
 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC
3
  ครั้งที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 

วันศุกรที่ 23  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง   อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 359211062010 นางสาวอิสริยา   ดิษฐสุวรรณ การจัดการ  ภาคสมทบ 

2 359211062021 นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญทอง การจัดการ  ภาคสมทบ 

3 359211062025 นางสาวเสาวลักษณ   ชวยเกตุ การจัดการ  ภาคสมทบ 

4 359211062031 นางสาวนพมณ ี  ศรีนคร การจัดการ  ภาคสมทบ 

5 359211062032 นายธนวัฒน   ยอดทอง การจัดการ  ภาคสมทบ 

6 359211062034 นางสาวสุนษิา   รสกระจาย การจัดการ  ภาคสมทบ 

7 359211062035 นางสาวศุภวรรณ   คชินทร การจัดการ  ภาคสมทบ 

8 359211102005 นางสาวฐิติกาญจน  เกตุแกว การบัญชี  ภาคสมทบ 

9 359211102013 นางสาวเบญจวรรณ  สมผลึก การบัญชี  ภาคสมทบ 

10 359211102017 นางสาวพิกุลทอง  ไชยสิทธิ์ การบัญชี  ภาคสมทบ 

11 359211102021 นางสาววชิญา  สิงคารวงศ การบัญชี  ภาคสมทบ 

12 359211102022 นางสาวศรัญญา  วรรณทอง การบัญชี  ภาคสมทบ 

13 359211102023 นางสาวศิริกานดา  นักรอง การบัญชี  ภาคสมทบ 

14 359211102029 นางสาวเสารธิดา  นาคคง การบัญชี  ภาคสมทบ 

15 359211102041 นางสาวสุทิศา  ผูผึ้ง การบัญชี  ภาคสมทบ 

16 359211102051 นางสาวแกวตา  ฤทธิโรจน การบัญชี  ภาคสมทบ 

17 359211102060 นางสาวอังคณา  แสงสูง การบัญชี  ภาคสมทบ 

18 359211102062 นางสาวปนัดดา  ทองเกิด การบัญชี  ภาคสมทบ 

19 359211102075 นางสาววรรณกาญจน  มาศเมฆ การบัญชี  ภาคสมทบ 

20 359211102076 นางสาววรรณกานต  จินดามณี การบัญชี  ภาคสมทบ 

21 359211102077 นางสาววราภรณ  รักษแกว การบัญชี  ภาคสมทบ 

22 359211102078 นางสาวยุวนิดา  อักษรธรรม การบัญชี  ภาคสมทบ 

23 359211102079 นางสาวกาญจนาพร  คงผอม การบัญชี  ภาคสมทบ 

24 359211102081 นางสาววรากร  ดํานุน การบัญชี  ภาคสมทบ 

25 359211102082 นางสาววรษิฐา  ดํานุน การบัญชี  ภาคสมทบ 

26 35921110208 นางสาววาทิณี  ศรีสวาง การบัญชี  ภาคสมทบ 

27 359211102095 นางสาวอุษา  สังสีเพชร การบัญชี  ภาคสมทบ 



 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

28 359211102096 นางสาวพิมพรรณ  เชนรัมย การบัญชี  ภาคสมทบ 

29 359211102097 นางสาวพชัรนิทร  สุวรรณรัตน การบัญชี  ภาคสมทบ 

30 359211102098 นางสาววรนิดา  จีนเซง การบัญชี  ภาคสมทบ 

31 359211102099 นางสาวจิราลักษณ  ดานจับกุม การบัญชี  ภาคสมทบ 

32 359211102100 นางสาวสุรพีร  นวลขาว การบัญชี  ภาคสมทบ 

33 359211102104 นางสาวศิริรัตน  แกวรุงเรอืง การบัญชี  ภาคสมทบ 

34 359211102115 นางสาวฐิติมา  ตั้งธนสมบัติ การบัญชี  ภาคสมทบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC
3
  ครั้งที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 

วันจันทรที่ 26  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง   อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 359211100001 นางสาวกชกร  บัวทอง การบัญช ี ภาคปกติ 

