
 
 
 

ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ 
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  4  ปีการศึกษา  2563 

---------------------- 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
จัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชา
ที่ 1 Computer  Literacy ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ในวันพุธที่ 18  สิงหาคม  2564 เวลา 14.00 น. – 
16.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams ดังนี้ 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

1 6210111005 นางสาวนภัสสร ทองวิบูลย์ 

2 6210111011 นางสาวกมลณัช  คล้ำชานา 

3 6210111020 นางสาวฤทัยชนก  โพธิ์ถึง 

4 6210112002 นายวัชริศ  มณี 

5 6210112007 นายยิ่งยศ  หมัดนุรักษ์ 

6 6310111001 นางสาวศรัญญารักษ ์ โตประยูร 

7 6310111004 นางสาวมุชลิน  อุปถัมภ์ 

8 6310111007 นายวรเมธ  วงษ์เล็ก 

9 6310111008 นายสรวิศ  เดชเสน 

10 6310111010 นายพฤกษาโนน  พรหมจันทร์ 

11 6310111012 นางสาวกานต์ชนก  กิตติประภานันท์ 

12 6310111014 นางสาวเอมปวีร์  สุรกิจจานุฤทธิ์ 

13 6310112003 นางสาวรัชนี  เรียบผา 

14 6410112001 นายณัฐพล  มลิวัลย์ 
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คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

15 6310312003 นายกฤษฎา  เรืองสวัสดิ์ 

16 6410312001 นางสาวพิชญา  มาเนียม 

17 6410312002 นางสาวสุภาวิดา  ลิมศิริวนนท์   

18 6410312003 นางสาวซุไรดา  ลาหิง   

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

19 5920511001 นางสาวชญานิศ อนุสกุลโรจน์ 

20 6120511004 นางสาวรัชนี  มังกร 

21 6310511001 นางสาวปรารถนา  แสงทอง 

22 6310511003 นางสาวจรรยา  บุญถือ 

23 6310511004 นายวิศนุกร  อุทัยศรี 

24 6310511005 นางสาวธารณี  อ่อนสา 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

25 6310611001 นายกัตติกมาส  คุ้มเมือง 

26 6310611002 นางสาวพิมพ์ลภัส  มาแก้ว 

27 6310611003 นางสาวจุติพร  พลังเอก 

28 6310611004 นางสาวรัตมา  สมประสงค์ 

29 6310611006 นางสาวจิรพันธุ์  วงษ์คำ 

30 6310611007 นายเชษฐพล  เอ่ียมสำอางค์ 
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

31 6310611005 นางสาวเบญญาภา  เที่ยงตรง 

32 6210611004 นางสาวสิรีมนต์  ปัญญาวุธ    

คณะภาษาและการสื่อสาร 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล 

33 6020814005 นายบิณฑ ์ จูมมาระ 

34 6410815002 นายกอขวัญ  จันทโรบล 

35 6410815005 นางสาวกิตติยากร  แซ่ลิ้ม 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 

36 6011711017 นายโสมนัส สุกัญญา 

37 6021711005 นายวรวุฒิ  ปัญญาภ ู

38 6021711009 นางสาวพรไพรินทร์  ธนศรีสุวรรณ 

39 6111711001 นายวริศ  เชาวนศิลป์ 

40 6211711001 นางสาวศิวพร  กิจวิริยภากรณ์ 

41 6311711003 นางสาวเตชิตา  ลาพินีกร 

42 6311711012 นางสาวกิ่งกาญจนา  นิลมั่น 

43 6321711001 นายระพีวัฒน์ วัดเยื้อง 

44 6321711002 นางสาวกรกมล มุสิกชาติ 

45 6321711003 นางสาวกาญจนา  มนตรีกร 

46 6321711004 นางสาวญาดา จินดาไพโรจน์ 

47 6321711005 นางสาวพัทธมน  สีหะวงษ์ 

48 6321711006 นายประตินันท์  เทียรเพ็ชร 

49 6321711007 นางสาวปวรวรรณ  ชมพูน 

50 6321711008 นางสาวกมลทิพย์  ธรรมนิตย์ถาวร 
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คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 

