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 Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐานที่จะ

เป็นตัวช่วยส าคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนในลักษณะ “ท าน้อย ได้มาก” 

หรือ “Work less but get more impact” และช่วยสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าใน

การด าเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือช่วยให้

บุคลากร สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้รับโอกาสการท างานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ 

(Learn and Growth) ด้วย 

     ทักษะความสามารถส าหรับการรู้ดิจิทัลนั้น สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ใช้ (Use) เข้าใจ 
(Understand) สร้าง (Create) และ เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้ 

ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “ใช้” ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน คือ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word processor) เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) อีเมล และ
เครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆ สู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นส าหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้น
ข้อมูล หรือ เสิร์ชเอนจิน (Search engine) และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น Cloud 
computing 

เข้ำใจ (Understand) คือ ชุดของทักษะที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพ่ือให้
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ท าและพบบนโลกออนไลน์ จัดว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและที่จ าเป็นที่จะต้องเริ่ม
สอนเด็กให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเค้าเข้าสู่โลกออนไลน์ เข้าใจยังรวมถึงการตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไร มีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลก
รอบตัวผู้เรียนอย่างไร เข้าใจยังช่วยเตรียมผู้เรียนส าหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ 
และแก้ไขปัญหา 

สร้ำง (Create) คือ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลค า
หรือการเขียนอีเมล แต่มันยังรวมความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่ผู้เรียนสร้างส าหรับบริบทและผู้ชมที่
แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich media เช่น ภาพ วิดีโอ และ
เสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web 2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เช่น Blog 
การแชร์ภาพและวิดีโอ และ Social media รูปแบบอื่นๆ 

เข้ำถึง (Access) คือ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลข่าวสาร เป็นฐาน
รากในการพัฒนา การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึง
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อินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางต่าง ๆ รวมถึง ข้อดีข้อเสียของแต่ละช่องทางได้ เพ่ือให้สามารถไข้ Search Engine 
ด้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องเข้าใจสื่อทางดิจิทัล
ชนิดต่าง ๆ รวมถึง การน าไปประยุกตัไข้งานในป้จจุบัน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมีมาตรฐานสากลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพและมีทักษะที่จ าเป็นเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy)” ขึ้นในวันที่ 22 – 25  มิถุนายน  2564 การทดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ Google Meet  
ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย 4 คณะ โดยใช้ระบบการสอบ Digital Literacy (DL) Baseline ของ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  โดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบ ในแต่ละคณะมีดังนี้ 

 คณะครุศาสตร์    จ านวน  241  คน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  316  คน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  132  คน 
 คณะวิทยาการจัดการ   จ านวน  144  คน 

  สรุปผลการด าเนินงานและผลประเมินโครงการจากนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมการทดสอบ 
“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” จากนักศึกษาที่ เข้าร่วมอบรมใน
วันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564  โดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 587 ชุด  พบว่า  

1.  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในการอบรม มีความพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.93  คิดเป็นร้อยละ 78.6   

2.  ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมมีความพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.4   
 3.  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.89  คิดเป็นร้อยละ 
77.8     
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy)” 

1. หลักการและเหตุผล          1 

2. วัตถุประสงค์           2 

3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ          2 

4. วิทยากร           2 

5. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม          2 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม              3  

7. แผนการด าเนินงาน          2 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ          4 

9. สรุปผลการด าเนินงานและผลประเมินโครงการ       4 

ภาคผนวก            7 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Literacy)”    

ภาคผนวก  ก  โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ      8   

 ภาคผนวก  ข  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม       21 

 ภาคผนวก  ค  ภาพกิจกรรม        82

 ภาคผนวก  ง  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายส่งเสริมสมรรถนะและ   89 

         ทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา       

 ภาคผนวก  จ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       92 

 ภาคผนวก  ฉ  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะและ  96 

       ทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      

  
 



 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

ครั้งที่ 2 วันที่  22 – 25  มิถุนายน  2564  การทดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ Google Meet   
----------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพ้ืนฐานที่จะ

เป็นตัวช่วยส าคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนในลักษณะ “ท าน้อย ได้มาก” 
หรือ “Work less but get more impact” และช่วยสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าใน
การด าเนินงาน (Economy of Scale) เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วย
ให้บุคลากร สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้รับโอกาสการท างานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ 
(Learn and Growth) ด้วย 

     ทักษะความสามารถส าหรับการรู้ดิจิทัลนั้น สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ใช้ (Use) เข้าใจ 
(Understand) สร้าง (Create) และ เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้ 

ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับค าว่า “ใช้” ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพ้ืนฐาน คือ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word processor) เว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) อีเมล และ
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ สู่เทคนิคข้ันสูงขึ้นส าหรับการเข้าถึงและการใช้ความรู้ เช่น โปรแกรมท่ีช่วยในการสืบค้น
ข้อมูล หรือ เสิร์ชเอนจิน (Search engine) และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น Cloud 
computing 

เข้าใจ (Understand) คือ ชุดของทักษะที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพ่ือให้
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ท าและพบบนโลกออนไลน์ จัดว่าเป็นทักษะที่ส าคัญและที่จ าเป็นที่จะต้องเริ่ม
สอนเด็กให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเค้าเข้าสู่โลกออนไลน์ เข้าใจยังรวมถึงการตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไร มีผลกระทบต่อความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโลก
รอบตัวผู้เรียนอย่างไร เข้าใจยังช่วยเตรียมผู้เรียนส าหรับเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ 
และแก้ไขปัญหา 

สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผล
ค าหรือการเขียนอีเมล แต่มันยังรวมความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่ผู้ เรียนสร้างส าหรับบริบทและผู้ชมที่
แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสารด้วยการใช้ Rich media เช่น ภาพ วิดีโอ และ
เสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web 2.0 อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เช่น Blog 
การแชร์ภาพและวิดีโอ และ Social media รูปแบบอ่ืนๆ 



 
 

 

 

เข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลข่าวสาร เป็นฐาน
รากในการพัฒนา การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตและการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางต่าง ๆ รวมถึง ข้อดีข้อเสียของแต่ละช่องทางได้ เพ่ือให้สามารถไข้ Search 
Engine ด้นหาข้อมูลที่ต้องการจาก อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องเข้าใจสื่อทาง
ดิจิทัลชนิดต่าง ๆ รวมถึง การน าไปประยุกตัไข้งานในป้จจุบัน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีมาตรฐานสากลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.  วัตถุประสงค์   ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ หรือ ใช้ความเรียง ก็ได้ ) 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.2 เพ่ือให้ผู้ เข้าฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้กับพัฒนางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐาน  

 
3.  เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ  (ควรแสดงอยู่ในรูปของจ านวน  หรือร้อยละ) 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ในปีที่ประเมิน) 
เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
4. วิทยากร 

นายมานิช โชติช่วง 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม    
ระยะเวลา : 3 เดือน วันเริ่มต้น : 1  ตุลาคม  2563 วันสิ้นสุด : 31  ธันวาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  

ล าดับ ขั้นตอน / กิจกรรม 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
 

1 

 

2 

3 

4 

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั(Digital Literacy)

ประสานงาน/วางแผน และประชุม

คณะกรรมการฯ 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมตามแผนงาน 

ประเมินผลและสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

            

 
7. แผนการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรมหลัก/ผลผลิต 
ปริมาณ
รวมทั้ง

ส้ิน 
หน่วยนับ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 การพัฒนาทักษะความ

เข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

1/4 ครั้ง/วัน   (22–25 มิ.ย.64)  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับ Certificate จากกระทรวงดิจิทับเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
7.2 พัฒนานักศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

และสร้างสรรค์  
7.3 พัฒนานักศึกษามีทักษะการเข้าดิจิทัล สามารถน าความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพ่ือใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ ด าเนินชีวิตประจ าวัน และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 
7.4 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะสู่การเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษท่ี 21 หรือพลเมืองยุคดิจิทัล 

 
 
 

22-25  



 
 

 

 

8. สรุปผลการด าเนินงานและผลประเมินโครงการ  

 สรุปผลการด าเนินงานและผลประเมินโครงการจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” จากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้าย 4 คณะ จ านวน 835 คน  ซึ่งจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบ ในแต่ละคณะมีดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์    จ านวน  243  คน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  316  คน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  132  คน 
 คณะวิทยาการจัดการ   จ านวน  144  คน 
 

หน่วยงานคณะ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการทดสอบ (คน) 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
สอบทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี  2 

นักศึกษา     
ที่ขาดสอบ 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านในระบบ 
คร้ังท่ี  2 

คณะครุศาสตร ์ 243 240 1 118 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

316 168 148 84 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

132 72 60 47 

คณะวิทยาการจัดการ 144 118 26 224 

รวม 835 598 235 473 

 

 จากนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน จ านวน 829 คน  โดยการท า
แบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 587 ชุด  พบว่า 

1.  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในการอบรม มีความพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.93  คิดเป็นร้อยละ 78.6   

2.  ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมมีความพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 
3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.4   

 3.  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.89  คิดเป็น        
ร้อยละ 77.8     
 
 
 
 



 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
              

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71  
สถานภาพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ 

ข้อค าถาม   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้ 3.93 0.85 มาก 

    1.1 การเข้าใจดิจิทัล 3.91 0.89 มาก 

    1.2 การใช้ดิจิทัล 3.93 0.84 มาก 

    1.3 การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล 3.93 0.86 มาก 

    1.4 การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 3.93 0.86 มาก 
2. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.97 0.85 มาก 

    2.1. การพัฒนาตนเอง   3.95 0.86 มาก 

    2.2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน   3.96 0.87 มาก 

    2.2. การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  3.99 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับการ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.93) และนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับการได้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.97)   

 
 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
 

171 
 

29 
2. หญิง 416 71 

สถานภาพ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 
2. ครู/อาจารย์/นักวิชาการ 
3. เจ้าหน้าที่ 

 
587 

- 
- 

 
100 

- 
- 

รวม 587 100 



 
 

 

 

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจโครงการอบรมของผู้เข้าอบรม 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 

 

ข้อค าถาม   S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.85 0.85 มาก 

 3.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม 3.86 0.93 มาก 

3.2 แนะน าหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมของหลักสูตร 3.82 0.93 มาก 

3.3 การแนะน าชุดทดสอบวัดความรู้และลงทะเบียนทดสอบ 3.84 0.91 มาก 

3.4 ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 3.86 0.90 มาก 

3.5 วิทยากรที่ให้การอบรม 3.87 0.97 มาก 

3.6 สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 3.83 0.96 มาก 

3.7 ระยะเวลาการจัดการอบรม 3.85 0.92 มาก 

3.8 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม 3.85 0.96 มาก 

3.9 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 3.89 0.92 มาก 

ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 3.89 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ( =3.89) คิดเป็นร้อยละ 77.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่าตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ย อยู่ในหัวข้อ เจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวก 

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

1. ควรปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ/การน าเสนอเนื้อหาการสอน/การถ่ายทอดเนื้อหา 
 2. ควรปรับปรุงระบบทดสอบ Digital Literacy DL Baseline 
3. ควรปรับปรุงเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต/สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
สรุปผลการทดสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”ครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 