2 359211100021 นางสาวจินตพร  บัวบุตร การบัญช ี ภาคปกติ 

3 359211100029 นางสาวชุติมา  หนูนอย การบัญช ี ภาคปกติ 

4 359211100038 นางสาวณัฐธิดา  ราชพรหม การบัญช ี ภาคปกติ 

5 359211100041 นางสาวดาราวดี  นามวรรณา การบัญช ี ภาคปกติ 

6 359211100047 นางสาวนภาภรณ  อยูมุย การบัญช ี ภาคปกติ 

7 359211100051 นางสาวสุดารัตน  คุมแควน การบัญช ี ภาคปกติ 

8 359211100053 นางสาวนิรมล  กานก่ิง การบัญช ี ภาคปกติ 

9 359211100056 นางสาวบาล ี หนูพลับ การบัญช ี ภาคปกติ 

10 359211100061 นางสาวปทมาวรรณ  คงหอม การบัญช ี ภาคปกติ 

11 359211100062 นางสาวปาณสิรา  อุปการณแกว การบัญช ี ภาคปกติ 

12 359211100068 นางสาวพิมสุภา  แกวสิทธิ์ การบัญช ี ภาคปกติ 

13 359211100071 นางสาวภัทรวดี  ไกรนรา การบัญช ี ภาคปกติ 

14 359211100080 นางสาวรงัสิมา  เทพพิทักษ การบัญช ี ภาคปกติ 

15 359211100081 นางสาวรตัติกาล  ขาวสุด การบัญช ี ภาคปกติ 

16 359211100088 นางสาววรรณิศา  ชูนาค การบัญช ี ภาคปกติ 

17 359211100093 นางสาววิภาวด ี ปานวุน การบัญช ี ภาคปกติ 

18 359211100106 นางสาวศภุรัตน  บุญขัน การบัญช ี ภาคปกติ 

19 359211100110 นางสาวสวรรยา  ดํานิ่ม การบัญช ี ภาคปกติ 

20 359211100124 นางสาวอนงนาฎ  พรหมเมศร การบัญช ี ภาคปกติ 

21 359211100128 นางสาวอริสา  ชูจิตร การบัญช ี ภาคปกติ 

22 359211100129 นางสาวอักษรสิริ  ทองนอก การบัญช ี ภาคปกติ 

23 359211100132 นางสาวอารียา  พรหมดนตรี การบัญช ี ภาคปกติ 

24 359211100133 นางสาวปริยานุช  ประสงคสุข การบัญช ี ภาคปกติ 

25 359211100140 นางสาวกนกวรรณ  ทองสอน การบัญช ี ภาคปกติ 

26 359211100148 นางสาวกาญจนาภรณ  ออนแกว การบัญช ี ภาคปกติ 

27 359211100149 นางสาวทศพร  ปอซิ่ว การบัญช ี ภาคปกติ 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
28 359211100161 นางสาวบษุราภรณ  เสถียรพันธุ การบัญช ี ภาคปกติ 

29 359211100163 นางสาวหนึ่งฤทัย  อนุรกัษ การบัญช ี ภาคปกติ 

30 359211100171 นางสาวอินทรชุอร  เพ็งจันทร การบัญช ี ภาคปกติ 

31 359211100173 นางสาวรัตติยาพร  จันทรดวง การบัญช ี ภาคปกติ 

32 359211100175 นางสาวจริยา  ไชยสาร การบัญช ี ภาคปกติ 

33 359211100185 นางสาวศิรนิาถ  สังขมัน การบัญช ี ภาคปกติ 

34 359211100199 นางสาวสวุนันท  บุญถาวร การบัญช ี ภาคปกติ 

35 359211100201 นางสาวกมลพรรณ  อยูอักษร การบัญช ี ภาคปกติ 

36 359211100202 นางสาวเสาวลักษณ  แนมจันทร การบัญช ี ภาคปกติ 

37 359211100209 นางสาวสวุลักษณ  ชวยหนู การบัญช ี ภาคปกติ 

38 359211100211 นางสาวชาลีตาร  วารีศร ี การบัญช ี ภาคปกติ 



 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC
3
  ครั้งที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 

วันอังคารที่ 27  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง   อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 359211100212 นางสาวสุนิศา  แดงมา การบัญชี  ภาคปกติ 

