
ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
1 นางสาวทิพย์เกษร  สุล านาจ
2 นายจิรศักด์ิ จะยันรัมย์

Room 1 3 นางสาวสุพิศรา  เกิดสวัสด์ิ
4 นางสาวอารียา อาจหาญ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 5 นางสาวจรัญญา ทองแย้ม
6 นางสาวฐานิดา ขาวฟู

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 7 นายราชานนท์ ทัดบุญ
8 นายตัวเอง วิริยะ วชิรมน
9 นางสาวพรพิมล สาทประเสริฐ
10 นางสาวธนิดา แซ่ล้ี
11 นางสาวฐิติชญา เสือโพด
12 นางสาวปิยธิดา  เลพล
13 นางสาวจีลพัฒน์ อาจวิชัย

Room 2 14 นางสาวภวรินทร์ วงษ์สลาม
15 นายฐิติ จิรนันทศักด์ิ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 16 นายมัญจา บุสุวะ
17 นายภัทรพล แจ้งหัวดง

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 18 นายพรพิพัฒน์ เกตบุตร
19 นางสาวมะขาม ธรรมจ ารัส
20 นายพิพิธธน  นาขวัญ
21 นายณัฐดนัย การญาณ
22 นายพัชรพล พงษ์พานิชย์
23 นายภูวดล พุ่มดอกไม้
24 นางสาวเกวลิน  วิจารย์

Room 3 25 นายพงศธร หาญพล
26 นางสาวมัลลิกา  จันทริด

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 27 นางสาวดียานา เจ๊ะอูมา
28 นางสาวนูรีซัน ดาโอ๊ะ

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 29 นางสาวนางสาวนิรัชชา  มะลิกุล
30 นางสาวอาซียะห์  ทองด้วง
31 นายนัทธพงศ์ ต้ังธนานึรักษ์
32 นายปาราเมศ บ ารุงนุรักษ์
33 นายภาคภูมิ คุรุวงษ์

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 
วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
34 นายอภิวัฒน์  วงษ์กรวด
35 นายปัณณวิชญ์ พิมยก

Room 4 36 นายสุธากร พิณทอง
37 นางสาวกัลยาณี  ศรีสิทธ์ิ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 38 นางสาวทิพวรรณ แซ่อ้ึง
39 นางสาวปัญญ์ธิษา วณิชภูวดล

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 40 นายวศิน  ทองอรุณ
41 นางสาวชริตา  พุทธาเวียง
42 นางสาวธนภรณ์ กิจนุเคราะห์
43 นางสาวนิราภร โพธ์ิแดง
44 นายฐิติพงศ์ แสงศรี
45 นางสาวณัฐนันท์  ประธานภรณ์กุล
46 นายพรพิพัฒน์ เกตบุตร

Room 5 47 นางสาวกัญญารัตน์  ชูอนนท์
48 นายชาญชล ชาญชิตร

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 49 นางสาวปิยาภา อุตนะ
50 นายนฤเบศร์ สุดโต

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 51 นางสาวณัฐชยา ไพศาลวัชรโกศล
52 นางสาวจิรุภรณ์ สวยสะอาด
53 นายปัญญเทพ  สนธิพันธ์ุ
54 นางสาวธนภรณ์ เทียนชัย
55 นางสาวนัฐฎาพร ทัศนะ
56 นางสาวรัชดา จันทร์คุ้ย
57 นายอัมรินทร์ จีนประมูล

Room 6 58 นายอรรถพล บัวสุวรรณ์
59 นางสาวธนพร สอนอาจ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 60 นางสาวสุรีรัตน์ ชะคู
61 นางสาวณัฐมล พินพังงา

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 62 นางสาวณัฏฐณิชา  นนทารักษ์
63 นางสาวภรภัทร ว่องปรีชาน
64 นางสาวนิภาพร  ค าเจียร
65 นางสาวพัชญา ฉัตรจุฑามณี
66 นางสาวณัฐธยาน์  จันทวี

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 
วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
67 นางสาวณัฐรมย์ น้อยนวล
68 นางสาวอามัล ยะโกะ

Room 7 69 นางสาวเกสรา สวัสด์ิ
70 นางสาวขนิษฐา  บุญทอง

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 71 นายเติมพร  งามงอน
72 นางสาวโชติกาญจน์  เดชวิชิต

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 73 นายทรงวุฒิ แต่งแก้ว
74 นางสาวพรนภา  สีลานุกูล
75 นางสาวนิศารัตน์  พรหมดวง
76 นางสาวธัญรักษณ์ แสงโชติ
77 นายอานนท์ ผลบุญเสริม
78 นายเจตดิลก  ไชยวิศาล
79 นายณัฐวุฒิ เกณการฑ์

Room 8 80 นายธีธัช ส าเร
81 นายสุริยา  กาเจ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 82 นายนิสสรณ์ เขมธนถณ
83 นางสาวธมลวรรณ  นิระไทย

