
 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 

เครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) 
(ชุดที่ 3 : ระดับปริญญาตรี จ านวน 56 คน) 

 
หมายเหตุ ประกาศรายช่ือชุดที่ 3 ส าหรับผู้ทีส่มัครระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563   

ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รอประกาศรายช่ือฉบับถัดไป 
 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

1.  6223012 น.ส. ภัสสร บัณฑุกุล คณะกำยภำพบ ำบัด 

2.  6006003 น.ส. กิตติพร ด้วงอ่วม คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

3.  6006063 น.ส. พัณณ์ชิตำ นพตลุงไชยภัทร คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

4.  6006064 น.ส. พัทธรินทร์ พระกะยำพันธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

5.  6006082 น.ส. ศริญญำ ดอรอเซะ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

6.  6006091 น.ส. สุชญำ พงษ์สัตยำพิพัฒน์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

7.  6006102 น.ส. อรณิชำ เตชะพิชญภักดี คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

8.  6007042 นำย ไพสิฐ กันทะวงค์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

9.  6106007 น.ส. ชนนิกำนต์ แก้วลอย คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

10.  6106021 น.ส. นรีรุ่ง ประกำยธรรม คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

11.  6106065 น.ส. ธนภรณ์ บุญรักษำทรัพย์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

12.  6107017 น.ส. กมลชนก หละวัน คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

13.  6107020 น.ส. กัญจณ์ชญำ เดชะคุณ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

14.  6107024 น.ส. ชนำพร แสงเรืองรักษ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

15.  6107057 นำย สิโรฒม์ ติสสพงษ์กุล คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

16.  6206058 น.ส. ขวัญกมล ยิ้มประเสริฐ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

17.  6206076 น.ส. ทัตสรวง ธำรำดล คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

18.  6207001 น.ส. ธนพร เนียมพินิจสกุล คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

19.  6207029 น.ส. อริญรดำ เพ่ิมสุขกิจ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

20.  6207035 น.ส. จินดำรัตน์ จันทร์สรวย คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

21.  6209127 น.ส. ทัตพร ผำสุข คณะพยำบำลศำสตร์ 

22.  6209261 น.ส. ชนัดดำ พุทธประเสริฐ คณะพยำบำลศำสตร์ 

23.  6209301 นำย มูฮัมมัดอัซม ีสำมะอำลี คณะพยำบำลศำสตร์ 

24.  6209322 น.ส. สุวัจจี จันคุณ คณะพยำบำลศำสตร์ 

25.  6111071 น.ส. ชลธร เพชรพัด คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

26.  6205008 นำย ต้นน้ ำ ลิ้มโอภำส พันนุเดช คณะวิทยำศำสตร์ 

27.  6213282 นำย หรัณยภูม ิลิ้มอุทัยทิพย์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

28.  6070469 น.ส. จีรณำ กิจจำชำญชัยกุล คณะศิลปศำสตร์ 

29.  6270296 น.ส. ชนำนพ เลี่ยงฮะ คณะศิลปศำสตร์ 

30.  6025001 น.ส. กมลชนก กลิ่นจันทร์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

31.  6025012 น.ส. ทัศน์สินี พ่วงผำด คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

32.  6025016 น.ส. บุญญำพร สมัยสงค์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

33.  6025019 น.ส. ฟำตีมะห์ แม คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

34.  6025031 น.ส. สิริรัตน์ พุ่มพูน คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

35.  6108087 น.ส. ศศิพร ตั้งมั่นดี คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

36.  6108144 น.ส. พิมพ์ณภัส มอญจัตุรัส คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

37.  6108169 น.ส. อัจฉรำ จันดำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

38.  6215095 น.ส. ปภำวรินท์ ทรงพัฒนำศิลป์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

39.  5924215 น.ส. วรรษชล พันธ์พิมพ์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

40.  6024218 น.ส. จิตรำนุช ประกำรสดับ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

41.  6224031 น.ส. ชัญญำ ประชำกริช มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

42.  6224049 น.ส. ณัฐวดี พงษ์เพ็ง มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

43.  6080208 น.ส. พรนัชชำ แก้วปำน วิทยำลัยนำนำชำติ 

44.  6080638 น.ส. ณัฏฐิยำ เงินวัฒนะ วิทยำลัยนำนำชำติ 

45.  5970071 น.ส. เบญญำภำ นิยมเดชำ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

46.  5970365 น.ส. กำญจนำ เอี่ยมอ ำพันธุ์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

47.  5970366 น.ส. กุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

48.  6070032 นำย ภูวดิท สื่อสกุล วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

49.  6170350 นำย นันทวุฒิ พัวพิพัฒน์ไพศำล วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

50.  6170355 น.ส. ปิยดำ ปิยพัฒนมงคล วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

51.  6170720 นำย ธนดล ตรุษจำ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

52.  6170741 น.ส. วัลย์วดี เเสงวำรินทร ์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

53.  6119049 น.ส. อรพรรณ ศิริ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

54.  6388086 นำย พงศ์ไพสิฐ คนชำญ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

55.  6388119 นำย กิตติพัทธ์ อำปะนนท์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

56.  6313236 นำย ณัฐภำส อ่อนศรีทอง คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 


