
 

ประกาศรายชือ่ผู้เขา้สอบประเมินฯ ประเภทนักศึกษา 
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทลั (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจทิัล 

เครื่องมือการประเมนิสากล ICDL (ICDL Workforce Basics) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

รอบ 7 : วันพุธที ่22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
สถานที่   ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมหาวทิยาลัยมหิดล ตามมาตรฐาน ICDL  
 ห้อง MU Cyber Club @MLC ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล คณะ สถำนที ่

1 5836653 น.ส.                                               ลัดดำวัลย ์ทรัพย์เจริญมำก                                                คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี                                MLC 

2 6236302 นำย                                                พีรวัส กำรัณยภำส์กุล                                                                   คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล MLC 

3 6001030 นำย กนกพล ไหมออ่น คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล MLC 

4 6036312 น.ส.                                               กัญจนพรรณ ปุ่นอุดม                                               คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล MLC 

5 5936309 น.ส.                                               ณัฐสิมำ ก้อพิทักษ ์                                                               คณะวิทยำศำสตร ์ MLC 

6 6236211 นำย                                                นวพล เทพนรินทร ์                                                                     คณะวิศวกรรมศำสตร ์                                                                                                                                     MLC 

7 6237803 นำย                                                รัฐนันท์ ต่อปญัญำ                                             คณะวิศวกรรมศำสตร ์                                                                                                                                     MLC 

8 6137820 น.ส.                                               พิชชำพร พุทธิไพบูลย ์                                           คณะสำธำรณสุขศำสตร ์                                                                                                                 MLC 

9 6236603 น.ส.                                               นำรีนำถ ไตรสุวรรณ                                                
โครงกำรร่วม คณะวิทยำศำสตร ์ คณะเภสัช

ศำสตร ์                                                                                                            
MLC 

10 6280660 น.ส. อำทิตยำ คะณำเนปะ วิทยำลัยนำนำชำติ MLC 

11 6237539 นำย                                                พลวิทย ์วิสมกำ                                               สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล MLC 

12 6336934 น.ส.                                               ธิดำรัตน์ ศิริสุนทร                                                                         สถำบันโภชนำกำร MLC 

13 6237818 น.ส.                                               อดิพร อัศวะไพฑูรย์เสริฐ                                                       สถำบันโภชนำกำร MLC 

14 6223012 น.ส. ภัสสร บัณฑุกลุ คณะกำยภำพบ ำบัด MLC 



2 
 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล คณะ สถำนที ่
15 6006003 น.ส. กิตติพร ด้วงอ่วม คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

16 6006063 น.ส. พัณณ์ชิตำ นพตลุงไชยภัทร คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

17 6006064 น.ส. พัทธรินทร ์พระกะยำพันธ์ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

18 6006082 น.ส. ศริญญำ ดอรอเซะ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

19 6006091 น.ส. สุชญำ พงษ์สัตยำพิพัฒน ์ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

20 6006102 น.ส. อรณิชำ เตชะพิชญภักด ี คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

21 6106007 น.ส. ชนนิกำนต์ แก้วลอย คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

22 6106021 น.ส. นรีรุ่ง ประกำยธรรม คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

23 6106065 น.ส. ธนภรณ์ บุญรักษำทรัพย ์ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

24 6007042 นำย ไพสิฐ กันทะวงค์ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

25 6107017 น.ส. กมลชนก หละวัน คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

26 6107020 น.ส. กัญจณ์ชญำ เดชะคุณ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ MLC 

 
 
สถานที่   ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี (OP) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศาลายา 

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล คณะ สถำนที ่

1 6206076 น.ส. ทัตสรวง ธำรำดล คณะเทคนิคกำรแพทย ์ OP 

2 6107024 น.ส. ชนำพร แสงเรืองรักษ์ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ OP 

3 6207001 น.ส. ธนพร เนียมพินิจสกุล คณะเทคนิคกำรแพทย ์ OP 

4 6207029 น.ส. อริญรดำ เพ่ิมสุขกิจ คณะเทคนิคกำรแพทย ์ OP 

5 6207035 น.ส. จินดำรัตน์ จันทร์สรวย คณะเทคนิคกำรแพทย ์ OP 

6 6209127 น.ส. ทัตพร ผำสุข คณะพยำบำลศำสตร์ OP 

7 6209261 น.ส. ชนัดดำ พุทธประเสริฐ คณะพยำบำลศำสตร์ OP 
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ  ชื่อ-สกุล คณะ สถำนที ่

8 6209301 นำย มูฮัมมัดอัซม ีสำมะอำลี คณะพยำบำลศำสตร์ OP 

9 6209322 น.ส. สุวัจจี จันคุณ คณะพยำบำลศำสตร์ OP 

10 6213282 นำย หรัณยภูม ิลิ้มอุทัยทิพย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ OP 

11 6270296 น.ส. ชนำนพ เลี่ยงฮะ คณะศิลปศำสตร ์ OP 

12 6070469 น.ส. จีรณำ กิจจำชำญชัยกุล คณะศิลปศำสตร ์ OP 

13 6025001 น.ส. กมลชนก กลิ่นจันทร ์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ OP 

14 6025012 น.ส. ทัศน์สินี พ่วงผำด คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ OP 

15 6025016 น.ส. บุญญำพร สมยัสงค ์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ OP 

16 6025019 น.ส. ฟำตีมะห์ แม คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ OP 

17 6025031 น.ส. สิริรัตน์ พุ่มพูน คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร ์ OP 

 
ข้อมูล ณ วันที ่15 ก.ค. 2563 

กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหดิล 
โทร. 0 2849 6022 

 
 


