
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160304222009 นายณฐัพล ชายแกว้ เทคโนโลยเีครืองกล

2 160304220030 นายสุริยะ  จิตติศกัดิ เทคโนโลยเีครืองกล

3 160304222033 นายนรากร แสงจนัทร์ เทคโนโลยีเครืองกล

4 160304222032 นายณวฒัน์ พลูช่วย เทคโนโลยเีครืองกล

5 160304220021 นายริฎวาน เจะโซะ เทคโนโลยเีครืองกล

6 160304220013 นายปรเมศ ส่งแสง เทคโนโลยเีครืองกล

7 160304220031 นายอดิศร จนัอิ เทคโนโลยเีครืองกล

8 160304222024 นายศิวะดล  สกลุรัตน์ เทคโนโลยเีครืองกล

9 160304222011 นายธนกร แซ่ลิม เทคโนโลยเีครืองกล

10 160304222006 นายชชัชยั บวัปลอด เทคโนโลยีเครืองกล

11 160304220002 นายกวิน  ดาโอะ๊ เทคโนโลยเีครืองกล

12 160304222029 นายอนุวฒัน์    ลกัษณา เทคโนโลยเีครืองกล

13 160304220040 นายวิษณุ แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีเครืองกล

14 160304220029 นาย สุภชา พลัวลัย์ เทคโนโลยีเครืองกล

15 160304220028 นาย สิทธิพร   จนัทร์แกว้ เทคโนโลยเีครืองกล

16 160304220022 นายลิปปกร สมยนิดี เทคโนโลยเีครืองกล

17 160304222004 นายกิฟลี ยะลิน เทคโนโลยเีครืองกล

18 160304220034 นายอิมรอน หีมมะ เทคโนโลยเีครืองกล

19 160304222027 นายอธิป ใจศิริ เทคโนโลยีเครืองกล

20 160304220019 นายยทุธภูมิ เพช็รสวสัดิ เทคโนโลยเีครืองกล

21 160304222020 นายพิชาภพ สถานติน เทคโนโลยเีครืองกล

22 160304220014 นายปิยวฒัน์ บุญประกอบ เทคโนโลยีเครืองกล

23 160304220037 นายจิราย ุคงแกว้ เทคโนโลยเีครืองกล

24 160304220025 นายสมหวงั สาธร เทคโนโลยเีครืองกล

25 160304222017 นายนนทน์รัฐ โกญจนพนัธ์ เทคโนโลยเีครืองกล

26 160304222001 นายกฤษฎา นวลปาน เทคโนโลยีเครืองกล

27 160304222005 นายจีรพงษ ์ซว้นขาว เทคโนโลยเีครืองกล

28 160304222015 นายธีรวฒัน์ ณรงคก์ลู เทคโนโลยเีครืองกล

29 160304220016 นายพงศพ์ิบูล มีทองคาํ เทคโนโลยเีครืองกล

30 160304220024 นายวิษณุ สุวรรณมุณีย์ เทคโนโลยีเครืองกล

31 160304222016 นายธีระพงษ ์เกษมุล เทคโนโลยเีครืองกล

32 160304220023 นายวิศิษฏ ์ทองบุญยงั เทคโนโลยีเครืองกล

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 09.00 - 11.00 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 3 ห้องสอบ 59302



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 160304220033 นายอรุณ เดิมหมวก เทคโนโลยเีครืองกล

34 160304222010 นายตนุภทัร สุมามาน เทคโนโลยเีครืองกล

35 160304220039 นายพีรเกียรติ เตียตระกลู เทคโนโลยเีครืองกล

36 160304220026 นายสราวธุ เดชสงค์ เทคโนโลยีเครืองกล

37 160304220038 นายนิติศกัดิ  ชูปาน เทคโนโลยเีครืองกล

38 160304220004 นายการีมี  เอามิง เทคโนโลยเีครืองกล

39 160304220041 นายอิงคยทุธ สุขจรุ่ง เทคโนโลยเีครืองกล

40 160304222002 นายกอบพฒัน์  ศรีตะพนัธ์ เทคโนโลยเีครืองกล



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160304220001 นายกรีธา ยทุธิวฒัน์ เทคโนโลยเีครืองกล