2 359211100213 นางสาวณัฐมน  สฤษดิสุข การบัญชี  ภาคปกติ 

3 359211100215 นางสาวชนานันท  ศักดิ์ศิริ การบัญชี  ภาคปกติ 

4 359211100224 นางสาวกนกพร  ตระการศริิวฒัน การบัญชี  ภาคปกติ 

5 359211100236 นางสาวณัฐริกา  คชลักษ การบัญชี  ภาคปกติ 

6 359211100240 นางสาวกมลวรรณ  บุญวงค การบัญชี  ภาคปกติ 

7 359211100264 นางสาวปณิสรา  รัตนบุรี การบัญชี  ภาคปกติ 

8 359211100267 นางสาวสวุรรณา  สุนทรอารมณ การบัญชี  ภาคปกติ 

9 359211060055 นางสาวปริชญา  เทพมณี การจัดการ ภาคปกติ 

10 359211060056 นางสาวอาทิติยา  จรุงเดช การจัดการ ภาคปกติ 

11 359211060062 นางสาววานษิา  รัตนพันธ การจัดการ ภาคปกติ 

12 359211060063 นางสาวสุจิตรา  ทวีสุข การจัดการ ภาคปกติ 

13 359211060064 นางสาวอลิษา  เพ็งสุวรรณ การจัดการ ภาคปกติ 

14 359211060065 นางสาวเจมจิรา  ดอนนกลาย การจัดการ ภาคปกติ 

15 359211060066 นางสาวรัตนธิดา  สุขรักษา การจัดการ ภาคปกติ 

16 359211060067 นางสาวภาวนา  ยุคง การจัดการ ภาคปกติ 

17 359211060068 นางสาวปนัดดา  เยี่ยมสวัสดิ์ การจัดการ ภาคปกติ 

18 359211060076 นางสาวนิสาชล  คีรีวงค การจัดการ ภาคปกติ 

19 359211060082 นางสาวณัฐสุดา  สมบูรณ การจัดการ ภาคปกติ 

20 359211060083 นางสาวปฎฐมา  เพ็ชรทองมา การจัดการ ภาคปกติ 

21 359211060084 นายประภวษิณุ  มังหิรัญ การจัดการ ภาคปกติ 

22 359211060086 นายพิทยพันธ  สวัสดิพันธุ การจัดการ ภาคปกติ 

23 359211060089 นายณัฐพล  สุดใจ การจัดการ ภาคปกติ 

24 359211060092 นายวรวิช  แซเหลา การจัดการ ภาคปกติ 

25 359211060094 นางสาวสวุิมล  ทองวิจิตร การจัดการ ภาคปกติ 

26 359211060095 นางสาวอัจจิมา  ทองสง การจัดการ ภาคปกติ 

27 359211060097 นางสาวพไิลลักษณ  มวงรักษ การจัดการ ภาคปกติ 



 
 

 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
28 359211060100 นางสาวศรญัญรัตน  ภิญญวัย การจัดการ ภาคปกติ 

29 359211060102 นางสาวอภิชญา  ปานนุม การจัดการ ภาคปกติ 

30 359211060103 นางสาวกนกวรรณ  แสงวิเชียร การจัดการ ภาคปกติ 

31 359211060104 นางสาวเสาวลักษณ  โชติพันธ การจัดการ ภาคปกติ 

32 359211060108 นางสาวพัฒธมาศ  บุญมีเดช การจัดการ ภาคปกติ 



 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC
3
  ครั้งที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 

วันพุธที่ 28  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง   อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 359211060003 นางสาวญาณิศา   เชื้อพราหมณ การจัดการ ภาคปกติ 