 

 
 
 
  
 
 
 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายท้ังหมด คร้ังท่ี 1 
จ านวนนักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายท้ังหมด คร้ังท่ี  2 
รวม 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี  2 
รวม 

ร้อยละการเข้าสอบ       
ของนักศกึษาทั้งหมด 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

79 316 395 52 168 220 55.70 

คณะวิทยาการจัดการ 32 144 176 23 118 141 80.11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 132 169 19 72 91 53.85 

คณะครุศาสตร์ 55 243 298 50 240 290 97.32 

รวม 203 835 1038 144 598 742 71.48 



 
 

 

 

 
 
 

คณะ 
จ านวนนักศึกษา

ชั้นปสีุดท้าย
ทั้งหมด คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดท้าย

ทั้งหมด คร้ังท่ี 2 
รวม 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 2 
รวม 

ร้อยละการเข้าสอบ 
ของนักศกึษา

ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา
ที่สอบผ่านใน
ระบบ คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา
ที่สอบผ่านใน
ระบบ คร้ังท่ี 2 

รวม 
ร้อยละการสอบผ่าน 

ของนักศกึษาที่      
เข้าสอบ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

79 316 395 52 168 220 55.70 10 118 128 58.18 

คณะวิทยาการจัดการ 32 144 176 23 118 141 80.11 5 84 89 63.12 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

37 132 169 19 72 91 53.85 5 47 52 57.14 

คณะครุศาสตร์ 55 243 298 50 240 290 97.32 16 224 240 82.76 

รวม 208 835 1038 144 598 742 71.48 36 473 509 68.60 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ก าหนดการทดสอบ  

“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 
การทดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์ Google Meet  

ครั้งที่ /2564  วันที่  22 - 25  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 
 



 
 

 

 

ก าหนดการทดสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

การทดสอบเป็นรูปแบบออนไลน์   Google Meet  
 
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 
 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(รหัสนักศึกษา 
160XXXXX) 

9.00 - 12.00 น. 

กลุ่ม 1 
(สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

https://meet.google.com/krq-saxo-fmj krq-saxo-fmj 

 

กลุ่ม 2 
(สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

https://meet.google.com/udu-ytpj-qve udu-ytpj-qve 

 

กลุ่ม 3 
(สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  

สาขาศิลปกรรม, สาขาภาษาไทย) 
https://meet.google.com/nem-zory-dki nem-zory-dki 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

กลุ่ม 4 
(สาขาภาษาไทย) 

https://meet.google.com/gyy-ijjr-dxt gyy-ijjr-dxt 

 

กลุ่ม 5 
(สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาญี่ปุ่น) 

https://meet.google.com/pjs-tyej-iwo pjs-tyej-iwo 

 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(รหัสนักศึกษา 
160XXXXX) 

13.00 – 16.30 น. 

กลุ่ม 6 
(สาขาภาษาญี่ปุ่น, สาขาการ

ปกครองท้องถิ่น) 

https://meet.google.com/wzx-cntz-mgx 
 

wzx-cntz-mgx 

 

กลุ่ม 7 
(สาขาการปกครองท้องถิ่น,  

สาขานิติศาสตร์) 
https://meet.google.com/brr-zwkx-spb brr-zwkx-spb 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

กลุ่ม 8 
(สาขานิติศาสตร์, สาขา

ประวัติศาสตร์, สาขาสหวิทยาการ
อิสลาม, สาขาศิลปะการแสดง) 

https://meet.google.com/wxx-admr-ayc wxx-admr-ayc 

 

กลุ่ม 9 
(สาขาศิลปะการแสดง, สาขาดนตรี

สากล, สาขาภาษาจีน) 
https://meet.google.com/egf-diai-dtp egf-diai-dtp 

 

กลุ่ม 10 
(สาขาภาษาจีน, สาขาการพัฒนา
ชุมชนและสังคม, สาขาดนตรีไทย) 

https://meet.google.com/gpm-yjar-zat gpm-yjar-zat 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

คณะวิทยาการจัดการ 
(รหัสนักศึกษา 
160XXXXX) 

9.00 - 12.00 น. 

กลุ่ม 1 
(สาขาโลจิสติกส์) 

https://meet.google.com/vdp-ijms-wdx vdp-ijms-wdx 

 

กลุ่ม 2 
(สาขาโลจิสติกส์, สาขาการ
ท่องเที่ยว, สาขาการจัดการ) 

https://meet.google.com/idg-psyj-odv idg-psyj-odv 

 

กลุ่ม 3 
(สาขาการจัดการ, สาขาการตลาด, 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ,  
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ) 

https://meet.google.com/qgh-chpp-ada qgh-chpp-ada 

 

กลุ่ม 4 
(สาขาการเป็นผู้ประกอบการ, 

สาขาบัญชี) 

https://meet.google.com/xxz-spqr-rvo 
 

xxz-spqr-rvo 

 

https://meet.google.com/v


 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

กลุ่ม 5 
(สาขาบัญชี, สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ, สาขาทรัพยากรมนุษย์) 

https://meet.google.com/crs-frtd-eta crs-frtd-eta 

 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(รหัสนักศึกษา 
160XXXXX) 

13.00 – 16.30 น. 

กลุ่ม 1 
(สาขาเกษตรศาสตร์, สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาจุลชีววิทยา, 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

https://meet.google.com/cqj-dsdz-zfb 
 

cqj-dsdz-zfb 

 

กลุ่ม 2 
(สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

https://meet.google.com/ddc-ijdo-aox ddc-ijdo-aox 

 

กลุ่ม 3 
(สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย, สาขาคหกรรมศาสตร์) 
https://meet.google.com/odd-grka-yho odd-grka-yho 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

กลุ่ม 4 
(สาขาคหกรรมศาสตร์) 

https://meet.google.com/cqo-pkqg-dhb cqo-pkqg-dhb 

 

กลุ่ม 5 
(สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช,  
สาขาวิศวกรรมการจัดการ) 

https://meet.google.com/ffq-mqzy-ucw ffq-mqzy-ucw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

คณะครุศาสตร์  
ชั้นปีที่ 5 
(รหัสนักศึกษา 
159XXXXX) 

9.00 - 12.00 น. 

กลุ่ม 1 
(สาขาพลศึกษา,  

สาขาคณิตศาสตร์) 
https://meet.google.com/mnv-eikw-hnq mnv-eikw-hnq 

 

กลุ่ม 2 
(สาขาคณิตศาสตร์,  
สาขาวิทยาศาสตร์) 

https://meet.google.com/pvi-vijo-eba pvi-vijo-eba 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

กลุ่ม 3 
(สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาสังคม

ศึกษา) 
https://meet.google.com/bfi-udnd-agq bfi-udnd-agq 

 

กลุ่ม 4 
(สาขาสังคมศึกษา, สาขาการศึกษา

ปฐมวัย) 

https://meet.google.com/qiq-iyvt-tku 
 

qiq-iyvt-tku 
 

กลุ่ม 5 
(สาขาการศึกษาปฐมวัย,  

สาขาพลศึกษา) 
https://meet.google.com/ifh-rrrc-dao ifh-rrrc-dao 

 

คณะครุศาสตร์  
ชั้นปีที่ 5 

13.00 – 16.30 น. 
กลุ่ม 6 

(สาขาพลศึกษา, สาขาการสอน
ภาษาไทย) 

https://meet.google.com/fnb-wyzu-crr fnb-wyzu-crr 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

(รหัสนักศึกษา 
159XXXXX) 

กลุ่ม 7 
(สาขาการสอนภาษาไทย,  

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ) 
https://meet.google.com/csv-bcqd-fgv csv-bcqd-fgv 

 

กลุ่ม 8 
(สาขาการสอนภาษาอังกฤษ,  

สาขาการประถมศึกษา) 
https://meet.google.com/yyc-qhzu-baz yyc-qhzu-baz 

 

กลุ่ม 9 
(สาขาการประถมศึกษา,  

สาขาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย) 

https://meet.google.com/pyj-iuds-cbp pyj-iuds-cbp 

 

กลุ่ม 10 
(สาขาการศึกษาพิเศษและการสอน

ภาษาไทย) 
https://meet.google.com/tis-jxeb-fep tis-jxeb-fep 

 

 



 
 

 

 

 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

 
 
 
 
 
 
 
คณะครุศาสตร ์
ชั้นปีที่ 4  

9.00 - 12.00 น. 

กลุ่ม 1 
(สาขาคณิตศาสตร์) 

https://meet.google.com/brg-hvow-nrm brg-hvow-nrm 

 

กลุ่ม 2 
(สาขาคณิตศาสตร์,  
สาขาวิทยาศาสตร์) 

https://meet.google.com/krk-jvpi-hji krk-jvpi-hji 

 

กลุ่ม 3 
(สาขาสังคมศึกษา) 

https://meet.google.com/mia-fuzd-edt mia-fuzd-edt 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

(รหัสนักศึกษา 
160XXXXX) 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 4 
(สาขาสังคมศึกษา, สาขาการศึกษา

ปฐมวัย) 
https://meet.google.com/gwk-gqrc-vwx gwk-gqrc-vwx 

 

กลุ่ม 5 
(สาขาการศึกษาปฐมวัย,  

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาพล
ศึกษา) 

https://meet.google.com/chw-vaph-cph chw-vaph-cph 

 

13.00 – 16.30 น. 

กลุ่ม 6 
(สาขาพลศึกษา, สาขาการสอน

ภาษาไทย) 
https://meet.google.com/uav-cppz-yya uav-cppz-yya 

 

กลุ่ม 7 
(สาขาการสอนภาษาไทย,  

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ) 
https://meet.google.com/qsd-qbhr-wrc qsd-qbhr-wrc 

 



 
 

 

 

คณะ เวลา กลุ่ม ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม 
ลิงก์ส าหรับระบบ iOS 

(Iphone) 
QR-Code 

 

 

คณะครุศาสตร ์
ชั้นปีที่ 4  
(รหัสนักศึกษา 
160XXXXX) 
 

 

กลุ่ม 8 
(สาขาการสอนภาษาอังกฤษ) 

https://meet.google.com/mva-kwma-nhv mva-kwma-nhv 

 

กลุ่ม 9 
(สาขาการสอนภาษาอังกฤษ, สาขา

ประถมศึกษา, สาขาการศึกษา
พิเศษและการสอนภาษาไทย) 

https://meet.google.com/mwk-qxnx-fkz mwk-qxnx-fkz 

 

กลุ่ม 10 
(สาขาการศึกษาพิเศษและการสอน

ภาษาไทย) 
https://meet.google.com/rvs-shyg-oot rvs-shyg-oot 

 

 
หมายเหตุ:  
1) รายชื่อของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม สามารถตรวจสอบได้จากไฟล์รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบของแต่ละคณะ 
2) นักศึกษาที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ iOS หรือ IPhone กรุณาติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Meet  ลงบนโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ  
เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบออนไลน์



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

ครั้งที่ 2/2564  วันที่ 22 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564  
 
กลุ่มที่ 1  

ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/krq-saxo-fmj krq-saxo-fmj 

 

 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 1  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022083 นางสาวกมลทิพย์  เสนีวงค ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

