
ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

ปริญญำตรี (4 ปี) ภำคปกติ

1 6121156006 นาย ตะวัน โตทุ้ย ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

2 6121156012 นางสาว นิฤชา จันทร์ศรี ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

3 6121156019 นางสาว รัชนี ถวายธูป ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

4 6121156030 นางสาว ภัทรศยา ไกรรอด ครุศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

5 6121148004 นาย จตุรงค์ ก้านขาว ครุศาสตร์ การประเมินผลและวิจัยทางการ

ศึกษา

6 6121154006 นางสาว นิรชา ผลดี ครุศาสตร์ จิตวิทยา

7 6121154013 นางสาว นันทกาญจน์ เดชจินดา ครุศาสตร์ จิตวิทยา

8 6121154075 นาย สิทธิโชค ศรีจินดา ครุศาสตร์ จิตวิทยา

9 6121393001 นางสาว นภาพรรณ ส าเร็จ มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

10 6121393007 นางสาว อรภัสสร โจว มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

11 6121393009 นางสาว ภัทราภรณ์ เล้ียงรักษา มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

12 6121393011 นาย นภสินธ์ุ มานิล มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

13 6121393012 นาย ณัฐพล อยู่เป็นสุข มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

14 6121393013 นางสาว อารียา ป้ันส าลี มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

15 6121393015 นางสาว เจนจิรา นาคศาลา มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

16 6121393016 นางสาว สัณห์สมร ทาทอง มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

17 6121393019 นางสาว ฐานิต คุ้มวัลย์ มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

18 6121393021 นางสาว วชิราณี ค าบัณฑิตย์กุล มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

19 6121393022 นางสาว นริศรา อ่อนสมัย มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

20 6121393023 นาย อรรถพล สาธุกิจ มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ
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21 6121393027 นางสาว บุญธิตา เถาวัลย์ มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

22 6121393028 นางสาว พีรยา เทียนสันเทียะ มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์

23 6121903050 นาย วรภพ แซ่ต้ัง มนุษยศาสตร์ฯ นิติศาสตร์

24 6121391012 นาย สิทธิพล เอ้ือเฟ้ือ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ตะวันออก

25 6121358004 นางสาว กาญจนา โคตะวินนท์ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

26 6121358019 นางสาว มาริษา ยอดงาม มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

27 6121358052 นาย เดชานันท์ สราญศรี มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

28 6121358057 นางสาว อรนุช ลุนกอง มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

29 6121358080 นางสาว ภัทรกันย์ ล้ิมสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย

30 6121340004 นาย อนันต์ แซ่โจ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน

31 6121340024 นางสาว จารุวรรณ สว่างศรี มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน

32 6121340038 นางสาว ปิยะวรรณ สงคราม มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน

33 6121340054 นางสาว ธมลวรรณ นิระไทย มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน

34 6121340060 นางสาว กัญจนา กาฬภักดี มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาจีน

35 6121307003 นางสาว กนกวลัย โทวาท มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

36 6121307010 นางสาว ปนัดดา สังข์ทองหลาง มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

37 6121307020 นางสาว ปาณยวีร์ บรรเทากุล มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

38 6121307028 นาย สหรัฐ เสพสุข มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

39 6121307033 นางสาว มิยูกิ ยามะอุจิ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

40 6121307073 นาย เกียรติศักด์ิ ทรัพย์พงษ์ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

41 6121307081 นางสาว ศิรินภาพร โคทอง มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

42 6121307093 นางสาว ศศิยุคล เตยหล้า มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

43 6121307101 นางสาว มณีรัตน์ ศรีหากันยา มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ

44 6121307103 นาย ณัฐพล ข้อเป้ีย มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ
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45 6121310007 นาย ชลสิทธ์ิ สลีอ่อน มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

46 6121310016 นาย วุฒิภัทร รัตนพันธ์ มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

47 6121310021 นาย กิตติศักด์ิ กันแก้ว มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

48 6121310039 นางสาว อุษา เปรุนาวิน มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

49 6121310066 นาย ธนวันต์ สุขเพ็ชรี มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

50 6121310072 นาย ไกรวุฒิ นมัสการ มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

51 6121310076 นาย ชินดนัย แก้วสะอาด มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