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 84 นางสาวธิตินันท์ ไข่กล่ิน
85 นายภราดร แก้วสง่า
86 นางสาวสิริฤดี พรหมประกาย
87 นายจิรายุ ธรรมศักด์ิ
88 นางสาวรติยากร โปรดปราน
89 นางสาวรติมา สหวิศิษฏ์
90 นางสาววิจิตรา  ศรีมงคล

Room 9 91 นายณัฐภูมิ หัสดี
92 นางสาวพัชริดา มนัสชนัญ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 93 นางสาวฐิติพร รักไทย
94 นางสาวจีรารัตน์ ดาวช่วย

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 95 นางสาวชลดา  เดชพรหม
96 นายฤทธิพล ซึงกุลเจริญ
97 นางสาวศิริลักษณ์ คล่องแคล่ว
98 นางสาวจิรภัทร หมัดฮารุณ
99 นางสาวกนิษฐา  สิงห์สาย

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 
วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
100 นางสาววิภาดา ค าสันเทียะ สมภักดี
101 นางสาวจุติรัตน์ เอ่ียมงาม

Room 10 102 นางสาวผริตา  นันทพงศ์กาญจน์
103 นางสาวมยุริน บ ารุง

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 104 นายกันท์รติณณ์  พิทักษ์เดชาโชติ
105 นายวงศธร ขุนอินทร์

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 106 นางสาวรินรดา จันทร์ดาศรี
107 นางสาวศศิวรรณ  ศรีวิเชียร
108 นางสาววิไลวรรณ  เจือจันทร์
109 นางสาวสุภาพร ฮุยเก๊ียะ
110 นางสาววรัลยา  ทองหมู่
111 นางสาวชัชนันท์ญา ก่ันกลด
112 นางสาววรรณภา ศิริเวช

Room 11 113 นางสาวภีรญา  สลามเต๊ะ
114 นางสาวโมราณี   มอมิง

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 115 นางสาวชนิตา  ศรีสุทโธ
116 นางสาวกฤษณา เกตุสวัสด์ิ

เช็คช่ือเข้ำสอบ  12.30 น. 117 นางสาวสุพัตรา แก้วเชิด
118 นางสาวอาริสา บุญจันทร์
119 นางสาวภัทราภรณ์ พลโชด

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 
วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
120 นายเจษฎา  ทับหิรัญ
121 นางสาวกนกนนท์ โกมลวานิช
122 นายสุรชัย พุทโธ

Room 12 123 นางสาวปุณฑริกา  จันจู
124 นางสาวสุรีย์พร ศรีบุตรดี

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 125 นายนาวิน ภูใบบัง
126 นายธนพัฒน์  รักษาศิริ

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 127 นายอภิวิช ญน์  เสติ
128 นางสาวนิฟาฏิณ  เจะดาโอะ
129 นางสาวนูรดาลีลา ยูโซ๊ะ
130 นายอนาวิน ค าเกตุ
131 นางสาวจันทิมา  หมุดทอง
132 นายนัทธพงศ์  แหลมน้อย
133 นางสาววราภรณ์  ศรีมล
134 นางสาวฐิตรัตน์ เด่นเพ็ชร์แสง

Room 13 135 นางสาวมัณฑณา   สุพรรณ์
136 นางสาวสุดธิดา  ไชยศรี

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 137 นายภาสกร อย่าลืมญาติ
138 นายธนวัฒน์ เกิดมณี

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 139 นางสาวเบญจวรรณ  ธุระธรรม
140 นายทวีศักด์ิ บุตรเกษม
141 นางสาววิพาวา  อินทะพันธ์
142 นางสาวสุทธิกานต์ พูลสวัสด์ิ
143 นางสาวเสาวลักษณ์ ลีดอนง้ิว
144 นางสาวธนภรณ์ ค าแก้ว
145 นางสาวเบญจวรรณ ธุระธรรม

Room 14 146 นายกิตติชัย แสงตระกูล
147 นางสาวสมฤทัย  มะโรงชัย

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 148 นายกิตติพัฒน์ ข าอ่อน
149 นางสาวณิชกุล  ปานพิทักษ์

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 150 นางสาวอังคณา  หนูคง
151 นางสาวสมฤทัย มะโรงชัย
152 นางสาวนัทธมล ชมด
153 นางสาวอนุธิดา สงวนทรัพย์

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 
วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
154 นายนลธวัช ครุฑรอด
155 นางสาวจิตธนา  สร้อยเงิน
156 นางสาววรรณวิสา เชตุใจ

Room 15 157 นางสาวศุภาวรรณ ด้วงชรา
158 นางสาวชาลีนา โต๊ะทอง

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 159 นางสาวปาริชาติ เพ็งเซ่ง
160 นางสาวศิโรวัลย์ ก่อแก้ว