51 6321711009 นางสาวกรกนก  โสขุมา 

52 6321711010 นางสาวสปันงา  ปิยะกาญจน์ 

53 6411711002 นางสาวศิริกัญญา  ทองเส้ง 

54 6411711003 นางสาววราภรณ์ บัวด ี

55 6411711008 นายณัฐพล  อ่องเพชร 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 

56 6211811001 นางสาวเกศกมล อมรไชย 

57 6211811002 นายฌาญวิทย์ วัฒนะ 

58 6211811003 นายสุทธิชัย  ยี่สุ่นแซม 

59 6211811004 นางสาวชนม์ชนิน  พานทอง 

60 6211811005 นางสาวฐิติรัตน์  หาญณรงค์ 

61 6211811006 นายอภิรัตน์     เลิศศักดิ์วิมาน 

62 6211811009 นายปกรณ ์ เต็มใจ 

63 6211811010 นางสาวเกศิณ ีผ่อนตาม 

64 6211811011 นางสาวศิริณ ทรรศณปรีดา 

65 6211811012 นางสาวณัฐวดี  พงศ์ปริตร 

66 6211811014 นางสาวภัทราวรรณ  ชัยตั้งจิต 

67 6211811015 นางสาวอภิชญา  ทิพย์มณเฑียร 

คณะนิติศาสตร ์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 

68 6211911001 นางสาวชุติมา  สุทธิประภา 

69 6211911002 นางสาวสุทธิษา  วงษ์ปิ่น 

70 6211911003 นางสาวอนุสรา  เฮงวิเชียร 

71 6211911004 นายภีมธีรุตม์  วงศ์เจริญ 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งว่า ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มทีม “สอบจัดระดับความรู้ทาง

คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2563”  ใน Microsoft Teams ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เพ่ือรับฟังแนวปฏิบัติและทำ
ความเข้าใจในการสอบ  จากนั้นนักศึกษาจะถูกนำเข้าห้องสอบย่อยเพื่อรายงานตัวและเริ่มทำข้อสอบตั้งแต่
เวลา 14.00 น.  โดยการรายงานตัวนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทาง
ราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบ   หากนักศึกษาท่านใดไม่มีบัตร
ประจำต ัวน ักศ ึกษา หร ือต ้องการสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิม   โปรดต ิดต ่อผ ่าน Facebook  
https://www.facebook.com/NIDA.ITC/  ภายในวันที่ 17 สิงหาคม  2564    

ทั้งนี ้ สำนักจะแจ้งการนัดหมายวันเวลาเข้าสอบและช่องทางในการเข้าสอบ ให้ทางอีเมล์ของ
นักศึกษา (@stu.nida.ac.th)  ภายในวันที่ 17  สิงหาคม 2564 เพ่ือแจ้งเตือนนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 

 
อนึ ่ง นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการสอบจัดระดับความรู ้ความสามารถทางการใช้

คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติได้จากข่าวสอบในเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th)   
และหากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการ
สอบครั้งนี ้
  

คณะนิติศาสตร ์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล 

72 6211911005 นางสาวณัฐศุภางค์  พรมพิทักษ์ 

73 6211911006 นางสาวสุพรรณี  กฤษณรุ่งเรือง 

74 6221911001 นายทุติยพงษ ์ กิตติวัฒนานนท์ 

75 6311911001 นางสาวสรัลนุช  ครุฑเผือก 

76 6311911007 นางสาวนพรัตน์ เกตุภูษา 

77 6311911009 นายปรัชญา วชิรวงศ์ 

78 6311911010 นางสาวกุลธิดา เกิดแก่นแก้ว 

79 6311911011 นายพลัฏฐ์  แก้วศุภาสวัสดิ์ 

80 6411911002 นางสาวธัญพิชญ์ชา  พรมเสถียร 
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สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ  นักศึกษา

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที ่ 1 Computer Literacy ครั ้งที่  4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่    
10 กันยายน 2564 ทาง http://itc.nida.ac.th   

 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่    13     สิงหาคม   พ.ศ. 2564 
 

 
 
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช)   
                                       ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   