52 6121310081 นางสาว สรัญญา นุชประมูล มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

53 6121310091 นางสาว อรชร ค าสอน มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

54 6121310100 นาย โชติกร ศรีละทา มนุษยศาสตร์ฯ รัฐประศาสนศาสตร์

55 6121301002 นางสาว ศศิวิมล กายท้วม มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

56 6121301013 นาย ธีรดนย์ อินทศักด์ิอุบล มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

57 6121301020 นาย ธีระพล ร้ิวมงคล มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

58 6121301031 นาย ธีรเดช โคตธนู มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

59 6121301035 นางสาว ยุวภา กานนท์ มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

60 6121301038 นางสาว จิราภรณ์ บุญศิริ มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

61 6121355006 นาย ณัฐวัตร ด ารงศิริ มนุษยศาสตร์ฯ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

62 6121355012 นาย พีรัช ภักดีสันติสกุล มนุษยศาสตร์ฯ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

63 6121355021 นาย ชินพัฒน์ รัตนสุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

64 6121355023 นางสาว ลีนา อัศวภูมิ มนุษยศาสตร์ฯ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

65 6121355027 นางสาว กาญจนา เทศเรือง มนุษยศาสตร์ฯ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

66 6121417006 นางสาว รจนา ชราชิต วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

67 6121374020 นางสาว กัญญารัตน์ ยงฉาย วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

68 6121374026 นางสาว กาญจนา บวรวิชาญกุล วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

69 6121374045 นางสาว ทัศนีย์ สวัสด์ิกิจ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
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70 6121374046 นาย กัมพล กีรติอ าไพ วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

71 6121374048 นางสาว บุญฑิญา ควบพิมาย วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

72 6121374050 นาย ธนิพัทธ์ ทองศรี วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

73 6121374057 นางสาว รังสินี ใจสมัคร วิทยาการจัดการ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

74 6121418001 นางสาว ศิริลักษณ์ สอนราษี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

75 6121418011 นางสาว สุวนันท์ สอนดี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

76 6121418013 นางสาว กิตติยา ยศรุ่งเรือง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

77 6121418015 นางสาว ยุวดี ค าทุย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

78 6121418025 นางสาว สุริยาพร ด้วงโพนแร้ง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

79 6121418043 นางสาว วราภรณ์ บุญใย วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

80 6121418045 นางสาว อชิรญา ธิพรพรรณ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

81 6121418048 นาย ธวัชชัย จ่ันเพ็ชร์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

82 6121418050 นางสาว ธนาพร วงศ์ค า วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

83 6121418053 นางสาว ภัสสร กล่ันรักษา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

84 6121418054 นางสาว อารียา ผิวสา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

85 6121418055 นาย ชัยภูมิ ทูมู วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

86 6121418056 นางสาว วริศรา ไชยมน วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

87 6121418057 นาย ชัยชนะ พรมพันธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

88 6121418059 นางสาว ธัญญาเรศ ทอดสนิท วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

89 6121418060 นางสาว วสุนันท์ เสวกวิหารี วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

90 6121418061 นางสาว ศิริวรรณ ช่ืนคุ้ม วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

91 6121418066 นางสาว วัทนพร นนท์ไตรรัตน์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

92 6121418067 นาย สิรภพ บุญโชติ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

93 6121418068 นางสาว สุพรรษา กาญจนะเกตุ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

94 6121418069 นาย ธนรัชต์ เฟ่ืองฟุ้ง วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์
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95 6121418070 นาย วรวุฒิ ครุฑพาหะ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

96 6121418071 นาย ราชิต ต้ิงหมาด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

97 6121418072 นางสาว โสภิตา สุ่ยสนธ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

98 6121418073 นางสาว ณิชชากาญ จันทร์กรูด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

99 6121418078 นาย เจษฎา พุกรัดกรุด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

100 6121418080 นางสาว ธิดารัตน์ ทองนา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

101 6121418082 นางสาว พรรณราย ไพศาลมงคลกิจ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

102 6121418083 นาย ศราวิน แตงสุวรรณ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

103 6121418085 นาย ธนกร จ๊ีดเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

104 6121418086 นางสาว นภัสวรรณ สีโนนวัด วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

105 6121418087 นางสาว ยุภาพร วิจารณ์ปรีชา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

