ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1 Computer Literacy ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
---------------------สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
จั ด ระดั บ ความรู ้ค วามสามารถทางการใช้ คอมพิ ว เตอร์ สำหรั บ นั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคปกติ
ชุ ด วิ ช าที ่ 1 Computer Literacy ครั ้ ง ที ่ 1 ปี ก ารศึ กษา 2564 ในวั น พุธ ที่ 20 ตุ ล าคม 2564 เวลา
14.00 น. – 16.00 น. ผ่านทาง Microsoft Teams ดังนี้
ลำดับที่

1

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รหัสประจำตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล
6210111011
นางสาวกมลณัช คล้ำชานา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

2

6310312004

นางสาวศิริกานดา หิรญ
ั บูรณะ

3

6410312004

นางสาวศญาพรรณ ศรีเมือง

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

4

6220511003

ชื่อ-นามสกุล
Miss Zhou Ying

คณะภาษาและการสื่อสาร
ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

5

6210814006

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธันย์ชนก ภิญโญ

2

คณะการจัดการการท่องเที่ยว
ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

6

6011711017

นายโสมนัส สุกัญญา

7

6111721020

นางสาวชีวารัตน์ กลิ่นหอม

8

6021711005

นายวรวุฒิ ปัญญาภู

9

6311711005

นายยุคนธร เงินแก้ว

10

6311711006

นายกมลภพ พรหมโชติ

11

6311711001

นางสาวภรธนา ภัทรพิทยาสิน

12

6311711008

นางสาวธัญญารัตน์ ดุมกลาง

13

6311711004

นางสาวกัญญารัตน์ บุญนำ

14

6311711009

นางสาวจุฬาลักษณ์ มุ่งกั้นกลาง

15

6311711010

นายณัฐปภัสร์ วรพงศ์ธนภัทร์

16

6311711011

นางสาวพรพรรณ เผินสูงเนิน

17

6311711013

นางสาวณัฐสินี สิงหราช

18

6311711014

นายปุริมปรัชญ์ ส่งศรี

19

6311711015

นายธัชพล ศฤงคารีกุล

20

6411711001

นางสาวฐาปนา โพธิรังสิยากร

21

6411711003

นางสาววราภรณ์ บัวดี

22

6411711004

นายรพีพงษ์ สุขสมทิพย์

23

6411711005

นางสาวแพรวสุวีร์ นวลเพ็ชร

24

6411711011

นายภานุวัสส์ สมบูรณ์ยิ่ง

25

6411711013

นางสาวกัญฐณา อุปริพุทธางกูร

26

6411711014

นายนัฐพล สวัสดี

27

6311711016

นางสาวจิรัฐติกาล บึงกระเสริม

3

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

28

6211811015

29

6211811013
นางสาวปรียาภรณ์ เงาศรี
คณะนิติศาสตร์

นางสาวอภิชญา ทิพย์มณเฑียร

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

30

6311911003

นางสาวพัณณิตา พรมรักษ์

31

6311911004

นางสาวธิติ คำชามา

32

6311911005

นางสาวณัฐชนน ชูแก้ว

33

6311911006

นางสาวธัญวรัตน์ เจริญกุล

34

6311911008

นางสาวมัทวัน สว่างรุ่งเรืองกุล

35

6311911002

นางสาวฮาดียา สันสบู่

36

6411911003

นายอธิบดี กาวีจันทร์

37

6411911005

นายจักรวาล พรสุพรรณวงศ์

38

6411911006

นางสาวนฤณธร ศรีทอง

39

6411911007

นายอัษฎา สมจิตร

40

6411911014

นายวรเชษฐ์ วงศ์จำปา

41

6411911015

นายกฤษดา รื่นสุข

42

6411911016

นางสาวพุธิตา ศิริพฤกษ์พงษ์

43

6411911017

นางสาววรรณณิสา พุ่มวารี

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งว่า ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มทีม “สอบจัดระดับความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564” ใน Microsoft Teams ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติและทำ
ความเข้าใจในการสอบ จากนั้นนักศึกษาจะถูกนำเข้าห้องสอบย่อยเพื่อรายงานตัวและเริ่มทำข้อสอบตั้งแต่
เวลา 14.00 น. โดยการรายงานตัวนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยทาง
ราชการและมีรูปถ่ายชัดเจน มิฉะนั้น จะไม่ได้รั บอนุญาตให้ทำข้อสอบ หากนักศึกษาท่านใดไม่มีบัตร
ประจำตั ว นั ก ศึ ก ษา หรื อ ต้ อ งการสอบถามรายละเอี ย ดเพิ ่ ม เติ ม โปรดติ ด ต่ อ ผ่ า น Facebook
https://www.facebook.com/NIDA.ITC/ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

4

ทั้งนี้ สำนักจะแจ้งการนัดหมายวันเวลาเข้าสอบและช่องทางในการเข้าสอบ ให้ทางอีเมล์ของ
นักศึกษา (@stu.nida.ac.th) ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อแจ้งเตือนนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง
อนึ ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอบจั ด ระดั บ ความรู ้ ค วามสามารถทางการใช้
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติได้จากข่าวสอบในเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th)
และหากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการ
สอบครั้งนี้
สำนักจะประกาศผลการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคปกติ ชุ ด วิ ช าที ่ 1 Computer Literacy ครั ้ ง ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ในวั น ที่
12 พฤศจิกายน 2564 ทาง http://itc.nida.ac.th

ประกาศ ณ วันที่

29 กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