2 16022084 นางสาวกรกนก  ภารเจิม รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

3 16022085 นางสาวกรรณิการ์  สัญญวี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

4 16022086 นางสาวกัญญาภัค  ผ่องโอภาศ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

5 16022088 นายคมสัน  กันภัย รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

6 16022092 นางสาวฐิติมา  โพลังสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

7 16022094 นางสาวฐิติวรดา  บุตร์สอน รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

8 16022095 นางสาวณัชยา  มีสมดี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

9 16022096 นางสาวณัฏฐณิชา  ค าหวล รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

10 16022097 นางสาวณัฐกานต์  สันทัดถ้อย รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

11 16022098 นางสาวณัฐชา  พบบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

12 16022099 นายณัฐพล  อมรยุทธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16022102 นางสาวดวงแก้ว  ผุยพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

14 16022103 นายทรงพล  สุขใส รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

15 16022104 นางสาวทิพย์ภวรรณ  ขุนณรงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

16 16022105 นายธนทัต  มงคลไทย รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

17 16022106 นายธนวัตร  สวนทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

18 16022107 นางสาวธนัชชา  สาระ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

19 16022108 นางสาวธนันต์ธรณ์  สอนมณี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

20 16022109 นางสาวธนิกานต์  ธรรมบุญญา รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

21 16022110 นายธราดล  ศรีสุขเกตุ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

22 16022111 นางสาวธัญรัตน์  ปิยะสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

23 16022112 นายนพรุจ  นิทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

24 16022114 นายนฤนารท  จ าปาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

25 16022115 นางสาวนัทธมน  มหาชน รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

26 16022116 นางสาวนันท์นภัส  ฉัตรทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

27 16022117 นายนิธิพงษ์  ยอดระยับ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

28 16022118 นางสาวนุชจรี  พุกเศรษฐี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

29 16022119 นายบัญนรินทร์  เนื่องกรุ่น รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

30 16022120 นางสาวบุษกร  กลั่นกล้า รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

31 16022122 นางสาวปนัดดา  ดวงกางเงาะ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

32 16022125 นางสาวประภาภรณ์  มุรพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 2  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022126 นางสาวปิยะฉัตร  พันธุ์เพาะพืช รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

2 16022127 นายปิยเดช  ทิพย์ราพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

3 16022128 นางสาวพลอยไพลิน  ทองพานิชย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

4 16022129 นางสาวพิชญาภรณ์  ไม่มีทุกข์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

5 16022131 นางสาวภณิดา  อุบลรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

6 16022138 นายมารุต  ศรีงามฉ่ า รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

7 16022522 นางสาวณัฏฐา  ปฐมปัทมะ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

8 16022132 นางสาวภัทพร  อ่วมอ่ิมพืช รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

9 16022133 นายภัทรพล  เรืองฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

10 16022134 นายภาคภูมิ  สุขสมนาค รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

11 16022135 นายภูบดินทร์  นรดี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

12 16022136 นายภูมิพัฒน์  เปรมปราศภัย รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

13 16022137 นางสาวมณฑา  ขาวฉวี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022139 นายยงยุทธ  จ าแนกมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

15 16022141 นางสาวยุพา  สัมมาเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

16 16022142 นายรัชชานนท์  ทองงาม รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

17 16022144 นางสาวรัตนา  มงคลลาภ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

18 16022145 นางสาวรุ่งอรุณ  แก้วเหง้าศรี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

19 16022146 นางสาววนิดา  อายุศะนิล รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

20 16022147 นางสาววราภรณ์  ทองแตร รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

21 16022149 นางสาววลัยลักษณ์  เรืองฉิม รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

22 16022150 นายวาบุญ  ธีราลาภ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

23 16022152 นายวีรยุทธ  ผ่องจิต รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

24 16022153 นางสาวศรีสุดา  จันทกาศ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

25 16022154 นางสาวศศินา  พุ่มโพธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

26 16022155 นางสาวศศินา  พ่อค้าข้าว รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

27 16022156 นายศิธิกร  ตรีว่าอุดม รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

28 16022157 นายศิรชัช  รัตนเณร รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

29 16022158 นางสาวศิรภัสสร  ตรีอุโภชน ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

30 16022160 นางสาวศิริพร  แสงนวล รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

31 16022161 นางสาวสาวิตรี  กาฬภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

32 16022162 นางสาวสุชานันท์  พลราชม รัฐประศาสนศาสตร์  9.00 - 12.00 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 3   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022164 นางสาวสุชานุช  แก้วผลึก รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

2 16022165 นายสุทธิศักดิ์  ทะเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

3 16022166 นางสาวสุพิชญา  ภาคนิมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

4 16022167 นางสาวสุวิมล  เหมือนทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

5 16022168 นางสาวสโรชา  พลีบัตร รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

6 16022169 นายอติชาติ  อมรเวช รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

7 16022170 นางสาวอนิสา  สงเคราะห์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

8 16022171 นางสาวอภิชญา  ทรัพย์อนันต์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

9 16022172 นายอภิชัย  สีนากสุก รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

10 16022173 นายอภินิราช  พลอยประสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

11 16022174 นายอภิรักษ์  มีแสงนิล รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

12 16022175 นางสาวอัจราพร  บางระมาด รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

13 16022176 นายเสฏฐวุฒิ  ไกรวัลเกสบุสย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022178 นางสาวกมลวรรณ  พรหมมายนต์ รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

15 16022179 นายณัฐภัทร  มากจังหวัด รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

16 16022180 นางสาวนภัสสร  เกตุชิต รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

17 16022181 นางสาวนันทิยา   อยู่สอาด รัฐประศาสนศาสตร์ 9.00 - 12.00 น. 

18 16022007 นางสาวกาญจนา  ถาดทอง ศิลปกรรม  9.00 - 12.00 น. 

19 16022008 นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

20 16022009 นายอิทธิพัทธ์  โกศลสิทธิ์ ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

21 16022010 นางสาวธัญวรัตม์  ชูแก้ว ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

22 16022011 นายธาดา  แก้วมงคล ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

23 16022012 นายนพนัย  หล่อเหลี่ยม ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

24 16022013 นางสาวปภาดา  พรหมศิลป์ ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

25 16022014 นางสาวพรรณทิพย์  อุทัยรังศรีเลิศ ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

26 16022017 นายรุ่งธิราช  คล้ายนุ่ม ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

27 16022021 นางสาวมนัสนันท์  ฤกษ์ลักษณชีูโชติ ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

28 16022459 นางสาวรัตติกาล  ยุวะบุตร ศิลปกรรม 9.00 - 12.00 น. 

29 16022284 นางสาวกัญญารัตน์  โพธิศาล ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

30 16022286 นางสาวจันทิมา  นุเหมือน ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

31 16022288 นางสาวจิราภา  กิจส าเร็จ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

32 16022289 นางสาวจิราภา  เสนทอง ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 4  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022290 นางสาวจุฑารัตน์  นาคกล่อม ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

2 16022291 นายชลินทรา  อุดมพืช ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

3 16022293 นางสาวณัฏฐา  พูลสุข ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

4 16022294 นางสาวดวงพร  งอกค า ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

5 16022295 นางสาวทิพธนา  คุ้มเสถียร ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

6 16022297 นางสาวนวพร  พลเดโช ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

7 16022298 นางสาวนิภาวรรณ  อินทร์พันธ์ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

8 16022299 นางสาวนิลวรรณ  ใบโพธิ์ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

9 16022300 นางสาวบุศรินทร์  รอดหลง ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

10 16022301 นางสาวปนัดดา  ปุริมายะตา ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

11 16022303 นางสาวปุณยวีย์  ศรีเมือง ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

12 16022304 นายพงศธร  ทรัพย์เจริญ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

13 16022305 นายพีรพัฒน์  เสรีกิจ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022306 นางสาวรัตนา  สุธน ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

15 16022307 นางสาวลลิตา  บานชื่น ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

16 16022309 นายวัชรชัย  ภูคงคา ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

17 16022310 นางสาวศศิประภา  ยาศรี ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

18 16022311 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

19 16022314 นางสาวสุภาพร  แช่มช้อย ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

20 16022315 นายนรภัทร  กลั่นน้ าเค็ม ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

21 16022316 นางสาวอภิรดี  หนูค า ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

22 16022317 นางสาวอรวี  อรวี ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

23 16022318 นางสาวอาทิตยา  แก้วสะอาด ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

24 16022319 นางสาวเขมจิรา  สว่างศรี ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

25 16022321 นางสาวเสาวภา  อินทร์ฉาย ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

26 16022464 นางสาวชะยิสรา  ทรงสุข ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

27 16022466 นางสาวนูรูมี  เจะและ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

28 16022467 นายวันนิมิต  มะโนธรรม ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

29 16022468 นางสาวอรวรรณ  อินทกูล ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

30 16022470 นายธนรัตน์  พรหมวนิช ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

31 16022471 นางสาวพรทิพา  กลั่นน้ าทิพย์ ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

32 16022472 นายภาสวุฒิ  เคยเคล้า ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 5  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022474 นางสาวดารากาญจน์  สารีสุข ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

2 16022476 นางสาวมณฑิตา  ศรีโคต ภาษาไทย 9.00 - 12.00 น. 

3 16022323 นางสาวกัลยกร  ละอองศรี ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

4 16022324 นางสาวกัลยรัตน์  คเชนทร ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

5 16022325 นายกิตติกร  สิงห์ทอง ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

6 16022326 นางสาวกุลธิดา  ขาวชู ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

7 16022327 นายจักรกฤษฏ์  ทองเดือน ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

8 16022328 นางสาวจารุวรรณ  เกตุจ าปา ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

9 16022329 นางสาวจุฑามาศ  วงค์ประชุม ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

10 16022330 นางสาวชณนาถ  ตรีมงคล ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

11 16022331 นางสาวณัฏฐณิชา  คงแสงบุตร ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

12 16022332 นางสาวณัฐชนัน  เผือกสีสุข ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

13 16022333 นายณัฐพล  อุ่นสกุณี ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022334 นางสาวณัฐวดี  นิ่มพิศาล ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

15 16022335 นางสาวณัฐสุดา  ดีมงคล ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

16 16022337 นางสาวทิพย์วรรณ  เมฆหมอก ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

17 16022338 นางสาวทิวาพร  พวงพิมพ์ ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

18 16022339 นางสาวธิดารัตน์  บุญจันทร์ ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

19 16022342 นายนัฐวัฒน์  หารฟ้า ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

20 16022343 นางสาวพรพรรณ เมืองส าราญ ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

21 16022344 นางสาวพรพิมล  จันทรพิทักษ์ ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

22 16022345 นางสาวพิทยา แสนบุตร ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

23 16022346 นายภาณุพงศ์ สาดบุญลือ ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

24 16022347 นางสาวมณฑิรา  พิมพ์เลขา ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

25 16022349 นางสาวลภัสรดา  สุขแก้ว ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

26 16022350 นางสาววรรณิษา  พิมพ์ธารา ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

27 16022352 นางสาวสลักจิต  แฟงสม ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

28 16022354 นางสาวหทัยรัตน์  แสงนาค ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

29 16022355 นางสาวอรจิรา  ปฐมปัทมะ ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

30 16022356 นายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

31 16022358 นางสาวโสรยา  กาละภักดี ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 

32 16022484 นางสาวฐิติมา  เหลืองอ่อน ญี่ปุ่น 9.00 - 12.00 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 6  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022485 นายตะวัน  พุกพันธ์ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

2 16022486 นางสาวณัฐรินันท์  ใจพราหมณ ์ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

3 16022488 นายบัญชา  เชื้อเมืองพาน ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

4 16022489 นางสาวนุชนารถ  หน่อปาม ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

5 16022490 นางสาวสุวนันท์  คุณเผือก ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

6 16022491 นางสาวสุชานรี  สุนทรา ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

7 16022492 นางสาวสุชาดา  จ าปาหาญ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

8 16022493 นายอภิสิทธิ์  รอดไร ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

9 16022519 นางสาวเจนจิรา  สุขทิน ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

10 16022520 นางสาวจิรัชญา  สมบัติพงษ์ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

11 16022581 นางสาววรรณภา  นุชเสียงเพราะ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

12 16022582 นางสาวธนัตถ์นันท์  ศรีโสภาณิชกุล ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

13 16022583 นางสาวกชกร  กลิ่นทอง ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022584 นางสาวศิริประภา  กลิ่นทอง ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

15 16022585 นายจิรศักดิ์  นามเสาร์ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

16 16022586 นางสาวปวีณอร  ผ่องค าพันธ์ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

17 16022587 นางสาวอสมาภรณ์  คงชยะนันท์ ญี่ปุ่น 13.00 - 16.30 น. 