2 160304220020 วา่ที ร้อยตรี ร ณ ชยั  เรือง พทุธ เทคโนโลยเีครืองกล

3 160304220027 นายสัจจะ  เสียม ไหม เทคโนโลยเีครืองกล

4 160304222023 นายวีรภทัร ขวญัอ่อน เทคโนโลยเีครืองกล

5 160304220036 นายกอฟฟารีย ์มะสาแม เทคโนโลยีเครืองกล

6 160304220011 นายธีรศกัดิ ลอยลม เทคโนโลยเีครืองกล

7 160304222024 นายศิวะดล สกลุรัตน์ เทคโนโลยีเครืองกล

8 160304220006 นายจกัรพรรดิ บุญศรี เทคโนโลยเีครืองกล

9 160304222030 นายอบัดุลบาสิค เอสัน เทคโนโลยีเครืองกล

10 160304220007 นายชูชยั. วรรณจาโร เทคโนโลยีเครืองกล

11 160304220017 นายพานิช ภู่วจิิตร เทคโนโลยเีครืองกล

12 160304220015 นายพงศกร  พรหมสุวรรณ์ เทคโนโลยเีครืองกล

13 160304220042 นายณฐัพล  ชูชืน เทคโนโลยเีครืองกล

14 160304220012 นายปริภทัรื  สังขพนัธ์ เทคโนโลยเีครืองกล

15 160304220032 นายอนุพงศ ์ ศิริพร เทคโนโลยเีครืองกล

16 160304230010 นายยนูานด ์ไชยวงษ์ เทคโนโลยีอุตสหาการ

17 160304230038 นายศกัรศิษฏ ์สุวรรณเรืองศรี เทคโนโลยอุีตสหาการ

18 160304230036 นายวชัระ โชติรุ่งโรจน์ เทคโนโลยอุีตสหาการ

19 160304230020 นายอาํพล มิดดาํ เทคโนโลยอุีตสหาการ

20 160304230016 นายสานนัท ์แสวงศรี เทคโนโลยอุีตสหาการ

21 160304230012 นายวรเมธ บาํรุงชู เทคโนโลยอุีตสหาการ

22 160304230024 นายกฤษณพงศ ์คาํพลดั เทคโนโลยอุีตสหาการ

23 160304230014 นายศรวิษฐา หุ่นเจริญ เทคโนโลยอุีตสหาการ

24 160304230043 นายเกษมสันต์ จนัทรวิบูลย์ เทคโนโลยอีตุสหาการ

25 160304230007 นางสาวนจักร ยศนุย้ เทคโนโลยอุีตสหาการ

26 160304230045 นาย ไพรัตน์ จนัทภาโส เทคโนโลยีอุตสหาการ

27 160304230035 นายวรินทร คูบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสหาการ

28 160304230013 นายวิริยะ ถะกล เทคโนโลยอุีตสหาการ

29 160304230028 นายณฐัชนน  ไพรสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสหาการ

30 160304230042 นายอาลีซลัยาดี สาระยาน เทคโนโลยอุีตสหาการ

31 160304230009 นายภทัรพล กนัชาติ เทคโนโลยอุีตสหาการ

32 160304230040 นายสุรชยั ศลัสารา เทคโนโลยีอุตสหาการ

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 09.00 - 11.00 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 4 ห้องสอบ 59402

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 160304230006 นายนฤดล  สุวรรณพรรค เทคโนโลยีอุตสหาการ

34 160304230008 นายพงคศ์กัดิ รอดขาํ เทคโนโลยอุีตสหาการ

35 160304230041 นายสุเมธ สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยอุีตสหาการ

36 160304230018 นายสุพชัรินทร์ พรหมลอย เทคโนโลยีอุตสหาการ

37 160304230032 นายธนนัวิชญ ์นวลแกว้ เทคโนโลยอุีตสหาการ

38 160304230031 นายทศภณ พรหมเจริญ เทคโนโลยอุีตสหาการ

39 160304230029 นายณฐัพงษ ์พรมศรีผอ่ง เทคโนโลยอุีตสหาการ

40 160304230022 นายกฤติกรณ์  ตงัไล่ เทคโนโลยอุีตสหาการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160304230039 นายสารัช เพชรรัตน์มุณี เทคโนโลยอุีตสหาการ

2 1920600226131 นายกฤษดา  คงเจือ เทคโนโลยอุีตสหาการ

3 160304230027 นายชวกร พรหมรักษ์ เทคโนโลยีอุตสหาการ

4 160304230013 นายวิริยะ ถะกล เทคโนโลยอุีตสหาการ

5 160304230021 นายเดโชวฒัน์ ไชยสวสัดิ เทคโนโลยอุีตสหาการ

6 160304230033 นายปริญญา สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยอุีตสหาการ

7 160304230030 นายณฐัพนธ์  โชติธรรม เทคโนโลยอีตุสหาการ

8 160304230044 นายเมธาสิทธิ ลิขิตขจรนุวฒัน์ เทคโนโลยอุีตสหาการ

9 160304240001 นายกิตติคุณ เพช็รจาํรัส เทคโนโลยอุีตสหาการ

10 160304232015 นางสาวสุรัสวดี. ฮะ เทคโนโลยีอุตสหาการ

11 160304232029 นายพิทวฒัน์ ไมเ้รียง เทคโนโลยอุีตสหาการ

12 160304232006 นายปัณธร เสนาจกัร์ เทคโนโลยีอุตสหาการ

13 16030423205 นาย ณฐันนท ์มณีแสง เทคโนโลยีอุตสหาการ

14 160304232030 ยศธร จนัทร์แกว้ เทคโนโลยอุีตสหาการ

15 160304232010 นายวรยทุธ  บินสะมะ เทคโนโลยอีตุสหาการ

16 160304232019 นายกฤตพร บุญโสภาส เทคโนโลยอีตุสหาการ

17 160304232044 นายวรารัฐ แท่นสุวรรณ เทคโนโลยอุีตสหาการ

18 160304232007 นายพงศกร  รอดสงค์ เทคโนโลยอุีตสหาการ

19 160304232008 นายฟารีฮาน มามะ เทคโนโลยอุีตสหาการ

20 160304232017 นายอบัดุลฟาตา  การิง เทคโนโลยอีุตสหาการ

21 160304232011 นายวีรวฒน์ สุวรรณพาหุ เทคโนโลยอีตุสหาการ

22 160304232028 นายพลวตั. สุวรรณรักษา เทคโนโลยีอุตสหาการ

23 160394232039 นายอษันยั อ่อนแกว้ เทคโนโลยอุีตสหาการ

24 160304232045 นายศุภธิต โชติช่วง เทคโนโลยอุีตสหาการ

25 160304232027 นายปิยะพล รองสวสัดิ เทคโนโลยอุีตสหาการ

26 160304232004 นายนพชรัตน์ รักสัน เทคโนโลยอุีตสหาการ

27 160304232026 นายธีรพงษ.์  อินทเจริญ เทคโนโลยอุีตสหาการ

28 160304232024 นายณรงคศ์กัดิ  ทองแดง เทคโนโลยอุีตสหาการ

29 160304232005 นพสรณ์ แกว้ก่อเกือ เทคโนโลยอุีตสหาการ

30 160304232033 สัณหณฐั เพชรทอง เทคโนโลยอุีตสหาการ

31 160304232012 นายสหภาพ เพชรสงคราม เทคโนโลยอุีตสหาการ

32 160304232041 นายธนกฤต บุญเพช็ร เทคโนโลยอีุตสหาการ

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 09.00 - 11.00 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 5 ห้องสอบ 59502

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 160304232045 นายศุภธิต  โชติช่วง เทคโนโลยอุีตสหาการ

34 160304232037 นาย อนุวตั ไชยรักษ์ เทคโนโลยีอุตสหาการ

35 160304230019 นายออดิสรณ์ จินดามุณี เทคโนโลยีอุตสหาการ

36 160304232042 นายปฏิพล ยศสกุล เทคโนโลยอุีตสหาการ

37 160304232013 นายสัณฑกร วฒิุมากร เทคโนโลยอุีตสหาการ

38 160304232002 นายณรงคฤ์ทธิ พึงพฒัน์ เทคโนโลยอุีตสหาการ

39 160304232004 นายนพชรัตน์ รักสัน เทคโนโลยอุีตสหาการ

40 159204810025 นายวรินทร์ แกว้อุทยั วิศวกรรมการผลิต



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159204810002 นายชยพล พรหมทอง วิศวกรรมการผลิต

