
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159205112042 นาย ปิยะนฐั  พลูสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2 159304222012 นาย ธนวตัร  สมบรูณ์สร้าง เทคโนโลยเีครืองกล

3 159304222022 นาย ศุภณฐั  แกว้กุล เทคโนโลยเีครืองกล

4 159304222031 นาย ทวีศกัดิ  ขนุเพช็ร เทคโนโลยเีครืองกล

5 159304222032 นาย ณฐัวตัร  สุขมี เทคโนโลยีเครืองกล

6 159401020002 นางสาว กญัจนา  มีมาก การโรงแรม

7 159401020035 นางสาว ปุณยาพร  ราขฤทธิ การโรงแรม

8 159401020053 นางสาว ปินมณี  กลบัส่ง การโรงแรม

9 159401020054 นางสาว เกษรา  สุขแกว้ การโรงแรม

10 159401020061 นางสาว กลุดา  จิตณรงค์ การโรงแรม

11 159401020064 นางสาว จิราพร  แกว้ชูด การโรงแรม

12 159401020067 นางสาว ชนญัชิดา  ชูเกลียง การโรงแรม

13 159401020082 นางสาว นนัทิกานต ์ ทองสาย การโรงแรม

14 159401020088 นางสาว นุชญมี  ทาํยาง การโรงแรม

15 159401020106 นางสาว ฤทยัชนก  เครือณรงค์ การโรงแรม

16 159401020111 นางสาว ศุภรัตน์  ลาภฉตัรเพชร การโรงแรม

17 159401020120 นางสาว สุภาพร  ทองรักษ์ การโรงแรม

18 159401020133 นางสาว จิราภรณ์  เหรียญมงคล การโรงแรม

19 159401020140 นางสาว กชพร  กาํภู การโรงแรม

20 159401030017 นางสาว นนัทนชั  อนุสาส์น ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

21 159401030033 นาย วิศรุต  โส๊ะหมดั ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

22 159401030048 นางสาว สิริกญัญา  จนัทร์แกว้ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

23 159401030052 นางสาว นูรีซนั  ชอบงาม ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

24 159401030082 นางสาว ธิดารัตน์  แซ่ลิม ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

25 159401030105 นางสาว สิริวรรณ  พลูเกิด ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

26 159401030123 นางสาว ชลีณา  บิลหมนั ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

27 159401030132 นางสาว สิริวิมล  แกว้ไชยศรี ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

28 159401040009 นางสาว ญาณิศา  วิชาดี อาหารและโภชนาการ

29 159401040094 นาย เกษตร  ทองเยน็ อาหารและโภชนาการ

30 159401040102 นางสาว บุญฑริกานต ์ แสงทอง อาหารและโภชนาการ

31 159401040103 นาย ธนุดม  คงรอด อาหารและโภชนาการ

32 159401050009 นางสาว นาฎตยา  เจะดาแม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

33 159401050031 นางสาว ศิริรัตน์  อนุมาศ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

34 159401050032 นางสาว บุญธิดา  โอจนัทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  

วนัศุกร์ท ี 10 เมษายน  2563   เวลา  11.00 - 13.00  น.



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 159401050036 นาย จิราธิวฒัน์  กาญจนะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

36 159401050037 นางสาว ชนกสุดา  จนัทองไฝ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

37 159401050053 นางสาว สุวิชญา  บุญพรหม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

38 159401050057 นาย เสฏฐวุฒิ   แกว้ดวง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

39 159401050068 นาย ณฐัวฒิุ  นวนหุน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

40 159401050069 นาย ณฐันนัท ์ ทองบุญยงั ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

41 159401050081 นางสาว โยชิตา  เอ่งฉ้วน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

42 159404120028 นาย สรวิศ  เสมอวงศ์ วิศวกรรมโยธา

43 159404120030 นางสาว อจัราภรณ์  บงัหมดั วิศวกรรมโยธา

44 159404120038 นาย กรรชยั  พินิจ วิศวกรรมโยธา

45 159404120041 นางสาว จรัสสุดา  มีสวน วิศวกรรมโยธา

46 159404120052 นาย นรา  แสงจนัทร์ วิศวกรรมโยธา

47 159404120058 นาย สรวิศ  พิชยั วิศวกรรมโยธา

48 159404120060 นาย สิรวิชญ ์ สุวรรณทวี วิศวกรรมโยธา

49 159404120067 นางสาว วรรณิศรา  ขนุเดช วิศวกรรมโยธา

50 159404130005 นาย จิรพฒัน์  แกว้ทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

