
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159304222031 นาย ทวีศกัดิ  ขนุเพช็ร เทคโนโลยเีครืองกล

2 159401010067 นาย นทัดนยั  สายธิวงศ์ การท่องเทียว

3 159401020024 นางสาว ปาริฉตัร  คงศาลา การโรงแรม

4 159401030082 นางสาว ธิดารัตน์  แซ่ลิม ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

5 159401040009 นางสาว ญาณิศา  วิชาดี อาหารและโภชนาการ

6 159401040102 นางสาว บุญฑริกานต ์ แสงทอง อาหารและโภชนาการ

7 159401050037 นางสาว ชนกสุดา  จนัทองไฝ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

8 160201040011 นางสาว นาํทิพย ์ พรมขาว อาหารและโภชนาการ

9 160204180013 นาย อิสรากรณ์  ไข่ขาว วิศวกรรมอุตสาหการ

10 160204180019 นาย ณฐัวฒิุ  เผอืกชาย วิศวกรรมอุตสาหการ

11 160204810002 นาย คมศกัดิ  ถนอมนาม วิศวกรรมการผลิต

12 160205092026 นาย จิรเมธ  พรหมเทพ การตลาด

13 161201032010 นางสาว ณิชกมล  จิตรณรงค์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

14 161201032043 นางสาว ซูรีนา  มาลีวา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

15 161201040039 นางสาว เรวดี  เวฬุบรรพ อาหารและโภชนาการ

16 161205060020 นางสาว กนกพร  นวลประกอบ การจดัการ

17 161205060047 นางสาว อายเสาะ  คชสง่า การจดัการ

18 161205062024 นางสาว ทิพยว์ลัย ์ วฒันสมบูรณ์ การจดัการ

19 161205062065 นางสาว สุดา  บินและ๊ การจดัการ

20 161205090030 นางสาว ทดัดาว   เทพหัสดิน ณ อยธุยา การตลาด

21 161205090037 นางสาว นางสาวศิริลกัษณ์  นุย้หนู การตลาด

22 161205090040 นางสาว ปภสัรา  แกว้สกูล การตลาด

23 161205090044 นางสาว ปิยะฉตัร  ชยัสุวรรณ การตลาด

24 161205090068 นางสาว ศนัสนีย ์ เอียมละออ การตลาด

25 161205090087 นางสาว อรอุมา  บวัคง การตลาด

26 161205090106 นางสาว ชนิภรณ์  บุญรักษ์ การตลาด

27 161205090107 นาย ชิตพล  ห่อเพช็ร การตลาด

28 161205090111 นางสาว ทิพยาภรณ์  บุญเทพ การตลาด

29 161205090124 นางสาว ยริุนทร  สิงห์ดาํ การตลาด

30 161205090146 นาย เซากี  สามารถ การตลาด

31 161205100112 นางสาว อรยา  โต๊ะเยะ๊ การบญัชี

วนัพฤหัสบดที ี 7 พฤษภาคม 2563   เวลา  11.00 - 13.00  น.

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G13

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

32 161205110074 นางสาว สิรามล  รัตนพนัธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

33 161205110141 นางสาว อรวรรณ  สาครเจริญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

34 161205822018 นางสาว ศิราวรรณ  บุญคงมาก การจดัการ

35 161304222025 นาย พงศธร  จิระโร เทคโนโลยเีครืองกล

36 161304222037 นาย อภิเดช  ฝอยทอง เทคโนโลยเีครืองกล

37 161304232022 นาย พิฆเนศ  เฮ่งประดิษฐ เทคโนโลยอุีตสาหการ

38 161304232039 นาย อมรเทพ  มีแถม เทคโนโลยอุีตสาหการ

39 359411060113 นางสาว ศิริพร  คงเอียด การจดัการ

40 359411060127 นางสาว เมทินี  ไชยพิชิต การจดัการ

41 359411060133 นางสาว ทิพยรั์ตน์  สุทธิศิลป์ การจดัการ

42 359411090033 นางสาว แกว้ตา  รักกิจ การตลาด

43 359411090055 นางสาว ณัฐณิชา  แซ่เลียม การตลาด

44 359411100238 นาย สิทธิโชค  พรหมประดิษฐ์ การบญัชี

45 361202350009 นาย สืบศกัดิ  โปหลง เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์

46 361211060020 นางสาว โสภา  ช่วยศรีนวล การจดัการ

47 361211060044 นางสาว จิรนนัท ์ แกว้คลาํ การจดัการ

48 659408540037 นางสาว จิราภรณ์  ทองคง การโรงแรมและการท่องเทียว

49 659408540041 นางสาว จริยา  หมานเส้ง การโรงแรมและการท่องเทียว

50 659408540056 นางสาว กญัฐิมา  ลาภถึง การโรงแรมและการท่องเทียว

51 659408540072 นางสาว กมลวรรณ  สงแกว้ การโรงแรมและการท่องเทียว

52 659408540088 นาย สราวุธ  หยสีัน การโรงแรมและการท่องเทียว

53 661206520022 นาย สุรินทร์  ซือสัตยส์กุล เพาะเลียงสัตวน์าํ

54 661208540018 นางสาว สุธิตา  สามสุวรรณ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

55 661208540025 นางสาว จิราภรณ์  สีแป้น การโรงแรมและการท่องเทียว

56 661208540026 นางสาว ณัฐติกา  ช่วยมี การโรงแรมและการท่องเทียว

57 661208540032 นางสาว นภรัตน ์ ศรเดช การโรงแรมและการท่องเทียว

58 661208540034 นางสาว พรดารา  มณีเจริญ การโรงแรมและการท่องเทียว

59 661208540037 นางสาว เบญจทราย  เกิดเมืองเล็ก การโรงแรมและการท่องเทียว

60 661208540039 นางสาว สุดารัตน์  สังขท์อง การโรงแรมและการท่องเทียว
 

หมายเหตุ  ::   1.  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีรายชือ เนืองจากนกัศึกษา ไมไดอ้ยูใ่นกลุ่มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะ สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

                        2.  นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีรายชือ  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562)  

                              ให้ติดต่อสาํนกัวิทยบริการฯ  ผา่ยทางช่องทาง Inbox  facebook   ::  RMUTSV.ARIT