2 359211060005 นางสาวทิพวัลภ   เกิดกัน การจัดการ ภาคปกติ 

3 359211060006 นางสาวนภาวรรณ   ธนูศิลป การจัดการ ภาคปกติ 

4 359211060018 นางสาววลิาสินี   จิตเนียม การจัดการ ภาคปกติ 

5 359211060021 นางสาวดวงมณี   เดชอะรัญ การจัดการ ภาคปกติ 

6 359211060022 นางสาวจันทรวรรณ   เพชรแกว การจัดการ ภาคปกติ 

7 359211060025 นางสาวรวิสรา   แซบาง การจัดการ ภาคปกติ 

8 359211060026 นางสาวจิตรารัตน   สายจันทร การจัดการ ภาคปกติ 

9 359211060027 นางสาวโยธิกา   ทํายุด การจัดการ ภาคปกติ 

10 359211060028 นางสาววรางคณา   จันธนู การจัดการ ภาคปกติ 

11 359211060030 นางสาวปาริชาติ   ทองสม การจัดการ ภาคปกติ 

12 359211060031 นางสาวอินทิรา   โรจนวัฒน การจัดการ ภาคปกติ 

13 359211060034 นางสาวระภีพร   มุสิกะโรจน การจัดการ ภาคปกติ 

14 359211060041 นางสาววนิดา   มรจร การจัดการ ภาคปกติ 

15 359211060047 นางสาวจุฑารัตน   ยืนยงค การจัดการ ภาคปกติ 

16 359211060051 นางสาวผุสดี   ยานพะโยม การจัดการ ภาคปกติ 

17 359211060052 นางสาวพรเพ็ญ   ทิพย การจัดการ ภาคปกติ 

18 359211090003 นางสาวณัฐธิดา   ชวยชู การตลาด ภาคปกต ิ

19 359211090018 นางสาวพรพรรร   ใจสวาง การตลาด ภาคปกติ 

20 359211090019 นางสาวเพ็ญนภา   บรรเจิดกาญจน การตลาด ภาคปกติ 

21 359211090020 นางสาวธนภรณ   ทองแท การตลาด ภาคปกติ 

22 359211090021 นางสาวปวีณา   สายนาค การตลาด ภาคปกติ 

23 359211090024 นางสาวธัญญลักษณ   นิลคุปต การตลาด ภาคปกติ 

24 359211090025 นางสาวอรอนงค   เที่ยวแสวง การตลาด ภาคปกติ 

25 359211090026 นางสาวโสภิตา   แดงพรม การตลาด ภาคปกติ 

26 359211090027 นางสาวทรายขวัญ   รตัณี การตลาด ภาคปกติ 

27 359211090030 นางสาวกมลทิพย   นวลจันทร การตลาด ภาคปกติ 



 
 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
28 359211090032 นางสาวนารีนารถ   สุขทอง การตลาด ภาคปกต ิ

29 359211090036 นางสาวอิงธุอร   หนูมาก การตลาด ภาคปกต ิ

30 359211090037 นางสาวรุงรัตน   รอดไฝ การตลาด ภาคปกต ิ

31 359211090049 นางสาวสุนิสา   เสงสุข การตลาด ภาคปกต ิ

32 359211090050 นางสาวปาริชาต ิ  เก้ือเสง การตลาด ภาคปกต ิ

33 359211090051 นางสาวอังคณา   นบนอบ การตลาด ภาคปกต ิ

34 359211090053 นางสาวเบญจรัตน   สุขขี การตลาด ภาคปกต ิ

35 359211090054 นางสาวเรณ ู  อาการส การตลาด ภาคปกต ิ

36 359211090056 นางสาวนูรูลฮูดา   มะ การตลาด ภาคปกต ิ



 
 

 

 

รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC
3
  ครั้งที่ 2 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ 

วันพฤหัสบดีที่ 29  มีนาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง   อาคารหองสมุด ชั้น 2 

 
ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 359211110005 นางสาวกิ่งกมล   จันทรมานิตย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

2 359211110013 นางสาวธาดารัตน   ฟาเกียรต ิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

3 359211110016 นางสาวนภัสสร   เรนุรน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

4 359211110026 นางสาวมัสลิน   ละวู ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

5 359211110041 นางสาวอมล   ศริิคําหอม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

6 359211110042 นางสาวอรวดี   เหมทานนท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

7 359211110047 นางสาวกรกมล   สุกใส ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

8 359211110054 นางสาวขวัญฤทัย   เรืองเดช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

9 359211110072 นางสาวกฤติยาภรณ   ไขขาว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

10 359211110084 นางสาวเนตรชนก   คงเหล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

11 359211110092 นางสาวพฤทธิ์สร   เกิดขุมทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

12 359211110094 นางสาวสิรินาฎ   อนดํา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

13 359211110095 นางสาวปวีณสุดา   บุญเมอืง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

14 359211110096 นายมูฮัมมัดนัสรี   สาอ ิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

15 359211110100 นางสาวฐิติรัตน   ดํารักษ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

16 359211110105 นางสาวปยวรรณ   ไชยศิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

17 359211110107 นางสาวนราทิพย   นนทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

18 359211110109 นายนครินทร   สิทธิดํารงค ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

19 359211110110 นางสาวนิศรา   ชวยเรือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

20 359211110113 นางสาวพชัร ี  รอดศรีเพ็ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

21 359211110114 นางสาวสุทธิดา   อินทรสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

22 359211110118 นางสาวสุดารัตน   ชูชวย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

23 359211110128 นางสาวสไุรดะ   เหมเด็น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

24 359211110130 นายธนาวุฒิ   ชูพุม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

25 359211110133 นางสาวนิสาอ   ยูโซะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

26 359211110141 นางสาวกรรณิการ   ขนานคลาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 

27 359211110142 นางสาวนัซรนิ   เพ็งมูซอ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ภาคปกติ 