2 159204810001 นายจรุพร แดงขาว วิศวกรรมการผลิต

3 159204810004 นายณทพัพ ์โอบนิธิมนัคง วิศวกรรมการผลิต

4 159204810005 นายถิรวิทย ์เพช็รสีสุข วิศวกรรมการผลิต

5 159204810006 นายภานุวฒัน์ พนัธพงศ์ วิศวกรรมการผลิต

6 159204810007 วา่ทีร้อยตรีวีรพงศ ์กรีกนั วิศวกรรมการผลิต

7 159204810008 นายอภินนัท ์พนัธพงค์ วิศวกรรมการผลิต

8 159204810009 นายอรรถพร เราตะพงษ์ วิศวกรรมการผลิต

9 159204810010 นายเอกกมล เสนาพนัธ์ วิศวกรรมการผลิต

10 159204810011 นายอานนท ์เพชรกล่อง วิศวกรรมการผลิต

11 159204810013 นายฐาปนิก ขนุทอง วิศวกรรมการผลิต

12 159204810014 นายปิยะชาติ เดน่อุดมวฒันา วิศวกรรมการผลิต

13 159204810015 นายวรวิช หิรัญพิจิตร วิศวกรรมการผลิต

14 159204810016 นายสุรชยั ชมภูแสน วิศวกรรมการผลิต

15 159204810017 นายมงคล นาประโคน วิศวกรรมการผลิต

16 159204810018 นายกฤษดา รองสวสัดิ วิศวกรรมการผลิต

17 159204810019 นายกนัติพงศ ์มีปาน วิศวกรรมการผลิต

18 159204810020 นายจกัรินทร์ นิยมเดชา วิศวกรรมการผลิต

19 159204810021 นายปิยวชั มณีคุณ วิศวกรรมการผลิต

20 159204810022 นายอภิวฒัน์ เจริญศรี วิศวกรรมการผลิต

21 159204810023 นายเจริญพงษ ์ธีระพงค์ วิศวกรรมการผลิต

22 159204810025 นายารินทร์ แกว้อุทยั วิศวกรรมการผลิต

23 159404140039 นายวชัรินทร์ ผอ่งสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

24 159404140006 นายณฐัพนธ์ ทองมีบวั วศิวกรรมคอมพิวเตอร์

25 159404140043 นาย อะลีฟ อารีประธาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

26 159404140067 นายพงศศิ์ริ แกว้พรหมทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

27 159404140040 นายศศิธร รักวิจิตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28 159404140061 นางสาวลกัคณา มิดหวงั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

29 159404140010 นางสาวธารปภสัร์ คงศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

30 159404140012 นายปรมา มุณีส้อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

31 159404140005 นางสาวฐิตินนัท ์ภูวมุกดา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32 159404140014 นายรัชฏ สุรียะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 13.30 - 15.30 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 3 ห้องสอบ 59302

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 159404140016 นางสาวพรพรรณ  อกัษรวงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34 159404140063 นายวรรณชาติ สุกศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35 159404140024 นายธนพฒัน์ นวลศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

36 159404140048 นายธนพล เพช็ร์สุวรรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

37 159404140003 นางสาวชุติกาญจน์ นิลสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

38 159404140055 นางสาวแวนาเดียร์  แวสะแลแม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

39 159404140058 นางสาวอิสรามา สุขแสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

40 159404140059 นางสาวยนีูตา้ หมานระโต๊ะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159404140001 นางสาวกนกวรรณ กวดขนั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 159404140018 นางสาวอรยา ไกรสนาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 159404140023 นายมณะสิช  สุวรรณ สะอาด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4 159404140044 นายอคัรพงศ ์สายแกว้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5 159404140064 นางสาวทิตาธร  ยอดทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6 159404140062 นายอภิสิทธิ ดิสโร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7 159404140045 นายเกียรติศกัดิ  แกว้ศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8 159404140037 นางสาวพิลาวรรณ หลีเจรญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9 159404140019 นางสาวอาริฟะห์  ยเีฮง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10 160304222018 นายปรีชาพล สามารถ วิศวกรรมเครืองกล

11 159204172023 นายสุทธินนัท ์ ศกัพนัธุ์ วิศวกรรมเครืองกล

12 159204172014 นายนพดล แสงช่วย วิศวกรรมเครืองกล

13 159204172016 นายปรัชญา  เรืองสุข วิศวกรรมเครืองกล

14 159204172003 นายศิวกร ชูมนต์ วิศวกรรมเครืองกล

15 159204172004 นายสายชล สุวรรพรึก วิศวกรรมเครืองกล

16 159204172002 นายธนาณติั เทพราช วิศวกรรมเครืองกล

17 159204172032 นายอูมรั ล่าหวงั วิศวกรรมเครืองกล

18 159204172012 นายธรรมนูญ  จนัทร์ดาํ วิศวกรรมเครืองกล

19 160204170028 นายอารักษ ์เพช็รแกว้ วิศวกรรมเครืองกล

20 159204172022 นายสหรัฐ หวงัสุข วิศวกรรมเครืองกล

21 159204172019 นายยศพล รองยาง วิศวกรรมเครืองกล

22 159404190024 บุปผาทิพย ์แป้นบุตร วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