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 161 นางสาวภาณุมาส สุขสุพรรณ
162 นางสาวชลธิดา   เพียงตา
163 นางสาวณัฐวรา  เจริญผล
164 นางสาวชนากานต์ เรืองบุญ
165 นางสาวกฤตยา จันทร์งาม
166 นางสาววรรณวิสาข์ เงินเน้ือดี
167 นางสาวชุตินันท์  อู่เจ๊ก

Room 16 168 นางสาวกัญญารัตน์  สีแหล้
169 นางสาววรดา  หนูแก้ว

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 170 นางสาวสุดารัตน์ สโมสร
171 นางสาวพรนภัส  ทะไกรราช

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 172 นางสาวธันย์ชนก สุขก าเนิด
173 นางสาววนิดา  เครือแสง
174 นางสาวจรรยาพร คงรัมย์
175 นางสาวอัญชสา จันทร์ไทย
176 นางสาวกานต์ธิดา  ใจเดียว
177 นางสาวชลธิชา ภูผาทอง
178 นางสาวกุลธิดา แสนสุข

Room 17 179 นายพัชรพล พงษ์พานิชย์
180 นางสาวกวินณา ทองชัย

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 181 นายปิติ ลัดลอย
182 นางสาวนริศรา เขียวมนต์

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 183 นายคริษฐ์ แสงอลังการ
184 นายณัฐวุฒิ ส าราญรมย์
185 นายอับดุลคอยรี สาแม
186 นายปณัย กิมสาตร์

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 
วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล
187 นายอภิสิทธ์ิ อ่ิมใจดี
188 นางสาวอธิชา สุขประเสริฐ
189 นางสาววิลาวรรณ  ค าจันดา

Room 18 190 นางสาวปนัดดา แขรัตน์
191 นางสาวจิรภัทร หมัดฮารุณ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 192 นางสาววราภรณ์  เคนบุบผา
193 นางสาวมุนาญัติ  มาหะมะ

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 194 นางสาวภารดี ขุนนาพุ่ม
195 นางสาวศิริธร พ่วงแพร
196 นางสาวเจนจิรา เพชรใหม่
197 นายเกียรติยศ เพ็งล่อง
198 นางสาวนพลักษณ์ ฐิตเจริญวัฒน์
199 นายปริญญา เมฆฉ่ า
200 นายณัชนนท์ แหลมทอง

Room 19 201 นายณัฐกิตต์ิ  แซ่ล้ิม
202 นางสาวจุฑามาศ  สุนทรเต็ม 

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 203 นางสาวอามัล ยะโกะ
204 นางสาววทัญญุตา เขียวนิล

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 205 นางสาวอิสริยา นาครุ้ง
206 นางสาวพัชราภา อับดุลลากาซิม
207 นางสาวบูชิตา กมลชัยพิสิฐ
208 นางสาวจุฑามาศ ก าลังสง่า
209 นางสาวดุสิตา น้อยอยู่นิตย์
210 นายสิรภพ ส าแดงเดช
211 นางสาวคณิตตา กล าเงิน

Room 20 212 นายจักรพันธ์ ภูพาพุทธ
213 นายธัชพล บุณยรัตน์มงคล

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 214 นายกิตติชัย เทียนทองดี
215 นายนที เอ่ียมวิจิตร

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 216 นายชิษณุพันธ์ุ ภูมิฐาน
217 นางสาวปุณยาภา บุตรตะเกิง
218 นางสาวพิชญ์สินี ทองจิตต์
219 นางสาวเบญจวรรณ พันอะ

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 

วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.



ห้องสอบ ล ำดับสอบ ช่ือ-สกุล

220 นางสาวสุกัญญา แซ่ไล่
221 นางสาวกมลลักษณ์ จิตรภิรมย์
222 นางสาวกนกภรณ์ เกษร

Room 21 223 นางสาวกนกวรรณ ศรีเทพ
224 นางสาวจุฑาภรณ์ แบรอฮิม

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 225 นางสาวณัฎฐณิชา พีระโสภณ
226 นางสาวปนัดดา  ทิมดี

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 227 นางสาวปรีญารัตน์ สังกระธาตุ
228 นางสาววารุณี  นวลส าลี
229 นายอ านาจ  สุดสาคร
230 นางสาวอมิตดา  แซ่โง้ว
231 นางสาวธัญพิชชา ธานี

Room 22 232 นางสาวปาจรีย์  คล้ายมงคล
233 นายพัฒนศาล   นวนสิริ

อบรม 8.30 น. - 12.00 น. 234 นางสาวธิดารัตน์  นุยแฮบัว
235 นางสาววิวาห์ มุงคุณแสน

เช็คช่ือเข้ำสอบ  14.30 น. 236 นายพงศกร  เมืองงาม

รำยช่ือนักศึกษำฝึกอบรมและทดสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ทำงด้ำนไอที ช้ันปีท่ี 1 - 4 

วันพุธท่ี 13 ตุลำคม 2564

รอบ 13.00 - 14.00 น. และรอบ 15.00 - 16.00 น.