18 16022360 นางสาวขวัญชนก  ศิริสุข การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

19 16022362 นายฉมาดล  สุขฉวี การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

20 16022363 นางสาวชรินรัตน์  ดีทรง การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

21 16022364 นายณรงค์เดช  ศรีเมือง การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

22 16022365 นางสาวณัฐภรณ์  ไข่เพ็ชร การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

23 16022366 นายทะนง  อยู่เจริญ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

24 16022367 นางสาวธิวารัตน์  อ่อนศรี การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

25 16022369 นายณัฐวัฒน์  ใจจ่าง การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

26 16022371 นางสาวพรนภา  คชวงษ ์ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

27 16022372 นางสาวมณีรัตน์  อรุณโรจศิริ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

28 16022373 นายมานิต  จีนพันธ์ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

29 16022375 นางสาววรรณนิษา  ทรัพย์ประเทือง การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

30 16022376 นายศสิพงษ ์  โกมลวานิช การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

31 16022377 นางสาวสมฤทัย  คหินทพงษ์ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

32 16022379 นางสาวสุภาพร  นึกอุ่นจิตร การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 7  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022380 นายสุวรรณชัย  ชาน้อย การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

2 16022381 นายอัมรินทร์  จิตรประทุม การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

3 16022382 นางสาวเจนจิรา  จิตอาร ี การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

4 16022384 นางสาวกฤตยพร  มีศิริ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

5 16022386 นายจตุพล  เตชะถนอมกุล การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

6 16022387 นางสาวจิราวรรณ  กลมกล่อม การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

7 16022389 นางสาวฐานิกา  อ่อนนุ่ม การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

8 16022390 นางสาวณัฏฐกานต ์ วรพุฒ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

9 16022396 นายปิยะรัตน์  เกษมสุข การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

10 16022397 นายภูริพงศ์  เจริญสุข การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

11 16022399 นางสาวรุ้งดาว  สุขสมพืช การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

12 16022400 นางสาววนิดา  ศรีสมพงษ์ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

13 16022404 นางสาวสุภัทรา  สัญญะภูมิ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022405 นางสาวสุวพิชญ์  ฉัตรปราโมทย์ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

15 16022406 นางสาวหทัยภัทร  สัมพันธ์พานิช การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

16 16022407 นางสาวอัลธิมา  เกิดภาคี การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

17 16022481 นายยุคล  โจมทอง การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

18 16022517 นายฐิติพงศ์  แก้วประเสริฐ การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

19 16022518 นางสาวนภัสสร  สวุรรณประทีป การปกครองท้องถิ่น 13.00 - 16.30 น. 

20 16022424 นางสาวขวัญตา  มีสาย นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

21 16022427 นางสาวจินดารัตน์  นรสิงห์ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

22 16022428 นายจีรกฤษ  แจ้งจิตร นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

23 16022429 นางสาวชลดา  แซ่เซียว นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

24 16022431 นางสาวชลิตา  พุ่มเพ็ชร นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

25 16022432 นายชัยรัตน์  ใยมะเดื่อ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

26 16022433 นางสาวณัฐพร  ธาราเปี่ยม นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

27 16022439 นายพนมศักดิ ์ อุดมฉวี นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

28 16022440 นางสาวพรชิตา  ไชยเหมือน นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

29 16022441 นางสาวพัธริกา  จันดีทม นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

30 16022443 นายภาณุพงศ ์ จันทร์วิบูลย์ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

31 16022444 นายสุวัฒน์โชค  สิงห์มรกต นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

32 16022446 นางสาวรสรินทร์  เฉลยศาสตร์ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 8  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022447 นางสาววรรณพร  อ่ิมฤทธา นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

2 16022449 นายวัชรากร  อ่อนจันทร์ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

3 16022450 นางสาวสณิดา ภู่ศร ี นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

4 16022452 นางสาวสาธินี  อดิษะ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

5 16022454 นายสิทธิโชค  จิตรีเหิม นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

6 16022455 นางสาวสุทธิดา  ขันแก้ว นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

7 16022457 นางสาวอังคณา  ทันหะธร นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

8 16022477 นายโชคอุดม  พงศาดิศรรัตน์ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

9 16022479 นายธนพล  พิณเสนาะ นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

10 16022541 นายจิรายุ  แต้วัฒนา นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

11 16022544 นางสาวผนัญญา  โปทา นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

12 16022566 นายวินัย  แซ่ย้า นิติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

13 16022065 นางสาวจิติมา  ทองคล้าย ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022066 นางสาวชญาภรณ์  ประไพบูลย์ ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

15 16022068 นายธนาดล  เย็นทรวง ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

16 16022070 นางสาวบุษยา  เอกอนงค์ ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

17 16022071 นางสาวประภาดา  จันทร์สังข์ ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

18 16022072 นางสาวศิรประภา  จิ๋วภูเขาลาด ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

19 16022073 นางสาวสุรางคณาต ์ สุดชะดา ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

20 16022074 นายหิรัญ  บุญน่วม ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

21 16022075 นายอนุศิษย์  รามาส ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

22 16022076 นางสาวอรุณรัตน์  เฟ่ืองเงิน ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

23 16022078 นายอิศรา  ปั้นทอง ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

24 16022079 นางสาวเบญจวรรณ  อินแช่มชื่น ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

25 16022081 นางสาวนิศารัตน์  ตะนนท์ ประวัติศาสตร์ 13.00 - 16.30 น. 

26 16022002 นางสาวฟัรฮาน  ขันธชัย สหวิทยาการอิสลาม 13.00 - 16.30 น. 

27 16022003 นายยุทธนา  ปรางรินทร์ สหวิทยาการอิสลาม 13.00 - 16.30 น. 

28 16022005 นางสาวอะธิตา  รุ่งโรจน์ สหวิทยาการอิสลาม 13.00 - 16.30 น. 

29 16022006 นายฮานี  พลีบัตร สหวิทยาการอิสลาม 13.00 - 16.30 น. 

30 16022551 นางสาวอามานี ่ การพงศรี สหวิทยาการอิสลาม 13.00 - 16.30 น. 

31 16022563 นางสาวรินลญา  หมัดยุสะ สหวิทยาการอิสลาม 13.00 - 16.30 น. 

32 16022182 นางสาวกรภัทร์  มรรยาทอ่อน ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 
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ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 9  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022183 นางสาวณัฐกฤตา  เฉลิมสาร ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 

2 16022184 นางสาณัฐนิชา  จินตทิพย์วรรณ ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 

3 16022185 นางสาธารารัตน์  ส ารวล ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 

4 16022186 นางสาวพรนับพัน  ระเวง ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 

5 16022188 นายวีระพันธ์  สมุยทอง ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 

6 16022189 นายศิริพงษ ์ ป้อมเรือง ศิลปะการแสดง 13.00 - 16.30 น. 

7 16022043 นายจารุเดช  โสรัจญาทร ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

8 16022051 นายยุทธิพล  นิยมจันทร์ ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

9 16022052 นายรัฐสิทธิ์  คล้ายสอน ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

10 16022054 นางสาวรรณวิภา  เย้ยรัมย์ ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

11 16022056 นายสายชล  แย้มพยุง ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

12 16022058 นายอดิเทพ  สิงหาสิน ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16022059 นางสาวอภิชา  ผดุงพันธ์ ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

14 16022061 นางสาวอลิชา  แสงโพยม ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

15 16022062 นายเศรษฐศิร ิ อ่อนอุ่น ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

16 16022063 นายนัฐดนัย  เกิดวาระ ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

17 16022553 นายธรรมชาติ  ธรรมประชา ดนตรีสากล 13.00 - 16.30 น. 

18 16022023 นางสาวกมลพรรณ  หลักเพชร ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

19 16022024 นายจาตุรงค ์ เมืองมูล ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

20 16022025 นางสาวชนิดาภา  สุวรรณผดงุ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

21 16022027 นางสาวฐิตาภา  วงศ์จงปอ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

22 16022028 นางสาวณัฐนันท ์ สระบัว ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

23 16022029 นางสาวทักษพร  วงศ์วีระชาติ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

24 16022030 นางสาวนฤมล  บุญสิงห์ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

25 16022032 นางสาวนิศารัตน์  แซ่ย่าง ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

26 16022033 นางสาวนิษฐ์รตี  จิรวิชญ์ภัทรโชค ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

27 16022034 นางสาวปณิตา   คามีศักดิ์ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

28 16022035 นางสาวพรนภา  ศรีทอง ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

29 16022036 นางสาวรวิชา  จิตแจ่มแจ้ง ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

30 16022040 นายสุริยา กมลาสน์มรกต ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

31 16022041 นางสาอภิญญา  ขุนทอง ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

32 16022042 นางสาวอัฐญา  การเสนารักษ์ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 10  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16022460 นายธนบดี  มาลัยศิริรัตน์ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

2 16022461 นายปริชญ์  สุขเจริญพรกุล ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

3 16022555 นางสาวญารินดา  กลิ่นศรีสุข ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

4 16022556 นางสาววาสนา  เกษมวัฒน์ ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

5 16022557 นางสาวอรวรรณ  อินอ่อน ภาษาจีน 13.00 - 16.30 น. 

