
 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 

เครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) 
(ชุดที่ 4 : ระดับปริญญาตรี จ านวน 159 คน) 

 
หมายเหตุ ประกาศรายช่ือชุดที ่4 ส าหรับผู้ทีส่มัครระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2563   

ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 รอประกาศรายช่ือฉบับถัดไป 
 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

1 6326042 น.ส. ชิดชนก อุไร โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ 

2 6326102 น.ส. คุณำภรณ์ อุดม โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ 

3 6326110 น.ส. อัญมณี ชำญประเสริฐ โครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ 

4 6288161 นำย คณิศร สงวนสุข คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5 6388007 น.ส. พรหมอัปสร บุญรอด คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

6 6388008 น.ส. กัญญำณัฏฐ์ โบสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

7 6388035 นำย พิชญุตม์ เงินนิ่ม คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

8 6388039 นำย วิศรุต ภมรภักดีพิสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

9 6388040 น.ส. อำริยำ เพ่งผล คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

10 6388054 น.ส. เบญญำภำ จิกนอก คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

11 6388071 นำย นพปกรณ์ จินดำรัตน์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

12 6388080 น.ส. บุญยำพร ค ำแพง คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

13 6388087 น.ส. ชนิสรำ โคตรชัย คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

14 6388088 น.ส. ปวีณำ ก ำเนิดพันธ์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

15 6388091 น.ส. นภำวรรณ เหลื่อมใส คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

16 6388116 นำย เอกกร ยอดสิงห์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

17 6388117 นำย ศิรณัฏฐ์ อัครวุฒิ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

18 6388132 นำย ปวริศ เตชะหงษำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

19 6388133 น.ส. พิชญำ ธีระวงษ์ไพโรจน์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

20 6388154 นำย กรธวัช วิเศษไพฑูรย์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

21 6388159 นำย เสฏฐนันท์ วิรัตินันท์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

22 6388182 นำย ปณิธิ รุ่งกีรติกุล คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

23 6388193 นำย ไวณวิณ ปิยะมิตรมงคล คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

24 6388194 น.ส. ปัณฑำรีย์ ประสงค์สุข คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

25 6388195 น.ส. ณัฐนิชำ แซ่เตียว คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

26 6306003 น.ส. คชำภรณ์ เมฆขยำย คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

27 6306005 น.ส. ช่อผกำ สำยจันดี คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

28 6306020 น.ส. ภัทรวดี ธรรมโกศล คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

29 6307019 นำย ชำติเชื้อ สุธนำพันธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

30 6303074 นำย ภัทรดนัย จ ำปำศักด์ิ คณะเภสัชศำสตร์ 

31 6303093 น.ส. ศีลำภำ พำณิชหิรัณย์ คณะเภสัชศำสตร์ 

32 6303095 น.ส. สิณีกัญย์ ยิ่งอริยกุล คณะเภสัชศำสตร์ 

33 6303143 นำย ภีมพศ นิ้มวงษ์เจริญสุข คณะเภสัชศำสตร์ 

34 6302004 น.ส. ณัฐจิรำ เดโชพลชัย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

35 6302012 น.ส. ภูริชญำ สระมูล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

36 6302019 น.ส. เอรีญำ สมใจ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

37 6302034 นำย ปุณณชัย จันทำมงคล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

38 6302056 นำย เกริกพล โกวิทำงกูร คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

39 6302069 น.ส. เชิญตะวัน บุญยตำ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

40 6302073 นำย ณวัสส์ เอ็งอุทัยวัฒน์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

41 6302107 นำย นันทวัฒน์ ภำวศุทธิวงศ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

42 6302113 น.ส. ปรำงรัตน์ พงษ์สุวรรณ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

43 6302142 นำย ภูรินท์ หำววงษ์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

44 6302145 น.ส. มณิสรำ จิรพรสุวรรณ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

45 6302155 น.ส. วิชญำดำ เลิศเพียรธรรม คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

46 6302168 นำย สิรภพ นำคะวัจนะ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

47 6311218 น.ส. วริสรำ มั่นประกอบ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
48 6311235 น.ส. ศุภลักษณ์ ศิริกุล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

49 6311277 น.ส. ขนิษฐำ สำล่ำห์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

50 6320003 น.ส. ณัฐนันท ์ศรีแสวงทรัพย์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

51 6320009 น.ส. สุวพัชร สุวรรณกุล คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

52 6328004 น.ส. ธนำทิพย์ พรหมรัตน์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

53 6328022 น.ส. บุญฑริกำ สินทอง คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

54 6301014 นำย ภัทรพล กำญจนธนำเลิศ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