106 6121418090 นางสาว นุสรา บุทธนา วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

107 6121418095 นางสาว รัตนา โอภาสวงษ์ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

108 6121418096 นางสาว ศุกลภัทร ยูลือ วิทยาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

109 6121413008 นาย เศกสิทธ์ิ ชูพวกพ้อง วิทยาการจัดการ การตลาด

110 6121413018 นาย วิทวัส ขวัญแก้ว วิทยาการจัดการ การตลาด

111 6121413019 นาย เมฆา หนูเล็ก วิทยาการจัดการ การตลาด

112 6121413024 นาย ต่อศักด์ิ วาดงาม วิทยาการจัดการ การตลาด

113 6121413042 นาย ศศมน เกตุผาสุข วิทยาการจัดการ การตลาด

114 6121390002 นาย ธนกร จุ่นมีวงษ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

115 6121390011 นางสาว ปาริฉัตร นกสุนทร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

116 6121390013 นางสาว ชาลินี ศิริชานีวุฒิ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

117 6121390014 นางสาว ณัฐนันท์ ชมภูเคน วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

118 6121390025 นาย โกสิต แดงเปล่ง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

119 6121390028 นาย อดิศร มีแสง วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว
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120 6121390033 นาย โสรัจ สุขสมรูป วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

121 6121390045 นางสาว พรลดา นุตรักษ์ วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

122 6121390046 นาย วีรพล สุขสาคร วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

123 6121390047 นางสาว ชนกานต์ บ ารุงเดช วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

124 6121390051 นางสาว วงศ์วรี อินทรวาส วิทยาการจัดการ การท่องเท่ียว

125 6121412026 นางสาว สิรินภา เสือบัว วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

126 6121412027 นางสาว เจนจิรา ถิรธนวันต์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

127 6121412051 นางสาว ยุวดี ทวีทรัพย์ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

128 6121412058 นางสาว นิภาพร โรจน์บุญถึง วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

129 6121412061 นางสาว ละอองดาว วงค์ษา วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

130 6121412065 นาย ธนวัฒน์ สงสวาสด์ิ วิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

131 6121501018 นางสาว สุภาพร เรือนแพ วิทยาการจัดการ การบัญชี

132 6121501019 นางสาว สุวัจนี ซ้อนมณี วิทยาการจัดการ การบัญชี

133 6121501032 นางสาว เสาวณีย์ แสงใสแก้ว วิทยาการจัดการ การบัญชี

134 6121501033 นางสาว จันทกานต์ ยอดค า วิทยาการจัดการ การบัญชี

135 6121501067 นางสาว กัลป์ปภัส ต้ังสนิทยุรัชต์ วิทยาการจัดการ การบัญชี

136 6121501098 นางสาว กนกวรรณ เพ่ิมสุธาโภชน์ วิทยาการจัดการ การบัญชี

137 6121501099 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็งนอก วิทยาการจัดการ การบัญชี

138 6121501101 นาย อนิรุทธ์ พุทธสอน วิทยาการจัดการ การบัญชี

139 6121501103 นางสาว ประภาพร อัศวภูมิ วิทยาการจัดการ การบัญชี

140 6121419007 นางสาว สิริธร จันทร์เขียว วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

141 6121419010 นางสาว นรีธร อโศกบุญรัตน์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

142 6121419014 นางสาว ศศิธร ศรีนคร วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

143 6121419015 นาย กิตติพัฒน์ เอิบอ่ิม วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

144 6121419016 นางสาว วรางคณา ชารีขันธ์ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ
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145 6121419017 นาย อภินัทธ์ ล้อมกุลไพศาล วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

146 6121419020 นาย มนตรี ประสิทธิกุล วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

147 6121419022 นาย ธงชัย หล้ายวน วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

148 6121419024 นางสาว สุนิษา แซ่เบ๊ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

149 6121419028 นางสาว พลอยพรรณ จันทร์พล วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

150 6121419030 นาย ธีระพล หล้าหิบ วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

151 6121419031 นางสาว ฐิตาพร วิชาชัย วิทยาการจัดการ การประกอบการธุรกิจ

152 6121381015 นาย นพชัย มูลอภัย วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

153 6121381028 นางสาว สิรินารถ งามอร่ามวิจิตร วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

154 6121381031 นาย ศุภชัย พันผา วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