6 16022267 นางสาวฐิตินันต์  หาญวงศ ์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

7 16022268 นางสาวณัฐกานต ์ ตะริดโน ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

8 16022270 นางสาวธัณญารินทร์  ปิ่นงาม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

9 16022271 นางสาวนันทวรรณ  ไวยอรรถ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

10 16022274 นางสาวพิไลวรรณ  อยู่สุทธิ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

11 16022276 นางสาวศรัญญ่า  จันทร์เอี่ยม ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

12 16022277 นางสาวสุพัฒตรา  มั่งมี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

13 16022279 นางสาวสโรชา  ภาคมาลัย ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16022280 นายอดิศร  มีศิริ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

15 16022281 นางสาวเบญจมาศ  เชื้อดี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

16 16022283 นายไพโรจน์  โปษณกุล ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

17 16022409 นายกิตติพงษ ์ เดชโอภาส ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

18 16022410 นายชนาธิป  อ าไพ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

19 16022412 นางสาวดวงนภา  แช่มอินทร์ ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

20 16022417 นางสาวอภิญญา  ใจดี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

21 16022418 นายอัครพนธ์  ด ารงอัครกุล ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

22 16022482 นายปองภพ  ลาภภักดี ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

23 16022483 นางสาวศิริวรรณ  พุฒตาล ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

24 16022494 นางสาวปิยธิดา  ก้อนทอง ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

25 16022560 นายนพรุจน์  พลีบัตร ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนและสังคม) 13.00 - 16.30 น. 

26 16022191 นายธนโชติ  เยสูงเนิน ดนตรีไทย 13.00 - 16.30 น. 

27 16022192 นายภูวเดช  ปั้นแพทย์ ดนตรีไทย 13.00 - 16.30 น. 
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ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 1  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16042080 นางสาวกิตติวรรณ  นาคสัมฤทธิ์ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

2 16042081 นางสาวจิณห์นิภา   ศุภภาดล โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

3 16042082 นางสาวฐิตา  จันทร์จีน โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

4 16042084 นายณัฐวุฒิ  ภาคีสิน โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

5 16042085 นายธาดา  การสมลาภ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

6 16042086 นางสาวนภัสรา  สุวรรณรงค์ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

7 16042087 นางสาวนิภาภัทร  กองแก้ว โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

8 16042088 นายพงษ์ศักดิ์  คล้ายรามัญ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

9 16042090 นางสาวภัทรานิษฐ์  ยอดสอน โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

10 16042091 นางสาวมาริณ ี สุภีฉวี โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

11 16042092 นางสาวยุวพร  สรเลขกิตติ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

12 16042093 นางสาววราภรณ์  เผ่าพันธุ์ดี โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

13 16042098 นางสาวสมศมน  สุขเกษม โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16042099 นายสิทธิเดช  จันทพรม โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

15 16042100 นางสาวสุวนันท์  มะลินิล โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

16 16042101 นายอดุลย์  ศรีบุรินทร์ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

17 16042102 นางสาวอธิตญา  เฉียบแหลม โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

18 16042103 นางสาวอารี  การเลิศดี โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

19 16042129 นางสาวนาตาชา  เลาะฟอ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

20 16042130 นางสาวศิษฎาภา  สุขส าราญ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

21 16042131 นางสาวสุชาดา  ขันธเดช โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

22 16042104 นางสาวกมลชนก  สภาพันธ์ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

23 16042105 นางสาวจันทนี  ธนะโชติ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

24 16042106 นางสาวจินต์ศุจี  บ าเพ็ญ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

25 16042107 นางสาวฐิติรัตน์  กันประมูล โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

26 16042109 นายธนพล  สังข์ทอง โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

27 16042110 นางสาวนภสร  ฤทธิ์กระจ่าง โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

28 16042113 นางสาวพรรณนิภา  โคกอ่อน โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

29 16042114 นางสาวพิชชากร  วนะสิทธิ์ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

30 16042116 นางสาวมุสลีมะห์  ขันธชัย โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 
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วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  
 
กลุ่มที่ 2  

ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/idg-psyj-odv idg-psyj-odv 

 

 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 2  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16042117 นางสาววรัญญา  ทองศรี โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

2 16042118 นางสาววรารัตน์  เขตตานิม โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

3 16042120 นายศศิมณฑล  บัวเดชเทวาฤทธิ์ โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

4 16042121 นายศุภชัย  กิ่งค า โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

5 16042122 นายสพลดนัย  ศรีแก้ว โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

6 16042126 นางสาวอทิตตยา  เกิดสกุล โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

7 16042267 นางสาววรรณธิชา  ม้วนเงิน โลจิสติกส์ 9.00 - 12.00 น. 

8 16042227 นางสาวจินตนา  วงศ์ชาลี ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

9 16042228 นายณัฐวุฒิ  บุญส่ง ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

10 16042230 นางสาวธันยาพร  จีนฉาย ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

11 16042231 นางสาวนฤมล  มีค าเพราะ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

12 16042232 นางสาวนันทิยา  ราชมุลตรี ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

13 16042234 นายพีรพัฒน์  สุดใจ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16042236 นางสาววรรณชา  โสสวุรรณ ์ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

15 16042237 นางสาววราภรณ์  นักเกลื่อน ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

16 16042238 นายวิชญะ  เศรษฐีหมุด ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

17 16042239 นางสาววีรยาภรณ์  ปัทมสิงห์ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

18 16042241 นางสาวสาลินี  พิมพาภรณ์ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

19 16042242 นายอธิบดี  สารบูรณ์ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

20 16042244 นางสาวจุฑารัตน์  ทองโชติ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

21 16042245 นางสาวสุนิตา  กลิ่นประเสริฐ ท่องเที่ยว 9.00 - 12.00 น. 

22 16042162 นายอนุชา  ขันธลักษณ์ การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

23 16042134 นางสาวชนนิกานต์  ค าสาวงศ์ การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

24 16042135 นางสาวณัฐธิดา  วงษ์ประมุข การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

25 16042139 นางสาวปฑิตตา  เสงี่ยมเฉย การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

26 16042142 นางสาววันวลี  ประดับพลอย การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

27 16042143 นางสาวสาวิตรี  เพ่ิมพูล การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

28 16042145 นางสาวสุวนันท์  นาชะว ี การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

29 16042151 นางสาวชลธิชา  ปิ่นทอง การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

30 16042164 นายเรืองศักดิ ์ อ่ิมทรัพย์ การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/qgh-chpp-ada qgh-chpp-ada 

 
 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 3  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16042249 นายกิจจา  คงอยู่ การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

2 16042253 นายอภิสิทธิ์  พิลึก การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

3 16042255 นางสาวอริยาพร  ผิวฉ่ า การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

4 16042308 นางสาวชนัญญา  หนูสู การจัดการ 9.00 - 12.00 น. 

5 16042281 นางสาวไพริน  สุทะตั้ง การตลาด 9.00 - 12.00 น. 

6 16042049 นายกิตติพงศ ์ สนามยุธ คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

7 16042051 นายจักรพงษ ์ ประทีปทอง คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

8 16042056 นางสาวชรินรัตน์   สังข์ทอง คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

9 16042058 นายชัยยธร  หวังเสริมวงศ ์ คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

10 16042059 นางสาวชาลิสา  แสนสุข คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

11 16042060 นางสาวญาดานันท์  กิจที่พ่ึง คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

12 16042062 นายณัฐวัฒน์  วงษ์เมือง คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

13 16042063 นายธนพล  เมษมาน คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16042064 นายนคเรศ  โฉมวิไล คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

15 16042068 นายพงศ์ระพี  มูฮ าหมัด คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

16 16042069 นายภาณ ุ สิทธิคุณ คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

17 16042070 นายรัชชานนท์  มีฉัตร ี คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

18 16042071 นางสาววันวิสาข์  ปรอดโปร่ง คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

19 16042073 นางสาวสุทธิดา  ปลอดโปร่ง คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

20 16042075 นางสาวสุมิตรา  วิลัยกุล คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

21 16042076 นายอานนท์  ไทยเจริญ คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

22 16042077 นายเบญจพล  ภาคสมบูรณ์ คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

23 16042263 นายสราวุฒิ  จันทร์ดีสา คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

24 16042264 นายเอนกพงศ์  วงษ์ทองดี คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

25 16042279 นางสาวมยุรฉัตร  รักษ์วนิชพงษ์ คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

26 16042319 นาย Li  Guanze คอมธุรกิจฯ  9.00 - 12.00 น. 

27 16042039 นางสาวมาลิณ ี สีแก้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ 9.00 - 12.00 น. 

28 16042043 นางสาวสุนิสา  ด าริห์พงษ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ 9.00 - 12.00 น. 

29 16042023 นางสาวจุฑามาส  จันทะกล การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

30 16042027 นางสาวนีรชา  พ่ึงนาย การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 
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ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/xxz-spqr-rvo xxz-spqr-rvo 

 
 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 4  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16042033 นายเอกราช  เกิดมาลัย การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

2 16042269 นายกิตติโชค  หมู่อ าพันธ์ การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

3 16042270 นายชัยณรงค ์ พบทรัพย์ การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

4 16042272 นางสาวพลอยลดา  นิตินันท์วรากุล การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

5 16042273 นางสาววินิตา  ศรีสัจจารักษ ์ การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

6 16042322 นายอรรถโกวิท  ประเสริฐสังข์ การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

7 16042324 นายธนวัฒน์  รามัญ การเป็นผูป้ระกอบการ 9.00 - 12.00 น. 

8 16042166 นางสาวกุลวัฒน์  ล าเจียกงาม บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

9 16042170 นางสาวดวงกมล  ยอดนารี บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

10 16042171 นางสาวธัญทิพย์  คิดรอบ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

11 16042173 นางสาวนัฐชา  เสือจ าศิล บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

12 16042175 นางสาวปริณดา  ขาวหนู บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

13 16042177 นางสาวพรสุดา  พงษ์โพธิ์ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16042178 นางสาวพิมพ์ชนก  สะกะมณี บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

15 16042180 นายมณฑล  ทับทอง บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

16 16042181 นางสาววรรณิดา  โตเอ่ียม บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

17 16042182 นางสาววิลาวัลย์  แช่มช้อย บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

18 16042186 นางสาวสุภาณ ี คนตรง บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

19 16042187 นางสาวอรวรา  สืบสุคนธ์ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

20 16042189 นางสาวเดือนเพ็ญ  วงษ์ประดิษฐ์ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

21 16042190 นางสาวเสาวลักษณ์  เลียงผา บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

22 16042217 นางสาวจิรภา  อิงรัตนชัยรัตน์ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

23 16042218 นางสาววรรณพร  ฉิมพุดซา บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

24 16042282 นางสาวซูบีฮา  แวสะมะแอ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

25 16042284 นางสาวบุสริน  การีจ ิ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

26 16042193 นางสาวจตุพร  น่วมเจริญ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

27 16042200 นางสาวบัณฑิตา  น่วมเจริญ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

28 16042201 นางสาวปราณี  ทวีทรัพย์ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

29 16042204 นางสาวพัชริดา  โพโส บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

30 16042205 นายพีรพล  สาลีผล บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/crs-frtd-eta crs-frtd-eta 

 

 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 5  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16042207 นายรักษ์พงศ ์ บุญชูช่วย บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

2 16042208 นางสาววันนิสา  ย่องใย บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

3 16042209 นางสาววิลาสินี  คงชนะ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

4 16042210 นางสาวศศิธร  หมั่นการ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

5 16042211 นางสาวสุชัญญา  ทองเนื้อแปด บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

6 16042212 นางสาวสุธิดาภรณ์  เอ่ียมละออ บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

7 16042213 นายอรรณพ  บุญเถื่อน บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

8 16042214 นางสาวอริสา  บุญมี บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

9 16042216 นางสาวเบญจวรรณ  นิ่มนวน บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

10 16042323 นางสาววนฤดา  ยะมะหาร บัญชี 9.00 - 12.00 น. 