23 159404190036 โซเฟียน เจะหะ วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

24 159404190013 เสาวลกัษณ์ ศรีประสิทธิ วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

25 159404190003 น.ส.ตรีสุคนธ์   ขนุสะเระ วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

26 159404190019 น.ส.อโรญา  จนัทร์แสงศรี วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

27 159404190018 น.ส.นิสาวรรณ  แสงมณี วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

28 15404190027 น.ส.อุบลวรรณ  เหมวรรโณ วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

29 159404190032 ปิยวดี  สุขโสภณ วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

30 159404190002 นางสาวณิชกานต ์ ถอ้ยคาํ วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

31 159404190012 นางสาวสุชาดา  แสงมณี วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

32 159404190016 นางสาวเนตรชนก  พงศห์นองโน วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 13.30 - 15.30 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 4 ห้องสอบ 59402

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 159404190017 นางสาวอารญา  เพช็รแดง วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

34 159404710004 จินตจุ์ฑา ผลาวรรณ วิศวกรรมโทรคมนาคม

35 159404710003 นางสาว ณัฐฐะวีวรรณ ปานจนัทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

36 159404710015 กรกนก โสตทิพย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

37 159404710032 ศิวชั ชูสิงห์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

38 159404710022 นทีธร สุขะบุญพนัธ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

39 159404710037 ฮานีฟ  จิสวสัดิ วิศวกรรมโทรคมนาคม

40 159404710047 นาย วีระศกัดิ หมีนหนุด วิศวกรรมโทรคมนาคม



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159404710021 นายณฐันนท ์ วิวชันะ วิศวกรรมโทรคมนาคม

2 159404710027 พงศชยั เหล็กหมาด วิศวกรรมโทรคมนาคม

3 159404710024 นิธิวฒัน์ ศยามล วิศวกรรมโทรคมนาคม

4 159404710051 นาย ภาณุพฒัน.์ ประทกัษากลุ วิศวกรรมโทรคมนาคม

5 159404710001 นายกฤติเดช สุขะบุญพนัธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

6 159404710002 นายกฤษฎา ศรีพรหม วิศวกรรมโทรคมนาคม

7 159404710028 นาย พทุธิพงศ ์สวสัดีประเสริฐ วิศวกรรมโทรคมนาคม

8 159404710033 นาย สัญฐิกิตต์ ฉิมเกือ วิศวกรรมโทรคมนาคม

9 159404710032 นาย ศิวชั ชูสิงห์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

10 159404710039 นาย เสฎฐวุฒิ ชูจนัทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

11 159404710042 ธีรศกัดิ ไหมเส็น วิศวกรรมโทรคมนาคม

12 159404710012 นาย ณทัธสิทธิ  เศรษฐกลุ วิศวกรรมโทรคมนาคม

13 159404710013 กรกนก โสตทิพย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

14 159404710006 นายธเนศพล ปินทองพนัธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

15 159404710030 นางสาว วิมลวรรณ หลกัขนั วิศวกรรมโทรคมนาคม

16 159404710031 นายวีรพล  แกว้มรกต วิศวกรรมโทรคมนาคม

17 159404710050 ศุกร์พรรษา ใจเงิน วิศวกรรมโทรคมนาคม

18 159404710050 ศุกร์พรรษา ใจเงิน วิศวกรรมโทรคมนาคม

19 159404710048 วิลิญดา  เพช็ร แกว้ วิศวกรรมโทรคมนาคม

20 159404710034 อญัชนนัท ์สิทธิประการ วิศวกรรมโทรคมนาคม

21 159404710052 นาย ศกัดิศรี อิสโม วิศวกรรมโทรคมนาคม

22 159404710035 นาย อาซีซี มือเยา๊ะ วิศวกรรมโทรคมนาคม

23 159404710025 นายบญัญวตั เรืองสุด วิศวกรรมโทรคมนาคม

24 159204712008 นายนนทิสิทธิ  จินดาพนัธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