155 6121381034 นาย กรรชัย ใจแสน วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

156 6121381039 นางสาว ชลนิชา หม่ืนไธสง วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

157 6121381048 นาย พีรพล อ่อนประไพ วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

158 6121381050 นางสาว กรกนกวรรณ ปันสกุล วิทยาการจัดการ การประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารองค์การ

159 6121414014 นาย ชยวิศว์ ศรีแจ่มดี วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

160 6121414018 นางสาว ปลายฟ้า จตุรพรสวัสด์ิ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

161 6121414021 นาย ธายุกร ฉายแสง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

162 6121414033 นาย สุวิจักขณ์ งามใจ วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

163 6121392007 นาย กรวิชญ์ อุดรไสว วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

164 6121392023 นาย จิรบดินทร์ อ่ิมอารมณ์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

165 6121392024 นาย สนธยา หมีเงิน วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

166 6121392038 นาย แทนคุณ ต้ังพรประเสริฐ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

167 6121392039 นาย ปาณัสม์ แจ่มศรีจันทร์ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

168 6121392041 นาย พุฒิพันธ์ุ พันธ์ุประจวบ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

169 6121392046 นาย ศุภกร มงคลกุล วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

170 6121392051 นาย ภัทรพงศ์ ทองเฟ่ือง วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

171 6121392054 นาย จักรินทร์ ปณิธานก่อเกียรติ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

172 6121392058 นาย ชัชวาล สุขเกษม วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

173 6121392059 นาย จักรินทร์ มาตา วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

174 6121392064 นาย สิริชัย เฮงเจริญ วิทยาการจัดการ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

175 6121368002 นางสาว นภาพร กีโดย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย

176 6121368003 นาย อมรเทพ เพียงกลาง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทย

177 6121375005 นาย วีรภัทร โภคะสวัสด์ิ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

178 6121375008 นางสาว ณัฐชุนันท์ พจนเรืองเดช วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

179 6121375011 นางสาว กมนียา แซ่ลี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

180 6121375019 นาย อิทธิฤทธ์ิ บุสภาค วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

181 6121375020 นาย วาทิต ขันธลักษณา วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

182 6121375022 นาย วิริยะ นาคทอง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

183 6121375025 นาย สันติภาพ ยางงาม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

184 6121375034 นาย อภิสิทธ์ิ เอียดนิมิตร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตก

185 6121296018 นาย ทักษิณ ทาสอน วิทยาศาสตร์ฯ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

186 6121216005 นางสาว ลดาวัลย์ โพธ์ิพรม วิทยาศาสตร์ฯ เคมี
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187 6121281003 นาย จตุพร บุญมาก วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

188 6121281011 นางสาว อาภากร ลิขิตชาญวิทย์ วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

189 6121292029 นาย ธนพล พลหม่ัน วิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

190 6121232014 นาย ธาดา นามยงค์ วิทยาศาสตร์ฯ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย

191 6121232016 นาย เสฏฐพงศ์ ธรรมนพเก้า วิทยาศาสตร์ฯ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย

192 6121232022 นางสาว รัตติยาณี สีงามดี วิทยาศาสตร์ฯ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย

193 6121232025 นางสาว นภสร สังวาลประกายแสงวิทยาศาสตร์ฯ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย

194 6121256007 นางสาว ศิริลักษณ์ หล่ออินทร์ วิทยาศาสตร์ฯ การแพทย์แผนไทย

195 6121295001 นาย อิงครัต ภู่เกตุ วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

196 6121295002 นางสาว ขวัญแก้ว บุญศรี วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

197 6121295003 นาย ปฏิคม กาจนราวุฒิ วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

198 6121295005 นาย รัตนะ สอนทอง วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

199 6121295006 นางสาว ปาริชาติ จันทะขาว วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

200 6121295007 นางสาว นัฐมน อาคะมาตร วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

201 6121295008 นาย ธวัชชัย สอนการ วิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรมการจัดการเกษตร

และซัพพลายเชน

202 6121207026 นาย ธงชัย หาญบวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์

203 6121207038 นาย คฑาวุธ สมประสงค์ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

204 6121211022 นางสาว อัสรีนา ขาวยู วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร

205 6121211024 นางสาว สุชาดา มานะชัย วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร

206 6121291003 นางสาว นลิตา วงษ์โคกสูง วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม

207 6121291009 นางสาว ลลินทิพย์ จันทร วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม

208 6121291013 นางสาว มารีนา หมัดหมอ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม

209 6121802024 นางสาว ศศิธร อู่สิน วิทยาศาสตร์ฯ สาธารณสุขศาสตร์

210 6121283009 นางสาว นลิณี จูมศิลป์ วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

211 6121283024 นางสาว พรธิภา สุขจันโท วิทยาศาสตร์ฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

212 6121297004 นาย ภานุพงศ์ สิงห์มนัส วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน)

213 6121297015 นาย ปฏิภาณ เขียวข า วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน)

214 6121297018 นาย ธีรพัฒน์ โพธ์ิศรีโคตร วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน)

215 6121297021 นาย ธิปพัทธ์ บุญประสาร วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน)

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

216 6121297044 นาย ศิลา ไชยคีนี วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน)

217 6121297047 นางสาว โยษิตา บ าเพิงรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน)

218 6121297009 นาย อนุวัฒน์ เมฆโพธ์ิ วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

219 6121297031 นาย ศุภณัฐ ซ่ือชัย วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

220 6121297033 นาย กฤษณรัตน์ เปรมไว้การ วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

221 6121297034 นาย สัญชัย แสนสายเนตร วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

222 6121297038 นาย มารวย ไชยแสนสุข วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

223 6121297042 นาย อัษฎายุธ เอกกรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

224 6121297046 นาย ธนดล ธนะเพ่ิมพูล วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

225 6121297050 นาย กันตพงศ์ บุญอ่ิม วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

226 6121297052 นางสาว กรรณิกา ระวัง วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

227 6121297058 นาย ธนชิต เจนกิจทวีย่ิง วิศวกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม)

228 6121290041 นางสาว จารุพัฒน์ ช่างประโคน วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

229 6121290044 นาย วรเชษฐ์ แหน่งมี วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

230 6121290049 นางสาว บัว ลัมมะพ้อ วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

231 6121290057 นาย ชาญวิทย์ ถิตย์สถาน วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์)

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

232 6121290006 นาย ธนาวุฒิ ใบตานี วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

233 6121290007 นาย อนิรุจน์ ฤทธ์ิจุรี วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

234 6121290010 นาย รัชชานนท์ ธูปหอม วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

235 6121290025 นาย ธนพล อาด า วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

236 6121290038 นาย ยศวิน เพ็ชร์สว่างเกิด วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

237 6121290052 นาย จิรศักด์ิ บุตรค า วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

238 6121290053 นาย สุพพัต ส าเภาทอง วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

239 6121290054 นาย บริพัตร พวงเขียว วิศวกรรมศาสตร์ฯ การจัดการวิศวกรรมการผลิต

และโลจิสติกส์(แขนงวิชาการ

จัดการผลิตและคุณภาพ)

240 6121226037 นาย วิศรุต แก้วหยก วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

241 6121226048 นางสาว นฤมล แซ่อ้ือ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

242 6121226052 นาย ธรากร กุลแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

243 6121226054 นาย ธนกร แซ่ต้ัง วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

244 6121226056 นางสาว ธีรารัตน์ สมบัติวิริยพร วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

245 6121226058 นางสาว เอมวิกา ขัตติวัง วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

246 6121226067 นาย วทัญญู หวังผล วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

247 6121226071 นางสาว อรปรียา เสาไม้แก่น วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

248 6121226074 นาย วุฒิชัย แผ่นค า วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

249 6121226079 นาย ไตรภพ พลนาวี วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

250 6121226086 นางสาว ประภาวัลย์ เอ้ือทวีชัยกวิน วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้ประกอบการอาหาร

251 6121602034 นางสาว กัลยกร กล่ าพล วิศวกรรมศาสตร์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

252 6121225004 นาย พิชญากร เจริญรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

253 6121225006 นางสาว วรัญญา เนตรบุญ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

254 6121225007 นางสาว อริสรา บุญมี วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

255 6121225009 นาย พงษภัทร พรส่ี วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

256 6121225014 นาย สุรเชษฐ์ จีวรกุลนนท์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

