
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 161205820026 นางสาว นารีนา  สาแม การจดัการ

2 161205820030 นางสาว วาสนา   หมิดเต๊ะ การจดัการ

3 161205820031 นางสาว ศมณพร  เเสงเเกว้ การจดัการ

4 161205820036 นางสาว สุธิดา  ชุมแสง การจดัการ

5 161205820037 นางสาว สุพรรณษา  ประแกว้ การจดัการ

6 161205820039 นางสาว สุวรรญา  ดาํแกว้ การจดัการ

7 161205820040 นางสาว ฟารานสั  วงศป์าละ การจดัการ

8 161205820044 นางสาว เบญญา  จกัรอารี การจดัการ

9 161205822003 นางสาว ธิดารัตน์  แกว้มี การจดัการ

10 161205822005 นางสาว ผกาวลัย ์ แสงนวล การจดัการ

11 161205822008 นางสาว สุกญัญา   จนัทร์อ่อน การจดัการ

12 161205822009 นางสาว สุดารัตน์  หนูคาบแกว้ การจดัการ

13 161205822010 นางสาว สุนทรี   สุวรรณวร การจดัการ

14 161205822012 นางสาว นภสัร  ชาํนาญนา การจดัการ

15 161205822014 นางสาว มาเรียม  สะแม การจดัการ

16 161205822016 นางสาว วรนิษฐ์  เชาวลิต การจดัการ

17 161205822017 นางสาว วิลาสินี  บุญโร การจดัการ

18 161205822018 นางสาว ศิราวรรณ  บุญคงมาก การจดัการ

19 161205822021 นางสาว สุทธิดา  คมขาํ การจดัการ

20 161205822027 นางสาว ไหมแพร  คชกลู การจดัการ

21 161205822029 นางสาว จิรพรรณ  สินธุ์สาย การจดัการ

22 161205822030 นางสาว ดารารัตน์  บุญศรีรัตน์ การจดัการ

23 161205822036 นางสาว กลัยาณี  จุลทา้ว การจดัการ

24 161304220002 นาย ธนิก  บุญรอด เทคโนโลยเีครืองกล

25 161304220007 นาย กฤษฎา  ทานนท์ เทคโนโลยเีครืองกล

26 161304220008 นาย กลวชัร  เพช็รมณี เทคโนโลยีเครืองกล

27 161304220019 นาย ฐิติวฒัน์  กงัยอด เทคโนโลยเีครืองกล

28 161304220041 นาย พงษเ์ทพ  พรหมเทพ เทคโนโลยีเครืองกล

29 161304220042 นาย เดชาวตั  ปูทอง เทคโนโลยีเครืองกล

30 161304220043 นาย สิทธิชยั  คีรีรักษ์ เทคโนโลยเีครืองกล

31 161304230001 นาย กิตติพงศ ์ ศิริสวสัดิ เทคโนโลยอุีตสาหการ

32 161304230004 นาย จกัรพงศ ์  กฤษฎาณพงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

33 161304230009 นาย ธีรเมธ  สงทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ

34 161304230011 นาย นฐัวฒิุ  พรมสมปาม เทคโนโลยีอุตสาหการ

35 161304230012 นาย นนัทิพฒัน์  จนัทร์สังสา เทคโนโลยอุีตสาหการ

วนัจนัทร์ท ี 13  เมษายน  2563   เวลา  11.00 - 13.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G7

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
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36 161304230014 นาย ปรมตัถ ์ ถาวรจิตร เทคโนโลยอุีตสาหการ

37 161304230016 นาย วินยั   เซียวนุสรณ์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

38 161304230017 นาย วีระศกัดิ  เมืองเยาว์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

39 161304230018 นาย ศุภวิชญ ์ พรหมเดช เทคโนโลยีอุตสาหการ

40 161304230020 นาย สิงขร  อุย้เพช็ร เทคโนโลยอีุตสาหการ

41 161304230022 นาย สิทธิชยั  กชุรินทร์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

42 161304230023 นาย สุรเดช   แสงสูง เทคโนโลยอุีตสาหการ

43 161304230024 นาย อภิวจัน์  ดาํแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

44 161304230026 นาย อคัรพล  สกลุบุญมา เทคโนโลยอุีตสาหการ

45 161304230028 นาย อานนท ์ ดุกหลิม เทคโนโลยอุีตสาหการ

46 161304230029 นาย อาลีฟ  เจริญพรภกัดี เทคโนโลยีอุตสาหการ

47 161304230030 นาย เนติกานต ์ ผกากรอง เทคโนโลยอุีตสาหการ

48 161304230034 นาย กรวิชญ ์  หนูเเสง เทคโนโลยีอุตสาหการ

49 161304230035 นาย กิตติวรา   เนียมคง เทคโนโลยอุีตสาหการ

50 161304230036 นาย ขจรศกัดิ  อินทร์อกัษร เทคโนโลยอุีตสาหการ

51 161304230038 นาย ณฐัยศ  ดาํอาํไพ เทคโนโลยอีุตสาหการ

52 161304230039 นาย ณฐัวฒิุ  โต๊ะกะหรีม เทคโนโลยอุีตสาหการ

53 161304230040 นาย ถิรมน  เคลา้ดี เทคโนโลยอุีตสาหการ

54 161304230041 นาย ธนพล  เรืองแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