55 6301104 นำย ตนุภัทร ก๊กเกียรติกุล คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

56 6301121 น.ส. ธิดำรัตน์ เนตรธำนนท์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

57 6301132 นำย นิธิษณ์ สุธรรมพร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

58 6301173 น.ส. พิมพ์ชนก เจริญด้วยศิริ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

59 6301176 น.ส. พิมพ์นำรำ เลำหตีรำนนท์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

60 6301180 นำย พิสิฐ ชำญสุนทร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

61 6301185 น.ส. เพทำยฟ้ำ คงคำรัตน์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

62 6301194 น.ส. ภัทรมน เทพมงคล คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

63 6301209 น.ส. มธุรดำ วิเศษสินธุ์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

64 6301251 นำย ศิวกร วิศยทักษิณ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

65 6319005 นำย ชวัลวิทย์ วงษ์สุนทร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

66 6319012 น.ส. ปวรวรรณ ผำริกำร คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

67 6319015 น.ส. รชยำ อมรวชิรกุล คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

68 6319024 น.ส. อภิสรำ พุ่มน้อย คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

69 6319035 นำย คมกช ม่วงใหม่ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

70 6323028 น.ส. รพีพร พันธุ์ศรี คณะกำยภำพบ ำบัด 

71 6309003 นำย กอบชัย มหำวงค์ คณะพยำบำลศำสตร์ 

72 6309038 น.ส. นิภำพร แสงอรุณ คณะพยำบำลศำสตร์ 

73 6309065 น.ส. วรำรัตน์ เสืออ่อน คณะพยำบำลศำสตร์ 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

74 6309095 น.ส. จิรภัทร์ มงคล คณะพยำบำลศำสตร์ 

75 6309191 น.ส. กษิรำ นพกูลวงศ์ คณะพยำบำลศำสตร์ 

76 6309210 น.ส. จิตต์โสภิณ แก่นมีผล คณะพยำบำลศำสตร์ 

77 6309211 น.ส. จิรนันนท์ บุญเจริญ คณะพยำบำลศำสตร์ 

78 6309216 น.ส. จีรำภำ งอมสงัด คณะพยำบำลศำสตร์ 

79 6309248 น.ส. นภัสสร อภิรัตนำนุสรณ์ คณะพยำบำลศำสตร์ 

80 6309260 น.ส. ปณิตำ ภู่ประไพ คณะพยำบำลศำสตร์ 

81 6309280 น.ส. เมทิกำ ศิริสุนทร คณะพยำบำลศำสตร์ 

82 6309308 น.ส. สุภรัตน์ ทองมำ คณะพยำบำลศำสตร์ 
83 6309320 นำย อิงกฤต ฉำงข้ำวไชย คณะพยำบำลศำสตร์ 
84 6205024 นำย กิจณัฐเทพ ดอกแก้ว คณะวิทยำศำสตร์ 
85 6305021 นำย ธนพล แคล้วภัยพำล คณะวิทยำศำสตร์ 
86 6305076 น.ส. ณัฐนิชำ แม้นพยัคฆ์ คณะวิทยำศำสตร์ 
87 6305096 น.ส. อณัฐญำ ตันติรัตน์ คณะวิทยำศำสตร์ 
88 6305165 น.ส. จุฑำมำศ มำซึโมโตะ คณะวิทยำศำสตร์ 
89 6305170 นำย ชญำวัตร จันทำ คณะวิทยำศำสตร์ 
90 6305171 น.ส. ชนกนันท์ วงศ์จรัสรวี คณะวิทยำศำสตร์ 
91 6305285 นำย สุทธิพงศ์ บุญแดง คณะวิทยำศำสตร์ 
92 6305290 นำย สุรดิษ เจริญเวทย์วุฒิ คณะวิทยำศำสตร์ 
93 6305539 น.ส. ยุวดี ตันติรจนำวงศ์ คณะวิทยำศำสตร์ 
94 6313036 นำย ตระกูล เกิดวัน คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
95 6313126 นำย ชยำวัช นิลสัมฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
96 6313128 นำย ณัฐวุฒิ แซ่ซ ู คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
97 6313131 นำย ธีธัช ศิริบรรณพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
98 6313139 น.ส. รัตติยำพร คงตระกูล คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
99 6313140 น.ส. วรนิษฐ์ ดวงแข คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
100 6313173 นำย ฐำนวัฒน์ เตชะพิชญะ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
101 6313216 น.ส. นลิน ซื่อเสงี่ยมสกุล คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