51 159404130011 นาย พงศธร  ชูทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า

52 159404130012 นาย พสิษฐ์  มณีแจ่มใส วิศวกรรมไฟฟ้า

53 159404130019 นาย สุลภาพ  สุกนวล วิศวกรรมไฟฟ้า

54 159404130024 นาย ธีรภทัร  คงมาก วิศวกรรมไฟฟ้า

55 159404130035 นาย พีระศิลป์  อินทรวิเชียร วิศวกรรมไฟฟ้า

56 159404130039 นาย อนุวทัย ์ ชูชาติ วศิวกรรมไฟฟ้า

57 159404130041 นาย เอกราช  ลีลาศเพชรมณี วิศวกรรมไฟฟ้า

58 159404130044 นาย ณฐักมล  ประยรูทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

59 159404130047 นางสาว เพชรรัตน ์ รัตนพิธาน วิศวกรรมไฟฟ้า

60 159404130049 นางสาว กลัยาณี  ศรีสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า

61 159404130052 นาย ฮสัซาน  กาซอ วศิวกรรมไฟฟ้า

62 159404130053 นางสาว RONISAH  CHEMAE วิศวกรรมไฟฟ้า

63 159404130054 นางสาว กนิษฐา  จีนราม วิศวกรรมไฟฟ้า

64 159404140012 นางสาว ปรมา  มุณีส้อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

65 159404140029 นาย นฐัวฒิุ  อะหมดั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

66 159404140040 นางสาว ศศิธร  รักวิจิตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

67 159404140055 นางสาว แวนาเดียร์  แวสะแลแม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

68 159404150061 นาย สุรินทร์  เดน็ดู วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

69 159404150092 นาย นฤมิต  หริงรอด วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 159404160002 นางสาว กนกพร  บิลละเต๊ะ วศิวกรรมสาํรวจ