55 161304230044 นาย ธรรมนูญ  สะและโสะ เทคโนโลยอีุตสาหการ

56 161304230045 นาย ธีรวฒัน์  ชนะคช เทคโนโลยอุีตสาหการ

57 161304230046 นาย ธีรเดช   พุม่แกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

58 161304230048 นาย พงศพ์ฒัน์  คีรีธรรม เทคโนโลยอีุตสาหการ

59 161304230051 นาย พชัรพล  บุญรัตนา เทคโนโลยีอุตสาหการ

60 161304230052 นาย พีรเดช  สงนุย้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

61 161304230054 นาย ภาณุพงศ ์ อินทองแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

62 161304230056 นาย รติกร  ศรีฟ้า เทคโนโลยอีตุสาหการ

63 161304230057 นาย รัชชานนท ์ ศรีคะนอง เทคโนโลยีอุตสาหการ

64 161304230060 นาย วีรวฒิุ  รามจนัทร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

65 161304230062 นาย อภิวฒัน์  นาคเทวญั เทคโนโลยีอุตสาหการ

66 161304230066 นาย ฮานิบฟ่าร์  ไซยดั เทคโนโลยอีุตสาหการ

67 161304230072 นาย กฤษณ  ชนาชน เทคโนโลยีอุตสาหการ

68 161304230074 นาย วงศกร  อ่อนเกตุพล เทคโนโลยอุีตสาหการ

69 161304230075 นาย ธนิทธิ  จิตประพนัธ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

70 659408540041 นางสาว จริยา  หมานเส้ง การโรงแรมและการท่องเทียว
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71 659408540055 นางสาว จุฑามาศ  ดาํสมุทร การโรงแรมและการท่องเทียว

72 659408540056 นางสาว กญัฐิมา  ลาภถึง การโรงแรมและการท่องเทียว

73 659408540062 นางสาว กญัญาณัฐ  วิลยัพงศ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

74 659408540071 นางสาว พรพิมล  แกว้หา้ประการ การโรงแรมและการท่องเทียว

75 659408540072 นางสาว กมลวรรณ  สงแกว้ การโรงแรมและการท่องเทียว

76 661206600002 นางสาว ศศิภา  รอดเนียม อุตสาหกรรมอาหาร

77 661206600005 นางสาว รัตติกาล  จิตรเวช อุตสาหกรรมอาหาร

78 661206600007 นางสาว เกศสุดา  ทองงาม อุตสาหกรรมอาหาร

79 661206600009 นางสาว สมฤดี  บุญมากปาน อุตสาหกรรมอาหาร

80 661206600011 นางสาว พรพิมล  วิเศษ อุตสาหกรรมอาหาร

81 661208540006 นางสาว เนตรสุวรรณ  เนตรสน การโรงแรมและการท่องเทียว

82 661208540009 นางสาว เพญ็นภา  ศรีธารโต การโรงแรมและการท่องเทียว

83 661208540011 นางสาว รัตนา   รักกาํเหนิด การโรงแรมและการท่องเทียว

84 661208540013 นางสาว วรางคณา  จนัทร์อุดม การโรงแรมและการท่องเทียว

85 661208540017 นางสาว สิริวิมล  โชติสวสัดิ การโรงแรมและการท่องเทียว

86 661208540018 นางสาว สุธิตา  สามสุวรรณ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

87 661208540020 นางสาว ณิชารีย ์ สุภาพ การโรงแรมและการท่องเทียว

88 661208540022 นางสาว นฤมล  พินิจตรง การโรงแรมและการท่องเทียว

89 661208540024 นางสาว สุรีรัตน์  เหล่าอินทร์ การโรงแรมและการท่องเทียว

90 661208540025 นางสาว จิราภรณ์  สีแป้น การโรงแรมและการท่องเทียว

91 661208540026 นางสาว ณัฐติกา  ช่วยมี การโรงแรมและการท่องเทียว

92 661208540028 นางสาว อรสา  ฉิมปากแพรก การโรงแรมและการท่องเทียว

93 661208540029 นางสาว กิตติยาภรณ์  คงทอง การโรงแรมและการท่องเทียว

94 661208540032 นางสาว นภรัตน ์ ศรเดช การโรงแรมและการท่องเทียว

95 661208540034 นางสาว พรดารา  มณีเจริญ การโรงแรมและการท่องเทียว

96 661208540037 นางสาว เบญจทราย  เกิดเมืองเล็ก การโรงแรมและการท่องเทียว

97 661208540039 นางสาว สุดารัตน์  สังขท์อง การโรงแรมและการท่องเทียว

98 661215840041 นาย ฟาอีส  ยวีาตานนทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

99 661215850003 นาย คชาภรณ์  สุวรรณชาตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

100 661215850006 นาย อานนท ์ บุญพาโชค วิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

101 661215850009 นาย กมล  เกือจนัทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร
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