11 16042001 นางสาวทัตพิชา  มาแจ้ง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9.00 - 12.00 น. 

12 16042002 นางสาวพรนภา  ศรีแก้ว เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9.00 - 12.00 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16042003 นางสาวสุกัญญา  ยอดยิ่ง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9.00 - 12.00 น. 

14 16042248 นางสาววรรณรดา  สุขกอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9.00 - 12.00 น. 

15 16042283 นางสาวมัรนีย์  สงบ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 9.00 - 12.00 น. 

16 16042009 นางสาวบุษบา  จูงใจ ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

17 16042011 นางสาวพรรณราย  เสือจ าศีล ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

18 16042013 นางสาวรัตนวรรณ  ลายเสมา ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

19 16042015 นางสาวสุพัฒทรา  มินตรา ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

20 16042016 นางสาวสุพิชญา  สีสะอาด ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

21 16042019 นางสาวอังคณา  โพธิกุล ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

22 16042020 นางสาวอัมพิกา  พุ่มเกตุ ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

23 16042021 นางสาวอาทิตยา  ค ามี ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

24 16042022 นางสาวเบญจพร  ต้นเทียน ทรัพยากรมนุษย์ 9.00 - 12.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มที่ 1   

ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/cqj-dsdz-zfb cqj-dsdz-zfb 

 

 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 1   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16032001 นางสาวณัฐวรรณ  ปัญญา เกษตรศาสตร์  13.00-16.30 น. 

2 16032004 นางสาวกุลจิรา  พรรณปัญญา เกษตรศาสตร์  13.00-16.30 น. 

3 16032007 นางสาวสามินี  โมกกงจักร์ เกษตรศาสตร์  13.00-16.30 น. 

4 16032077 นางสาวปริญวัลล์  ศรสวรรค ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4 ปี  13.00-16.30 น. 

5 16032079 นางสาวสุปราณี  ไวจารี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4 ปี  13.00-16.30 น. 

6 16032080 นายสุริยา  ม่วงไม้ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4 ปี  13.00-16.30 น. 

7 16032082 นายอธิบดี  อินเอก วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4 ปี  13.00-16.30 น. 

8 16032198 นายมณฑวัฒน์  ทรงนิโครธ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4 ปี  13.00-16.30 น. 

9 16032084 นางสาวนิภาพร  ช านาญแก้ว จุลชีววิทยา  13.00-16.30 น. 

10 16032087 นางสาวภัทราพร  ตรีอุทัย จุลชีววิทยา  13.00-16.30 น. 

11 16033023 นายชลอ วัฒน์รณชัย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4ปี เทียบโอน  13.00-16.30 น. 

12 16033024 นายทวีศิลป์  ตรียศ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4ปี เทียบโอน  13.00-16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16033025 นายธนบดี  จันทรโชต ิ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4ปี เทียบโอน  13.00-16.30 น. 

14 16033044 นายกฤษฎา  ใยมณี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 4ปี เทียบโอน  13.00-16.30 น. 

15 16033033 นายประกาศิต  ฉายศิริ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 4ปี
(เทียบโอน) 

13.00-16.30 น. 

16 16033003 นายกฤตยชญ์  หมายนาค เทคโนฯอุต(การจัดการฯ) ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

17 16033005 นายฐานันดร  มณฑปใหญ่ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

18 16033012 นายวรเทพ  กิจโอสถ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

19 16233001 นายกิตติธัช  บุญมีรอด เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

20 16233002 นายจิรายุทธ์  ดีพูล เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

21 16233003 นายซารายุทธ  สุพีเมฆ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

22 16233004 นายฐาปกร  เรไร เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

23 16233005 นายทศพล  เมฆพันธ์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

24 16233006 นายธเนศ  เจริญสุข เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

25 16233007 นายบัณฑิต  รังมณี เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

26 16233008 นายปิยะนนท์  ผ่องประทุม เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

27 16233009 นายพีรภัทร  กิจภักดีกุล เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

28 16233010 นายภูวดล  คงสมแก้ว เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

29 16233011 นายราเมศ  ชลาลัย เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

30 16233012 นายวิศรุต  กร่างสละ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 2  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16233013 นางสาวสุจิตรา  ออมสมสวย เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

2 16233014 นางสาวสุพรรณี  พงษ์อ่อน เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

3 16233015 นายอณุสิทธิ์  อยู่สบาย เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

4 16233016 นายอัครพล  กลึงสูงเนิน เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

5 16233017 นายเกรียงศักดิ์  ถาวร เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

6 16233018 นายเก้าชนก  ถัดทะพงษ์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

7 16233027 นายพานุวัฒน์  พรรณปัญญา เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

8 16233041 นายณัฐพล  มีปรีดี เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

9 16233043 นายชญานนท์  ดอกกุหลาบ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

10 16233049 นายอุเทน  โกมล เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

11 16233020 นายกิตติพงษ์  อึ้งเจริญ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

12 16233021 นายฉัตรมงคล  ศรีอนันต์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16233022 นายฐานกร  ชิงชัย เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

14 16233023 นายณัฐชนน  พฤกษ์ขจร เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

15 16233024 นายธนกร  กัลยาณมิตร เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

16 16233025 นางสาวนูรีดา  ทรงขวัญ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

17 16233026 นายปรวรรตณ์  ทัพสัมฤทธิ์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

18 16233028 นายพีระพล  เจริญสุข เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

19 16233029 นายยุทธนา  อ าพันธ์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

20 16233030 นายวัชระ  โคตะสิน เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

21 16233031 นายศรุดา  ชวลันวินิต เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

22 16233032 นายสุทธิราช  สุริยะกุล เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

23 16233033 นายสุภัทร  ชีระศิลป์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

24 16233034 นายอนุชา  นาคปั้น เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

25 16233035 นายอินทรวัฒน์  ฤกษ์ถนอม เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

26 16233036 นายเกียรติรัตน์  ตรีวิจารณ์ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

27 16233045 นายรุ่งโรจน์  มั่นเจริญ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

28 16233046 นายกฤษดากร  มงคลญาติ เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

29 16233048 นายภูเมธ  เสน่ห์มิตร เทคโนฯอุต(การจัดการฯ)ต่อเนื่อง2ปี  13.00-16.30 น. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 3  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16032052 นางสาวกัญญาพัชญ์  วังคะวิง อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

2 16032053 นางสาวจารุวรรณ  พลอยทับทิม อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

3 16032055 นายณัชญ์ปกรณ ์ ทองกล่ าพิสิฐ อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

4 16032056 นางสาวณัฐชลิดา  กุลบุญ อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

5 16032059 นายธีรศักดิ์  เรืองอุไร อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

6 16032060 นางสาวนิพาดา  บุญโชติ อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

7 16032061 นางสาวนิรัญญา  สุวรรณราช อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

8 16032063 นางสาวปภาวรินท์  วิจิตรสาร อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

9 16032065 นางสาวพัทธวรรณ  รักธรรม อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

10 16032067 นางสาวมาริสา  ตันบ ารุง อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

11 16032069 นางสาวศศิพิมพ์  จุ้ยไทย อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

12 16032071 นางสาวสุกัญญา  ปานสุรินทร์ อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16032072 นางสาวสุภาสินี  รอดน าพา อาชีวอนามัย  13.00-16.30 น. 

14 16032075 นางสาวเจนจิรา  สุขทรัพย์ศรี อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

15 16032180 นางสาวจินตหรา  จันทวงษ์ อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

16 16032181 นางสาวจิราภรณ์  ทองหล่อ อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

17 16032189 นางสาวอลิซา  ปะนาฆอ อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

18 16032190 นางสาวซาริต้า  แสงแก้ว อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

19 16032191 นางสาวนัชญามา  หลีหมาด อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

20 16032192 นายยะโกบ  ปานกลาย อาชีวอนามัย 13.00-16.30 น. 

21 16032088 นางสาวก่อนฝน  คุ้มพุฒ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

22 16032090 นายจิรโชติ  มาตรา คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

23 16032091 นางสาวจุฑามาศ  วงค์พุทธะ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

24 16032092 นางสาวชุติมา  บัวแพร คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

25 16032095 นางสาวณัฎฐา สุขรักษ์ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

26 16032096 นางสาวณัฐมล  เหลาเพ็ชร คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

27 16032097 นางสาวณัฐวรา  กิจรัตนี คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 4  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16032099 นางสาวธนัชชา  ศรีสวย คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

2 16032100 นายธนาวุฒิ  ทวีทรัพย์ คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

3 16032101 นายนครินทร์  ลาภมานะ คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

4 16032102 นางสาวนบชุลี  แหวนเงิน คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

5 16032104 นางสาวนิสุดา บุญช่วย คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

6 16032105 นายประกาศิต  วรรณยศ คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

7 16032107 นางสาวปัทมา  พิมพา คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

8 16032108 นางสาวปาจรีย์  สารจุม คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

9 16032109 นางสาวพัสวี  หนองบัว คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

10 16032183 นางสาวอรสา  ชัยเวชย์ คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

11 16032110 นางสาวภูสุดา  อ่อนบ ารุง คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

12 16032111 นางสาวมลุลี  ส าราญมาก คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 

13 16032113 นางสาวยิ่งศิกานต์  บัวหลวง คหกรรมศาสตร์  13.00-16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

14 16032114 นายรัฐพงค์  พานไพ่ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

15 16032115 นางสาวรุ่งณภา  สร้อยทอง คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

16 16032117 นางสาววิภาภรณ ์  จันทร์แจ่มศรี คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

17 16032119 นางสาวศุภิดา  ล าพิจิต คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

18 16032120 นางสาวสมหญิง  เณรพงษ์ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

19 16032121 นางสาวอนงค์นาถ  คล้ายสิงห์ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

20 16032122 นางสาวอริสรา  เฮงชัยโย คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

21 16032123 นางสาวอลิษา  มลิซ้อน คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

22 16032126 นายเฉลิมชัย  ดอกไม้ คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

23 16032128 นางสาวเพ็ชรรัตน์ คงเจริญพร คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

24 16032129 นางสาวเพ็ชรรัตน์  แก้ววันดี คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

25 16032131 นางสาวแป้งร่ า  ผสมเพ็ชร คหกรรมศาสตร์ 13.00-16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
 
กลุ่มที่ 5   

ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/ffq-mqzy-ucw ffq-mqzy-ucw 

 

 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 5  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16032135 นางสาวรักษิณา  ชุมร า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13.00-16.30 น. 

2 16032136 นางสาววรรัตน์  คงภูศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13.00-16.30 น. 

3 16032171 นายเกริกชัย  รอดจรุญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13.00-16.30 น. 

