัด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

23. 164201020140 นางสาวสุนิษา  ข าเกิด การจัดการโรงแรมและการบริการ  

24. 164201020141 นางสาวสุภัสสรา  ศรีเกตุ การจัดการโรงแรมและการบริการ  
 