25 159404120011 นายนาสือรี โซ๊ะรี วิศวกรรมโยธา

26 159404120028 สรวศิ เสมอวงศ์ วิศวกรรมโยธา

27 159404120051 นาย นพดล ตุลยสุข วิศวกรรมโยธา

28 159404120072 นาย สิทธิชยั เอียดพนัวนั วิศวกรรมโยธา

29 159404150069 นายเดด็เดียว เข็มทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

30 159404150079 ณัฐวฒิุ. ตนัหุย้ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

31 159404150088 นายชนาธิป ล่องเนียม วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

32 159404150004 นายเจษฎา อรุโณทยั วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 13.30 - 15.30 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 5 ห้องสอบ 59502

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 159404150025 นาย สราวุธ นาคจนัทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

34 159404150011 นายทิฆมัพร  จิรักษา วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

35 159404150019 นายมรุพงศ ์แสงวิมาน วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

36 159404150068 นายเกียรติศกัดิ มะโนปลืม วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

37 159404150041 ณัฐนนัท ์ดาํหมาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

38 159404150058 ศุภชยั จนัทรสุวรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

39 159404150070 นาย เสฏฐวุฒิ สายป่าน วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

40 159404150060 นาย สิรวิช ขาํอ่อน วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159404150037 นายชนกนัต ์จินดาวรรณ์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

2 159404150089 นายขจรศกัดิ  ทองสุวรรณ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

3 159204180019 ณัฐวตัร  บุญสาํราญ วิศวกรรมอุตสาหการ

4 159204180029 วทญั ู กดทรัพย์ วิศวกรรมอุตสาหการ

5 159204180002 นายกสิณ เดชดี วิศวกรรมอุตสาหการ

6 159204180011 นายสมประสงค ์ รอดนคัเรศน์ วิศวกรรมอุตสาหการ

7 159204180010 นายศุภวชิญ ์ อยูเ่ถาว์ วิศวกรรมอุตสาหการ

8 159204180004 นายณฐัวิช ลิมสิริสกุล วิศวกรรมอุตสาหการ

9 159204180026 นาย ฟาร์อีสต ์อาหลี วิศวกรรมอุตสาหการ

10 159204180019 ณัฐวตัร  บุญสาํราญ วิศวกรรมอุตสาหการ

11 159204180034 นายเริงชยั  ปราบหนุน วิศวกรรมอุตสาหการ

12 159204180022 นฤชิต  สิงห์แกว้ วิศวกรรมอุตสาหการ

13 159204180009 นาย ศกัดา  บาํรุงพงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

14 159204180020 ธนวฒัน์ เกลียดสู วิศวกรรมอุตสาหการ

15 159204180001 นายกฤษกร เพชรจูด วิศวกรรมอุตสาหการ

16 159204180037 นาย คมกฤตย ์อนุวฒัน์ วิศวกรรมอุตสาหการ

17 159204180035 นายธีรานนท ์วงศสุ์รารักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

18 159204180013 นายสุทธิพงศ ์เผอืกผง่ วิศวกรรมอุตสาหการ

19 159204180018 จีรยทุธ เรืองสวสัดิ วิศวกรรมอุตสาหการ

20 159204180016 นายอาํนาจ ชีวเมธาพนัธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

21 159204180025 นายพีรกานต ์ศกัดิศรี วิศวกรรมอุตสาหการ

22 159204180017 นานเอกวิทย ์แกว้มณี วิศวกรรมอุตสาหการ

23 159204180007 ภาคภูมิ ทบัพิมล วิศวกรรมอุตสาหการ

24 159404180052 นางสาวอรรติยาภรย ์พ่วงพี วิศวกรรมอุตสาหการ

25 159204180015 นาย อาทิตย ์ อินทร์เพช็ร วิศวกรรมอุตสาหการ

26 159204180008 นายวรสิทธิ สุวรรณชาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ

27 159204180023 นายนวพล เทพมงคล วิศวกรรมอุตสาหการ

28 159204180021 นายธีรพนัธ์ เพช็รศรีสม วิศวกรรมอุตสาหการ

29 159204180017 นายเอกวิทย ์แกว้มณี วิศวกรรมอุตสาหการ

30 160304232014 นายสุธี ขนุไชย วิศวกรรมอุตสาหการ

วนัพธุท ี 3  เมษายน  2562  เวลา 15.30 - 16.30 น

ณ อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน 3 ห้องสอบ 59302

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 


