
 

ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 

เครื่องมือการประเมินสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) 
(ชุดที่ 5 : ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน) 

 
หมายเหตุ ประกาศรายช่ือชุดที่ 5 ส าหรับผู้ทีส่มัครระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2563   

ผู้ที่สมัครหลังวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รอประกาศรายช่ือฉบับถัดไป 
 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

1 6137719 นำย                                                รัชพล ปลูกอ้อม                                         คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์                                                                                                                        

2 6305237 น.ส. พิริยำภรณ ์วันชม คณะวิทยำศำสตร์ 

3 6313426 น.ส. ลลิดำ อภิรมย์เดช คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

4 6388118 นำย ดนัยเดช อำจสมัย คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5 6313067 น.ส. ธิมำพร แก้วมั่น คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

6 6388201 นำย ภูวนำถ วังมุก คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

7 6388074 นำย ธันย์ธ ำรง จิรภัทรมณีโชต ิ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

8 6313215 นำย ธนกฤต ฉันท์พลำกร คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

9 6303008 นำย กิตติภูมิ วัฒนพละศิริ คณะเภสัชศำสตร์ 

10 6324162 น.ส. เกษรำภรณ์ บุญเรือง มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

11 6309051 น.ส. พรธีรำ ธีรเดชำนันท์ คณะพยำบำลศำสตร์ 

12 6308027 น.ส. วิพิชชญำณ์ อริยชำติเมธี คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 



2 
 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

13 6324238 น.ส. ศศิธร พลเยี่ยม มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

14 6370254 น.ส. อำรียำ ศิริมั่ว คณะศิลปศำสตร์ 

15 6303096 น.ส. สิรภัทร เคำไวยกุล คณะเภสัชศำสตร์ 

16 6370344 นำย ธนพงษ์ ชัยสุรสีห์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

17 6313081 น.ส. กฤตชญำ จีรบรรเจิดชัย คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

18 6309230 น.ส. ณัฐนันท์ มุ่งหมำย คณะพยำบำลศำสตร์ 

19 6321007 น.ส. ปำรย์เพชร เพชรอินทร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

20 6370131 น.ส. สตรีรัตน์ ดวงเนตร วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

21 6370185 นำย นิธิพัทธ์ ตะโกเนียม วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

22 6311051 น.ส. กำนต์ชนก ฤกษ์จำรี คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

23 6301286 นำย อัตถ์ สุทธิธนมงคล คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

24 6324171 นำย เตชำกร ศรีสวัสดิ์ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

25 6370346 น.ส. ธีรำลักษณ ์สุคนธทรัพย์ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

26 6370366 น.ส. ศิรดำ สุขวิไล วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

27 6370352 น.ส. เปมิกำ โกมลสุวรรณ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

28 6306082 น.ส. ศศิโสภำลักษณ์ ปุญญธรรม คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

29 6309021 น.ส. ฐิตำรีย์ เลิศสรรเสริญ คณะพยำบำลศำสตร์ 

30 6370362 น.ส. วชิรญำณ์ พุ่มแสงทอง วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

31 6308155 น.ส. อนัญญำ หลีล้วน คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

32 6308083 น.ส. ชนิตำ ฉิมธง คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล คณะ 

33 6302013 น.ส. รวิปรียำ รักสกุลพิวัฒน์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

34 6370176 น.ส. ณัฐธิกำนต์ กุตเสนำ วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

35 6309088 น.ส. อริษำ ศรทอง คณะพยำบำลศำสตร์ 

36 6388129 นำย ศุภวิชญ์ พิมลจิตต์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

37 6388134 นำย สุทธิพล แท่นค ำ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

38 6309250 นำย นฤเบศ ปั่นแก้ว คณะพยำบำลศำสตร์ 

39 6309204 น.ส. จรินทรณ ์ดีโสม คณะพยำบำลศำสตร์ 

40 6309229 น.ส. ณัฐฐำพร ยอดญำติไทย คณะพยำบำลศำสตร์ 

41 6124133 น.ส. ธนัชชำ เรืองขจร มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

42 6313171 นำย กริชชัย เจริญเรืองเลิศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

43 6124236 น.ส. พัชรมัย ก่อวำณิชย์กุล มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

44 6270391 น.ส. ธันยพร นุสี วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

45 6302071 นำย ณธัชพล แซ่ลี้ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

46 6370251 น.ส. อภิชญำ ช ำนำญฉำ คณะศิลปศำสตร์ 

47 6270380 น.ส. ณัฐรดำ ฝึกฝน วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

48 6388009 น.ส. รุ่งไพลิน อนันตธนวิทย์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

49 6370593 น.ส. นันทิยำ ชุมธรรม วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

50 6309252 น.ส. นันท์ธนชล เอ่ียมสะอำด คณะพยำบำลศำสตร์ 

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 