4 16032172 นางสาวเมทิยา  บุญสีมา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13.00-16.30 น. 

5 16032184 นางสาวพัชริดา  บุญประเสริฐ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 13.00-16.30 น. 

6 16032138 นางสาวกมลวรรณ  สนใจยิ่ง เทคโนโลยีการผลิตพืช 13.00-16.30 น. 

7 16032139 นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์สิน เทคโนโลยีการผลิตพืช 13.00-16.30 น. 

8 16032140 นางสาวณัฐนันท์  กรัตนุถะ เทคโนโลยีการผลิตพืช 13.00-16.30 น. 

9 16032143 นางสาวสุพรรษา  กุลากุล เทคโนโลยีการผลิตพืช 13.00-16.30 น. 

10 16032144 นางสาวแก้วใจ  ศรีบุญเพ็ง เทคโนโลยีการผลิตพืช 13.00-16.30 น. 

11 16032145 นายธนากร  ขยัน วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

12 16032147 นายธรรมทร  เพชรสุวรรณ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16032148 นายธวัชชัย  เกตุเขตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

14 16032149 นายปรินทร บุญเรืองรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

15 16032150 นางสาวปวันรัตน์  ประจิตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

16 16032151 นางสาวปานไพลิน  คงกล่อม วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

17 16032152 นางสาวพรสิรินทร์  กลั่นใสสุข วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

18 16032153 นายภาณุพันธุ์  ภาคีธรรม วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

19 16032155 นางสาววัลวิภา  พันนา วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

20 16032156 นายวิทยา  จันทร์อ าพล วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

21 16032162 นางสาวอภิญญา  ภาคกินนร วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

22 16032163 นายอมรเทพ  ทองพุ่ม วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

23 16032164 นายอรรถสิทธิ์  ปัญญา วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

24 16032167 นางสาวเกวลิน  มัตยะสุวรรณ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

25 16032202 นางสาวชนานันท์  อาจคงหาญ วศ.บ.(วิศวกรรมการจัดการ) 13.00-16.30 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 1   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015001 นางสาวกนกวรรณ  พวงเงิน คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

2 16015002 นางสาวจันทิรา  แจ้งใจ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

3 16015003 นางสาวชลธิชา  สังข์ทอง คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

4 16015004 นายชัยพร  พรหมทอง คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

5 16015006 นายณัฐพล  บุญประกอบ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

6 16015008 นางสาวนริศรา  เฉลยภพ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

7 16015009 นายนฤเทพ  นครังสุ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

8 16015011 นางสาวปัญญาพัฒน์  แก่นแก้ว คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

9 16015012 นางสาวปิยะดา  ค าใบ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

10 16015013 นางสาวพรรษสร  บุญบาล คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

11 16015014 นายภาณุ  ปล้องทอง คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

12 16015015 นางสาววรรณภา  สุขสมโมกข ์ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

13 16015016 นายวัชรพงษ์  เปาจีน คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

14 16015018 นางสาวสุกัญญา  เอ่ียมสุรา คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

15 16015019 นางสาวสุขฤทัย   ไพรบุญสุข คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

16 16015020 นางสาวสุนิสา  ชายพระ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

17 16015021 นางสาวสุพัตรา  สุขสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

18 16015022 นายสุพิชัย  สว่างเดือน คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

19 16015023 นายสุรเดช  สาระธานงค์ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

20 16015024 นางสาวอมรรัตน์  เฉลิมทอง คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

21 16015025 นางสาวอารียา  ศาลิกร คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

22 16015027 นายเมธัส  จีนขาวข า คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

23 16015055 นายปรมัตถ์  หวังจิตร์ คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

24 16015289 นางสาวกชกร  งามสมสุข คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

25 16015290 นางสาวกชกร  อาด า คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 

 
 
 
 
 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 2  

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015291 นางสาววาสนา  ไม้แก่น คณิตศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

2 16015056 นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิ์น้อย วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

3 16015057 นายกิตติพงษ์  ขวัญวารี วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

4 16015058 นายกิตติพัฒน์  เมืองวงษ์ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

5 16015060 นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

6 16015061 นางสาวณกมล  มากมี วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

7 16015062 นางสาวณัฐสุดา  มหาสุคนธ์ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

8 16015063 นายธนกฤต  สร้อยสน วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

9 16015064 นางสาวนัทธมน  สุวรรณไตรย์ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

10 16015066 นางสาวประภาพร  ก าเหนิดบุญ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

11 16015067 นางสาวพรทิพย์  ตาทอง วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

12 16015068 นางสาวพิมพ์มาตา  รองพล วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

13 16015070 นางสาวมุฑิตา  อยู่ไทย วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

14 16015071 นางสาวรัตติยา  ม่วงโมด วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

15 16015072 นายรัทธภาพ  นวลละออง วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

16 16015073 นางสาววันวิภา  แก้วเมือง วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

17 16015076 นางสาวอนงค์นาถ  กายสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

18 16015077 นางสาวอภิชญา  เครือเมฆ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

19 16015078 นายอภิวัฒน์  พึ่งตระกูล วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

20 16015079 นางสาวอังคณา  มณีพรหม วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

21 16015080 นางสาวอารีรัตน์  ปิ่นแก้ว วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

22 16015081 นายอุเทน  แก้วอร่าม วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

23 16015082 นางสาวเบญจวรรณ  มั่งทอง วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

24 16015292 นางสาวมาฆมาศ  อภัยสุข วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

25 16015293 นางสาวสิริธร  สวุรรณสิทธิ์ วิทยาศาสตร์ 9.00 - 12.00 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 

 
 
 
 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 3   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015083 นางสาวกันทรากร  ใจซื่อ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

2 16015084 นางสาวกัลญาภรณ์  สีหราช สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

3 16015085 นายคมกฤช  ประคองสิน สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

4 16015086 นางสาวชญานิษฐ์  ขันธพัฒน์ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

5 16015087 นายชัชวาล  มูลบรรจง สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

6 16015088 นางสาวชิดชนก  สายสุวรรณ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

7 16015089 นางสาวญาณิศา  จิตรรักษ์ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

8 16015090 นางสาวญาสุมินทร์  ศรีสังข์ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

9 16015092 นายณัฐวุฒิ  สีนาคล้วน สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

10 16015093 นายธนากร  สิงหกุล สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

11 16015094 นางสาวธิญญดา  ธงสันเทียะ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

12 16015095 นายนครินทร์  ดิษฐเจริญ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

13 16015096 นายนราธิป  ฤทธิเดช สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

14 16015097 นางสาวนัยนา  อุลิต สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

15 16015098 นายปฏิภาณ  ชลรินทร ์ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

16 16015099 นางสาวปริยากรณ์  ศิริมงคล สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

17 16015100 นางสาวปิ่นประภา  รัมมะภาพ สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

18 16015101 นายพงศธร  บุญนาค สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

19 16015102 นางสาวพัทยา  บวบหอม สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

20 16015103 นายรัชพล  ยิ่งเจริญสมสุข สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

21 16015104 นางสาวราชาวดี  สุขสาคร สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

22 16015105 นายศิโยน  สุจิตตกุล สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

23 16015106 นายศุภมงคล  ทองงอก สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

24 16015107 นางสาวสุกัญญา  บุญมาก สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

25 16015108 นายอดิเทพ  แสงนวล สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 4   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015109 นายอธิป  แสนสุข สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

2 16015110 นางสาวอรวี  ปิ่นแก้ว สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

3 16015111 นายอิทธิพล  บังอร สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

4 16015284 นายธนภัทร  กุลวิมล สังคมศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

5 16015112 นางสาวกชกร  ทรงประกอบ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น. ดรอปเรียน 

6 16015114 นางสาวกัณฐิมา   สุคะตะวิจิตร การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น. ดรอปเรียน 

7 16015115 นางสาวณัฐนรี  ชีนิมิตร การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

8 16015117 นางสาวธันย์ชนก  ลาฉิม การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

9 16015118 นางสาวธิติญา  เฉลียวเลิศ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

10 16015119 นางสาวนฤมล  พูลสมบัติ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น. ดรอปเรียน 

11 16015120 นางสาวปิยธิดา  หิรัญประทีป การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

12 16015121 นางสาวปิยะมาศ  กิจสอาด การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

13 16015123 นายพีรธัช  โสวัต การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

14 16015125 นางสาวลัดดาวัลย์  น้อยไพบูลย์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

15 16015126 นางสาววริญญา  พิมพ์บุญ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

16 16015127 นางสาววันวิสาข์ สุขเนตร์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

17 16015130 นายวิศรุต  ชัยนเรศ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

18 16015131 นางสาวศิริพร  นามวงษ์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

19 16015132 นางสาวสิริพร  สุกาวิน การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น. ดรอปเรียน 

20 16015133 นางสาวสิริวัณ  มุสิกะประพันธ์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

21 16015134 นางสาวสุนิษา  พลัดเสนา การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

22 16015135 นางสาวสุพัตรา  ตามวงค์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

23 16015136 นางสาวอารียา  ฤทธิ์เรืองรอง การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

24 16015137 นางสาวเทพรัตน์  รักษา การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

25 16015138 นางสาวเบญจวรรณ  ทับพันธุ์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 5   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015139 นางสาวโรสิชา  บุญพรมอ่อน การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

2 16015141 นางสาวไข่มุข เหมือนสิงห์ การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

3 16015294 นางสาวจุฑาทิพย์  แสงสุกใส การศึกษาปฐมวัย 9.00 - 12.00 น.   

4 16015142 นางสาวกาดฐา  ม่วงคราม คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

5 16015144 นางสาวจันทร์จิรา  ศรแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

6 16015145 นายจิรกฤต  เจนหัด คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

7 16015146 นายจิรพัฒน์  เย็นชื้น คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น. ดรอปเรียน 

8 16015147 นายจิรายุ  เกตุสิน คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

9 16015148 นายจิรายุทธ  จันอุไร คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

10 16015149 นายฉัตรมงคล  สังข์สิงห์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

11 16015150 นายทรัพย์ศิริ  พัวศิริมิตร คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

12 16015152 นางสาวปาจรีย์  ก าแพงจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

13 16015153 นางสาวพรนภา   ชาภู่พวง คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

14 16015154 นายพีระพงค์  การสมลาภ คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

15 16015155 นายภัทรดนัย  ไวยดารา คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

16 16015156 นายภาณุดล  ปุณธนาลัย คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

17 16015157 นางสาววรรณนิสา  รื่นแสง คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

18 16015158 นายวิชยุตม์  สรวงศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

19 16015159 นางสาวศศิธร  ชอบเรียบร้อย คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

20 16015295 นายธนวิสุทธิ์  ชมวชิา คอมพิวเตอร์ศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

21 16015161 นายกฤษณะ  อบเชย พลศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

22 16015162 นางสาวกฤษณาพร  ประสพชัย พลศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

23 16015163 นางสาวกัญญารัตน์  เปลี่ยนวงค์ พลศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

24 16015164 นายกิตติภูมิ  บัวคลี่ พลศึกษา 9.00 - 12.00 น.   