102 6313402 น.ส. ธมลวรรณ สุภำนิช คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
103 6313410 น.ส. เบญจมำศ จิระปัญญำเลิศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
104 6313412 นำย วิทวัส ตั้งศรีวรกำนต์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
105 6313422 นำย ภูมิรพี ถิ่นโพธิ์วงษ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
106 6313424 น.ส. สุชัญญำ โชติพุทธิกุล คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
107 6313457 น.ส. ญำณิสำ ชื่นเจริญ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
108 6313473 น.ส. นภัสรำ อัศวเลิศศักดิ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
109 6313487 น.ส. ลักษิกำ วงศ์ชัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
110 6370199 น.ส. กนกพร พูลสุข คณะศิลปศำสตร์ 
111 6370214 นำย ทันต์ บุญยะคงรัตน์ คณะศิลปศำสตร์ 
112 6370260 น.ส. ชญำนิศ ตัณฑวิรุฬห์ คณะศิลปศำสตร์ 
113 6325039 น.ส. กรองแก้ว ภักดีนอก คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
114 6325055 น.ส. ภัทรำนิษฐ์ นิธิเมธวิรำนนท์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
115 6316002 นำย พิสิษฐ์ แสนจันทร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
116 6316003 น.ส. ภิรมณ สวนแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
117 6316013 น.ส. กชมน กุลมำลำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
118 6316017 นำย ก้องภพ สุธรรมพร คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
119 6316027 นำย ธนำบูรณ์ ศรีบูรพำนนท์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
120 6308003 น.ส. ฑิตยำ น้อยถนอม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
121 6308011 น.ส. จุฑำมำส มัลลิกมำลย์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
122 6308012 น.ส. ณัฐชำนันท์ ทองดอนจุย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
123 6308022 น.ส. พิมพ์อนงค์ วงไชยำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
124 6308024 น.ส. รุ้งรวี ปำนเจริญ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
125 6308029 น.ส. ศรุตำ มิด ำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
126 6308034 น.ส. อัจฉริยำ ชื่นชม คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
127 5924343 น.ส. หทัยภัทร สังข์ประเสริฐ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 
128 6324038 นำย ชัยเฉลิม ดวงมณี มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 
129 6324072 น.ส. อรภำลักษณ์ แสงรตนำ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 



6 
 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

130 6324146 นำย ปุริม ยงทวี มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 
131 6324195 น.ส. สิรินยำ วงทอง มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 
132 6340142 นำย กองทัพ แดนพิชิตโชค วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ 
133 6380128 น.ส. สำธิดำ เรืองสุรัตน์ วิทยำลัยนำนำชำติ 
134 6370311 นำย แทนคุณ ค ำสีเขียว วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 
135 6389110 นำย ณัฐพนธ์ หวู วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
136 6389115 น.ส. นภัสวรรณ หลำยเจริญ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
137 6389504 น.ส. พรชนก ดวงสวัสดิ์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
138 6389510 น.ส. สุชำนำถ ว่องนิยมเกษตร วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
139 6389519 น.ส. ธนพร อินยอด วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
140 6389521 นำย กฤษฎำ ญำณะเหล็ก วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ 
141 6170320 น.ส. จุฑำรัตน์ บัวเหม วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
142 6370050 นำย ชนำธิป วิชัยเจิดจันทร ์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
143 6370057 น.ส. นภัสมนต์ ศรีนครำ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
144 6370170 น.ส. จำรุจรรยำวัฒน์ บัวแสง วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
145 6370171 นำย จิรภัทร ศรีเที่ยงตรง วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
146 6370175 น.ส. ณัฎฐพัชร ทรัพย์พูลทวี วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
147 6370192 น.ส. มนทิพย์ จินเจอร์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
148 6370327 น.ส. กัณฐิกำ กลำงพรม วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
149 6370328 น.ส. กัลยกร เทียบศรไชย วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
150 6370329 น.ส. กิตติญำฎำ สิทธิ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
151 6370331 น.ส. จิรำดำ แหลมหลวง วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
152 6370339 น.ส. ฐำปนีย์ รอดรัต วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
153 6370341 น.ส. ณัฐนิธิ ประเสริฐแท่น วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
154 6370343 น.ส. ทอฝัน วงศ์อนุสรณ์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
155 6370347 น.ส. นภัทชมน พวงมณี วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
156 6370349 น.ส. ปทิตตำ ทองมำ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
157 6370355 น.ส. พรชนก กล่อมจิตร วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
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158 6370361 น.ส. ลวิตรำ สุขพรหม วิทยำลัยศำสนศึกษำ 
159 6370601 นำย สุทธิพงษ์ วงศ์แก้ว วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

 

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 


