
ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารส านักวิทยบริการ ชั้น 2   

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 664208140003 นายธนาวุฒิ           เรียบร้อย การท่องเที่ยว   
2. 664208140018 นางสาวไอศิกา          มหาศาลเลิศพิพัฒน์ การท่องเที่ยว   
3. 664208140013 นางสาวสุธิกานต์     ชุมบุตร การท่องเที่ยว   
4. 664208140022 นางสาวชลิตา        พุ่มพวง  การท่องเที่ยว   
5. 664208140001 นางสาวกนกวรรณ  เทียมสานุจิตต์ การท่องเที่ยว   
6. 664208140029 นางสาวณัฎฐชา     จีนเมือง การท่องเที่ยว   
7. 664208140051 นางสาวจันทราภา   ศรีสุด การท่องเที่ยว   
8. 662408030003 นางสาววิรัญชนา    เวสสโรจน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   
9. 662408030005 นายเอกเฉลิมชัย     เเสนเลิศ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   
10. 662408030010 นายวิรุฬ              กุลบุญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   
11. 662408930014 นายธราดล           หีบเพ็ชร  การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารส านักวิทยบริการ ชั้น 2   

 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  

1. 663215840024 นายนพรุจ            คงแดง วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. 663215840013 นายศุภณัฐ           พูลเกิด วิศวกรรมไฟฟ้า  
3. 663215840009 นายภคฤทธิ์          จันทวงษ ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
4. 663215840015 นายคามิน             จ าเนียรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า  
5. 663215840035 นายชานน             ทิพยมนตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  
6. 663215840034 นายกฤษฎา            ขาวคง วิศวกรรมไฟฟ้า  
7. 663215840017 นายจักรี                ด าอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า  
8. 663215840026 นายณัฐชนน           ไข่ด้วง วิศวกรรมไฟฟ้า  
9. 663215840039 นายกันติทัต            คณโฑทองค า วิศวกรรมไฟฟ้า  
10. 663215840003 นายธนายุทธ           ปานศร ี วิศวกรรมไฟฟ้า  
11. 663215840002 นายพงศกร            พันเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า  
12. 663215840011 นายยสินทร            แสงหลา้ วิศวกรรมไฟฟ้า  
13. 663215840008 นายยุทธพิชัย          ด้วนอบ วิศวกรรมไฟฟ้า  
14. 663215840037 นายอ ารอม             กะมูนิง วิศวกรรมไฟฟ้า  
15. 663215840032 นายตัลมียี               เจะอามะ วิศวกรรมไฟฟ้า  
16. 663215840023 นายอภิสิทธิ์             ร่าหมาน วิศวกรรมไฟฟ้า  
17. 663215840016 นายฟิตรอ                ยะปาร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
18. 663215840020 นายวาสิฎฐ์               โอปิน วิศวกรรมไฟฟ้า  
19. 663215840004 นายอัฟฟาน              กาเหย็ม วิศวกรรมไฟฟ้า  
20. 663215840036 นายภาณุวัฒน์           สมพงษ ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
21. 663215840012 นายสราวุฒิ               สินจรูญศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า  
22. 663215840022 นายเกรียงไกร            ภู่ห้วยล่ า วิศวกรรมไฟฟ้า  
23. 663215840029 นายวิญญู                 เส็นเนียม วิศวกรรมไฟฟ้า  
24. 663215840028 นายภูมิผไท               แดงบรรจง วิศวกรรมไฟฟ้า  
25. 663215840001 นางสาวผกามาศ         อ่อนจุล วิศวกรรมไฟฟ้า  



ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ  
26. 663215840038 นายธฤต                   ทองชู วิศวกรรมไฟฟ้า  
28. 663215840019 นายจักรราช               ชูจิต วิศวกรรมไฟฟ้า  
29. 663215840006 นายอรรถพงศ์             ด าเพชร วิศวกรรมไฟฟ้า  
30. 663215840033 นายเกรียงไกร             แก้วเก้า วิศวกรรมไฟฟ้า  
31. 663215840025 นายธนกร                 วงศท์องเกื้อ วิศวกรรมไฟฟ้า  
32. 663215840005 นายปัญจรัฐ               ปิ่นแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า  
33. 662415840001 นายยาฮูดา                 มะ วิศวกรรมไฟฟ้า  
34. 662415840002 นางสาวฤทัยทิพย์         คุระเอียด วิศวกรรมไฟฟ้า  
35. 662415840012 นายสรพงษ์                บัวมาศ วิศวกรรมไฟฟ้า  
36. 662415840017 นางสาวนพิษฐา            ชูอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า  
37. 663215910019 นายวัชระ                  แสงอุทัย วิศวกรรมก่อสร้าง  
38. 663215910022 นายภูริณัฐ                 บุญวรรโณ วิศวกรรมก่อสร้าง  
39. 663415910002 นายชนม์สวัสดิ์            วิจันทกุล วิศวกรรมก่อสร้าง  

 

 

 

 

 