25 16015165 นายชนกานต์  เมาลิทอง พลศึกษา 9.00 - 12.00 น.   
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 6   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015167 นายชัยวัฒน์  ภาคีธง พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

2 16015170 นายทรงพล  สะกุระ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

3 16015171 นายทศพร  ไชยเนตร พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

4 16015172 นายนนทกรณ์  หล้าบา พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

5 16015173 นายประพจน์  มะลิวัลย์ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

6 16015174 นายพีรพัฒน์  ค าถา พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

7 16015175 นายภานุพงษ์  กองกวี พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

8 16015176 นางสาวมิ่งกมล  เรืองสม พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

9 16015177 นางสาวมีนา  อาด า พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

10 16015178 นายวิวัฒน์  หวือขุนทด พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

11 16015180 นายศราวุฒิ  ใจกว้าง พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

12 16015181 นางสาวศศิธร  อารีราษฎร์ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

13 16015182 นายสิทธิพร  ไชยเดช พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

14 16015183 นายสุรวุฒิ  จิตประเสริฐ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

15 16015184 นางสาวอธิชา  กระจ่างพัฒน์ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

16 16015186 นายอรรณาวิน  ขันธศักดิ์ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

17 16015189 นางสาวเบญญาภา  ตั้งโชคสุวรรณ พลศึกษา 13.00-16.30 น. ไม่ได้เรียน 

18 16015190 นางสาวเพชรนิภา  เอ่ียมส าอางค์ พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

19 16015191 นางสาวไพริน  พระค าจันทึก พลศึกษา 13.00-16.30 น.   

20 16015192 นางสาวกุลรัตน์   ผดุงใจ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

21 16015193 นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

22 16015194 นางสาวชลลดา  เย็นทรวง การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

23 16015195 นายชัยณรงค์  ควรสถิตย์ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

24 16015196 นายชานนท์  เกตุโชติ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

25 16015197 นางสาวชาลินี  อนุรักเข การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 7   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015198 นางสาวตะวันฉาย  โพธิกุล การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

2 16015199 นางสาวทานตะวัน  โชคทรัพย์เจริญ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

3 16015200 นายธนพล  บังเกิดฤทธิ์ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

4 16015201 นายธนัช  ประชุมสาร การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

5 16015202 นางสาวธารารัตน์  สนใจ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

6 16015203 นางสาวนฤมล  เทียนทอง การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

7 16015204 นางสาวผกามาศ  ฤกษ์สุขกาย การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

8 16015206 นางสาวพิมผกา  อ่อนบุตร การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

9 16015207 นางสาวภควรรณ  พวงอุบล การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

10 16015208 นายภัคพงษ์  อรรถประจง การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

11 16015209 นางสาววิยะดา  บัวขาว การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

12 16015210 นางสาวสุปรียา  พุกไพจิตร์ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

13 16015211 นางสาวสุปรียา  สัญญพร การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

14 16015212 นายสุรชาติ  เครือคช การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

15 16015213 นางสาวสโรชา  ศรีค าพา การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

16 16015214 นายอภิศาล  วัฒวงษ์ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

17 16015215 นางสาวอรพรรณ  ทองสอน การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

18 16015216 นายอาณัติชัย  ม่วงมูล การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

19 16015217 นางสาวอาทิตยา  โยธาพิทักษ์ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

20 16015218 นางสาวเสาวลักษณ์  เปี่ยมชูชาติ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

21 16015219 นางสาวโสภิดา  คงดี การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

22 16015220 นางสาวไอริณ  ริดมัด การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

23 16015296 นางสาวปภัสรา  ไวยโชติ การสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น.   

24 16015222 นางสาวกุลฐนัฐ  กิจธัมมิ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

25 16015223 นางสาวขนิษฐา  อยู่หนู การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   
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รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 8   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015224 นางสาวขวัญธิรา  ทับทิมวงศ์ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

2 16015225 นายทรงพล  สมสุวรรณ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

3 16015226 นายธนพัฒน์  เฟ่ืองศิลป์ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

4 16015227 นางสาวธิดารัตน์  เพ็ชรงาม การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

5 16015228 นายธีรัตม์  ไชยสุภา การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

6 16015229 นางสาวนฤมล  ภูมิเจริญกิติกุล การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

7 16015230 นางสาวนัฐชยา  สถาปนพงษ์ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

8 16015231 นางสาวนัท  ฉิมวิเศษ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

9 16015232 นางสาวนิสิตา  รังษีสุวกุล การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

10 16015233 นางสาวพนิดา  ค าไพเราะ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

11 16015234 นางสาวพิมพ์มาดา  หัดรัดชัย การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

12 16015235 นายภานุวัฒน์  เฉลยไข การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

13 16015236 นางสาววราภร  แจ่มส ี การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

14 16015237 นางสาววิปัศยา  สมิงไพร การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

15 16015238 นางสาวศศิประภา  แซ่ม้า การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

16 16015239 นายสรัช  วงษ์ชาญ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

17 16015241 นางสาวสุธารัตน์  หามนตรี การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

18 16015243 นายอนุวัตร  ตรรกชนชูชัย การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

19 16015244 นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

20 16015245 นายอัศม์กร  ทรัพย์สวนแตง การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

21 16015247 นางสาวเกวนารถ  มังษะชาติ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

22 16015248 นางสาวเพทาย  นิลทคช การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

23 16015283 นางสาวสุนิสา  พุมมา การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

24 16015297 นายจารุพงศ์  สุทัศน์ การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

25 16015298 นายพชรพันธ์  คงเกษม การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 9   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

1 16015299 นางสาวสกุลกานต์  หากะวี การสอนภาษาอังกฤษ 13.00-16.30 น.   

2 16015249 นางสาวกนกวรรณ  วุฒิราชา ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

3 16015250 นางสาวกมลชนก  อินทร์ทรัพย์ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

4 16015251 นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมรัตน์ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

5 16015252 นางสาวกันยามาศ  มงคลหมู่ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

6 16015253 นางสาวขจิตมณี  บุญวงศ์ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

7 16015254 นางสาวฌาณิญา  บรรลือโชคชัย ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

8 16015255 นางสาวทัศนีย์  ฉวีวรรณ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

9 16015256 นางสาวทิพย์กัญญา  แปลกกลาง ประถมศึกษา 13.00-16.30 น. ไม่ได้เรียน 

10 16015258 นางสาวนฤมล  เกตุแก้ว ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

11 16015261 นางสาวปรวรรณ  งามสมมล ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

12 16015262 นางสาวประภาพรรณ  สุขสาลี ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

13 16015263 นางสาวปิยะพร  ธีระศาสตร์ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

14 16015266 นางสาวระวีวรรณ  ขันธนิล ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

15 16015268 นางสาววรรณิดา  จินะกะ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

16 16015269 นางสาวศิริลักษณ์  ขาวส าลี ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

17 16015270 นางสาวสรัลพร  พันธ์กล้วยไม้ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

18 16015271 นางสาวสุกัญดามณี  ตรีพล ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

19 16015272 นางสาวสุนิสา  ปันแก้วศักดิ์ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

20 16015274 นางสาวหนึ่งฤทัย  งามสมเดช ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

21 16015275 นางสาวอัญชลี  นาคทับที ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

22 16015276 นางสาวเรณุวรรณ  โพธิ์สุทธิ์ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

23 16015277 นางสาวโศภิษฐา  เกิดบุญ ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

24 16015285 นางสาวสิรินรัตน์  ไกรสมภาค ประถมศึกษา 13.00-16.30 น.   

25 16015030 นางสาวกนกวรรณ  บุญชูช่วย 
การศึกษาพิเศษและการ

สอนภาษาไทย 
13.00-16.30 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

รายช่ือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
โครงการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
กลุ่มที่ 10   

ลิงก์ส าหรับเข้าร่วม ลิงก์ส าหรับระบบ iOS (Iphone) QR-Code 

https://meet.google.com/rvs-shyg-oot rvs-shyg-oot 

 
 

รายช่ือนักศึกษากลุ่มที่ 10   

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

1 16015031 นางสาวกมลชนก  เปรื่องการกิจ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

2 16015032 นางสาวกรรญกร  ทัตราปัญญาคม การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

3 16015033 นายกวีพัฒน์  คงสมปราชญ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

4 16015034 นางสาวจรีวรรณ  ฟุ้งกระโทก การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

5 16015035 นางสาวจารุวรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

6 16015036 นางสาวจิราพร  รัตนมณี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

7 16015037 นางสาวชนาภรณ์  ขาวพันธุ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

8 16015038 นายธนิสร  แสงภารา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

9 16015039 นายธีรพล  เทียมเสวก การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

10 16015040 นางสาวนภัสสร  ชลาสินธุ ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

11 16015041 นางสาวนภัสสร  ฤกษ์สมุทร การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

12 16015042 นางสาวนัทชา  สุขขวัญ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 



 
 

 

 

ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา เวลาสอบ 

13 16015043 นางสาวนันทิดา   หามนตรี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

14 16015045 นางสาวปฐมาวดี  ยินดีสิทธิ์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

15 16015046 นางสาวประภัสสร  รอดอาวุธ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

16 16015047 นางสาวปิยะธิดา  งามคณะ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

17 16015049 นางสาวศิริยากรณ ์ ศุภผ่องศรี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

18 16015050 นางสาวสิวลี  ข าทอง การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

19 16015051 นางสาวอนุษบา   สังฆะมัย การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

20 16015052 นายอรรคเดช  อรรคเสริญ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

21 16015053 นางสาวอารียา  พรมชื่น การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

22 16015054 นางสาวเขมณัฏฐ์  เจริญรัมย์ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

23 16015288 นางสาวกันยาพร  ทองหล่อ การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 13.00-16.30 น. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมการทดสอบ 
การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

ครัง้ที่ 2/2564 วันที่ 22 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ลิงก์ภาพกิจกรรม https://bit.ly/36sgKZD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง นโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดา้นดิจิทัลให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนการส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการทดสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” ครั้งที่ 1 และครั้งท่ี  2 

 

 
 
 
 
 
 

คณะ 

นักศึกษาท่ีเข้าสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ส าหรับสอบคร้ังท่ี 

1 

จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ส าหรับสอบคร้ังท่ี 

2 
รวม 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
สอบในระบบ คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 2 
รวม 

ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เข้าสอบ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

79 316 395 52 168 220 55.70 

คณะวิทยาการจัดการ 32 144 176 23 118 141 80.11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 132 169 19 72 91 53.85 

คณะครุศาสตร์ 55 243 298 50 240 290 97.32 

รวม 208 835 1038 144 598 742 71.48 



 
 

 

 

 
 
 

 

คณะ 

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

จ านวนนักศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ี
เข้าสอบในระบบ 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่าน คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่าน คร้ังท่ี 2 

รวม ร้อยละของนกัศึกษาท่ีสอบผ่าน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220 10 118 128 58.18 

คณะวิทยาการจัดการ 141 5 84 89 63.12 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 5 47 52 57.14 

คณะครุศาสตร์ 290 16 224 240 82.76 

รวม 742 36 473 509 68.60 