257 6121225019 นางสาว ดรีม รุ่งเรือง วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

258 6121225020 นาย อนันต์ จันอากาศ วิศวกรรมศาสตร์ฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปริญญำตรี (5 ปี) ภำคปกติ

259 6181107002 นางสาว เพ็ญยุพา เสมศรี ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

260 6181107015 นางสาว กฤษณา ดิษฐ์นวล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

261 6181107044 นางสาว ปิยฉัตร ร่วมจิตร ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

262 6181107070 นางสาว ภณิตา จุลรักษ์ ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

263 6181107072 นางสาว ศศินา สิราทวีหิรัญกุล ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

264 6181147004 นางสาว ศิริวรรณ สุภาพ ครุศาสตร์ พลศึกษา

265 6181147024 นาย ศิรสิทธ์ิ สมวงศ์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

266 6181147028 นาย สราวุธ แก้วนิตย์ ครุศาสตร์ พลศึกษา

267 6181125008 นางสาว ฐิติชญา แก้วมาคูณ ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

268 6181125022 นางสาว สุดารัตน์ เบียนชัย ครุศาสตร์ ศิลปศึกษา

269 6181163003 นาย อดิเทพ เมตตา มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

270 6181163021 นาย อดิสรณ์ สุธรรมา มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

271 6181163024 นางสาว ศีตลา อินทรตา มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

272 6181163026 นางสาว กุลณัฐ เหล่าประเสริฐสกุลมนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

273 6181163052 นางสาว ชัญญานุช มณีแสง มนุษยศาสตร์ฯ นาฏยศิลป์ศึกษา(ค.บ.)

274 6181124008 นางสาว ลลิตา เกตุสุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย(ค.บ.)

275 6181124028 นางสาว อาทิติณี บุญเพ็ชร มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย(ค.บ.)

276 6181124077 นางสาว ธารทิพย์ นาเจริญ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาไทย(ค.บ.)

277 6181123034 นางสาว จันทนิภา ต๊ะต๊ิบ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

278 6181123039 นางสาว ธนวรรณ สุริยงค์ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ขอ้มลู ณ วันที ่27 มกราคม 2565



ล ำดับ  รหัสนักศึกษำ  ค ำน ำหน้ำ ช่ือ  สกุล  คณะ  สำขำวิชำ

รายช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๓)

279 6181123054 นางสาว สาธินี เทพไชย มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

280 6181123080 นางสาว ปาฏลี ชัยวิเศษ มนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

281 6181126054 นางสาว ปริยามน สุดสายเนตร มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศึกษา(ค.บ.)

282 6181126066 นางสาว ณัฐกมล แซ่จึง มนุษยศาสตร์ฯ สังคมศึกษา(ค.บ.)

283 6181166020 นาย ไชยศ วิชัยวงษ์ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)

284 6181166023 นาย อรัญชัย มีโพธ์ิ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)

285 6181166026 นางสาว นัฐริกา มหาสาโร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)

286 6181166028 นาย ธีระพัฒน์ อินสาคร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)

287 6181166043 นางสาว ลักขณา ศักด์ิมณี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีไทยศึกษา(ค.บ.)

288 6181165019 นาย เจษฎา สุขใย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

289 6181165034 นาย มังคเลศ ชูชีพ วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

290 6181165039 นางสาว สุวิมล เงินส่วย วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

291 6181165050 นาย สุทธิพงษ์ จ่ันเพชร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

292 6181165060 นาย พงศ์ประพันธ์ ผ้ึงล้อม วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

293 6181165062 นาย พงศ์พิชิต กาฬภักดี วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

294 6181165070 นาย จักรพันธ์ อินทรศร วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

295 6181165077 นาย วชิรพรรษ์ กองแสวง วิทยาลัยการดนตรี ดนตรีตะวันตกศึกษา(ค.บ.)

296 6181110007 นางสาว สกุลรัตน์ ค าอินทร์ วิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์(ค.บ.)

297 6181112006 นาย สาธิต เมืองรมย์ วิทยาศาสตร์ฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)

298 6181112023 นาย กฤตยชญ์ เรืองสมศรี วิทยาศาสตร์ฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)

299 6181113002 นางสาว ณัฐวดี ศรีไชยา วิทยาศาสตร์ฯ ชีววิทยา(ค.บ.)
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