71 159404160004 นางสาว จุฑามาศ  มุสิกะพนัธ์ วิศวกรรมสาํรวจ

72 159404160005 นางสาว ชฎาพร  มานะ วิศวกรรมสาํรวจ

73 159404160006 นางสาว ญาณิศา  รณรงค์ วิศวกรรมสาํรวจ

74 159404160008 นางสาว ทิฆมัพร  หมะอุ วิศวกรรมสาํรวจ

75 159404160009 นางสาว ธญัชนก  แสงเอียด วิศวกรรมสาํรวจ

76 159404160010 นางสาว นภิสา  หนิหีม วิศวกรรมสํารวจ

77 159404160016 นาย พิรวิชญ  ไทยกลนั วิศวกรรมสาํรวจ

78 159404160020 นางสาว รัตนาภรณ์  วงศโ์รจน์ วิศวกรรมสาํรวจ

79 159404160024 นาย ศุภกิตติ  พรหมเมศร์ วิศวกรรมสาํรวจ

80 159404160025 นางสาว ศุภนิดา  เตชะวนัโต วิศวกรรมสาํรวจ

81 159404160031 นางสาว อาฟาห์ซิน  หวงัดี วิศวกรรมสาํรวจ

82 159404160034 นาย ธนพล  ศรีสุวรรณ์ วศิวกรรมสาํรวจ

83 159404160038 นาย กิตติ  อออิปก วิศวกรรมสาํรวจ

84 159404160040 นางสาว รัตนาวลี  จินดามณี วิศวกรรมสาํรวจ

85 159404160041 นางสาว สุทธิดา  สุกใส วศิวกรรมสาํรวจ

86 159404160043 นาย วีระวฒัน์  เกตุทอง วิศวกรรมสาํรวจ

87 159404160044 นางสาว กนกอร  เทพจนัทร์ วิศวกรรมสาํรวจ

88 159404160049 นาย ณฐัวฒิุ  พลูภกัดี วศิวกรรมสาํรวจ

89 159404160050 นาย ธนนนัท ์ ดาํสัย วิศวกรรมสาํรวจ

90 159404160051 นางสาว กรรณิการ์  สิตะรุโณ วิศวกรรมสาํรวจ

91 159404160052 นาย ปณวตัร  พชัรประเสริฐสุข วิศวกรรมสาํรวจ

92 159404160053 นาย ภาณุวฒัน์  จูเ้ถียง วิศวกรรมสาํรวจ

93 159404160055 นางสาว พชัรี  ทองมุสิก วิศวกรรมสาํรวจ

94 159404160057 นางสาว อรนิชา  มุสิกอนนัต์ วิศวกรรมสาํรวจ

95 159404160059 นาย กฤชทรงพล  วฒิุพนัธ์ วิศวกรรมสาํรวจ

96 159404160062 นาย ปรเมศวร์  ช่วยสกลุ วิศวกรรมสาํรวจ

97 159404160063 นางสาว กมลรัตน์  ธาตุโสภณ วิศวกรรมสาํรวจ

98 159404160064 นาย เฉลิมพล  หนิหมดั วิศวกรรมสาํรวจ

99 159404170016 นาย จกัรพนัธ์  สุวรรณชาติ วิศวกรรมเครืองกล

100 159404170032 นาย พชัรพล  มุกดา วิศวกรรมเครืองกล
 
หมายเหตุ  ::   1.  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีรายชือ เนืองจากนกัศึกษา ไมไดอ้ยูใ่นกลุ่มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะ สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

                        2.  นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีรายชือ  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562)  

                              ให้ติดต่อสาํนกัวิทยบริการฯ  ผา่ยทางช่องทาง Inbox  facebook   ::  RMUTSV.ARIT



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159404180001 นางสาว กชกร  ไชยพงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

2 159404180002 นางสาว กาญจนา  ทองมาก วิศวกรรมอุตสาหการ

3 159404180004 นาย เจษฎาวฒิุ  พรหมอินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

4 159404180010 นางสาว นุชรดี  รอดพล วศิวกรรมอุตสาหการ

5 159404180011 นางสาว ปัญจรีย ์ แสงชืน วิศวกรรมอุตสาหการ

6 159404180012 นางสาว พรอนงค ์ เชียวเลียน วิศวกรรมอุตสาหการ

7 159404180013 นาย พิทกัษ ์ เรืองกลู วิศวกรรมอุตสาหการ

8 159404180016 นาย ศราวธุ  รัพยรู วิศวกรรมอุตสาหการ

9 159404180018 นางสาว เสาวณีย ์ สะหะคะโร วิศวกรรมอุตสาหการ

10 159404180021 นางสาว อีฟติน่า  วงศห์มดัทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

11 159404180026 นาย ชวลิต  ลิมอนุสรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

12 159404180028 นางสาว พรรณภา  เจริญสง วิศวกรรมอุตสาหการ

13 159404180029 นางสาว สิรินาฏ  บุญขวญั วิศวกรรมอุตสาหการ

14 159404180032 นาย ปรเมศวร์  ชยัแกว้ วิศวกรรมอุตสาหการ

15 159404180033 นาย วีระวธุ  วอง วิศวกรรมอุตสาหการ

16 159404180034 นาย อคัรเดช  ชมภูแสน วิศวกรรมอุตสาหการ

17 159404180035 นางสาว ลดัดาวลัย ์ เต็มตระกลู วิศวกรรมอุตสาหการ

18 159404180037 นางสาว กฤติยา    เขียวสอาด วิศวกรรมอุตสาหการ

19 159404180038 นางสาว กายสิทธิ  สืบสง วิศวกรรมอุตสาหการ

20 159404180039 นาย กิจธนะพฒัน์  แกว้บุตร วิศวกรรมอุตสาหการ

21 159404180040 นาย ชญานนท ์ ศรีสัจธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ

22 159404180041 นาย ชนกชนม ์ สุแสงรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ

23 159404180042 นางสาว ชนิษร  ไชยแสง วิศวกรรมอุตสาหการ

24 159404180046 นาย ธนโชค  ศรีทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

25 159404180048 นาย นิติพล  พฒุทวี วิศวกรรมอุตสาหการ

26 159404180051 นาย สมพล  ยงูทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

27 159404180052 นางสาว อรรติยาภรย ์ พว่งพี วิศวกรรมอุตสาหการ

28 159404180053 นาย เกียรติศกัดิ  ชูทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

29 159404180059 นางสาว อณสัญา  ปอแซ วิศวกรรมอุตสาหการ

30 159404180061 นาย พีรพฒัน์  บวัดาํ วิศวกรรมอุตสาหการ

31 159404180064 นาย พงศธร   โพธิยก วิศวกรรมอุตสาหการ

32 159404180066 นางสาว ปริฉัตร  ถิรยศ วิศวกรรมอุตสาหการ

33 159404180069 นาย กอฟฟารี  หลีมานนั วิศวกรรมอุตสาหการ

34 159404190012 นางสาว สุชาดา  แสงมณี วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

วนัศุกร์ท ี 10 เมษายน  2563   เวลา  15.00 -16.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G2

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 159404190016 นางสาว เนตรชนก  พงศห์นองโน วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

36 159404190017 นางสาว อารญา  เพช็รแดง วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

37 159404710002 นาย กฤษฎา  ศรีพรหม วิศวกรรมโทรคมนาคม

38 159404710005 นาย ซุลกิฟลี  เจ๊ะอาลี วิศวกรรมโทรคมนาคม

39 159404710012 นาย วิทวสั  เศรษฐกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม

40 159404710024 นาย นิธิวฒัน์  ศยามล วิศวกรรมโทรคมนาคม

41 159404710032 นาย ศิวชั  ชูสิงห์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

42 159404710033 นาย สัญฐิกิตต์  ฉิมเกือ วิศวกรรมโทรคมนาคม

43 159404710042 นาย ธีรศกัดิ  ไหมเส็น วิศวกรรมโทรคมนาคม

44 159404710051 นาย ภาณุพฒัน์  ประทกัษากลุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

45 159404810002 นางสาว กมลธิสชา  ชูมาก วิศวกรรมการผลิต

46 159404810003 นาย กรกช  ตนัศิริเลิศ วิศวกรรมการผลิต

47 159404810013 นาย ปัญญวตัร  ชูชุม วิศวกรรมการผลิต

48 159404810015 นางสาว จุฑามาส  สัตยซื์อ วิศวกรรมการผลิต

49 159404810016 นาย เอกชยั  ใหม่ขาว วิศวกรรมการผลิต

50 159404810019 นางสาว นูรมา  หะยสีาแม็ง วิศวกรรมการผลิต

51 159404810021 นางสาว วนิดา  เกือทองสัน วิศวกรรมการผลิต

52 159404810024 นาย ชวิน  ชุมสังข์ วิศวกรรมการผลิต

53 159404810025 นาย ชยักิจ  ชาตรี วิศวกรรมการผลิต

54 159404810028 นางสาว ณัฐภรณ์  ศรีภกัดี วิศวกรรมการผลิต

55 159404810033 นาย ภาณุวฒัน์  หสันีย์ วิศวกรรมการผลิต

56 159404810036 นาย วรรธนยศ  โมลิโต วิศวกรรมการผลิต

57 159404810037 นาย วิจกัขณ์  เสาวคนธ์ วิศวกรรมการผลิต

58 159404810039 นาย ศราวธุ  เกือเสน วิศวกรรมการผลิต

59 159404810044 นาย อกัมนั  นิยมเดชา วิศวกรรมการผลิต

60 159404810047 นาย พนธ์กวี  บุญสม วิศวกรรมการผลิต

61 159404810048 นาย ทีฆะเดช  บุญรักสงค์ วิศวกรรมการผลิต

62 159404810050 นาย ธนวฒัน์  ลีลาศิลปกลุ วิศวกรรมการผลิต

63 159404810053 นางสาว กิติยารัตน์  กองหาด วิศวกรรมการผลิต

64 159404810054 นางสาว กนกนาถ  หนูรุ่น วิศวกรรมการผลิต

65 159404810057 นาย เฟาซนั  หมนัโส๊ะ วิศวกรรมการผลิต

66 159404810058 นางสาว อจัฉริยา     พวงแกว้ วิศวกรรมการผลิต

67 159404810059 นาย ปฐวี  สุวรรณมณี วิศวกรรมการผลิต

68 159405060042 นาย ทรงเจริญ  รุ่งเรือง การจดัการ

69 159405060048 นางสาว ปิยมน  พลศรี การจดัการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 159405060058 นางสาว สุธีชา  สุวรรณศิลป์ การจดัการ

71 159405060063 นาย อุไซฟี  เทพวารินทร์ การจดัการ

72 159405090002 นางสาว กฤชสร  ไชยรัตน์ การตลาด

73 159405090038 นาย พงศกร  ทรัพยสิ์น การตลาด

74 159405090050 นางสาว วริศรา  ชูช่วย การตลาด

75 159405090061 นางสาว อริศรา  แยม้สุวรรณ การตลาด

76 159405090087 นาย ธีรภทัร  แกว้ทอง การตลาด

77 159405090113 นางสาว อารีรัตน์  สร้อยละเอียด การตลาด

78 159405090115 นางสาว จิราพร  แซ่ตนั การตลาด

79 159405090120 นาย วรเศรษฐ์  ชุมทอง การตลาด

80 159405090123 นาย ประธิปปัตย ์ สุวรรณมณี การตลาด

81 159405700007 นาย นฤเบศร  ไพโรจน์ การจดัการ

82 159410240009 นาย กิตติภณ  สิริจิรการเจริญ จิตรกรรม

83 159410240016 นาย นิพนธ์  รักชู จิตรกรรม

84 159410240027 นางสาว สุขฤทยั  หมดัอะหิน จิตรกรรม

85 159410240028 นางสาว วนิดา  ศิลป์นุสัญ จิตรกรรม

86 159410250002 นางสาว ดวงพร  นาํนอง การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

87 159410250010 นาย คเณศ  คงเกิด การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

88 159410250015 นางสาว พิมพช์นก  เหมทานนท์ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

89 159410250019 นางสาว วนัซนัซบีล  มะเดง็ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

90 159410250020 นาย สนธยา  บิลร่าหีม การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

91 159410250027 นางสาว เขม็อปัสร  สุกยมิ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

92 159410250032 นาย ประพนธ์  ชนะพล การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

93 159410250034 นางสาว อรรัมภา  จนัทร์เกิด การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

94 159410260045 นาย พศวชัร์  รักขพนัธ์ การผงัเมือง

95 159410260083 นาย เศรษฐบุตร  สืบมงคล การผงัเมือง

96 159414770018 นางสาว ธญัญารัตน์  สุวรรณนะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

97 159414770025 นางสาว ปนิตา  ไชยชนะ เทคโนโลยีสือสารมวลชน

98 159414770038 นางสาว สุดารัตน์  ฤทธิโต เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

99 159414770047 นางสาว ซยันี  ไหมเจริญ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

100 159414770075 นางสาว นิภาวดี  ขวญัทองยิม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน
 
หมายเหตุ  ::   1.  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีรายชือ เนืองจากนกัศึกษา ไมไดอ้ยูใ่นกลุ่มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะ สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

                        2.  นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีรายชือ  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562)  
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ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159414770082 นางสาว ระวีวรรณ์  กลุชุมภู เทคโนโลยีสือสารมวลชน

2 159414770088 นางสาว วีรยา  สุขสวา่ง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

3 159414770098 นาย อธิบดี  ชา้งเจิม เทคโนโลยีสือสารมวลชน

4 159414770104 นาย โสภณวิชญ ์ สวสัดิพิบลูย์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

5 159414770109 นางสาว จลินนา  มณีลาํ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

6 159414772009 นางสาว จุติธร  แกว้มณี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

7 159414772026 นางสาว กนกวรรณ  ชนะพล เทคโนโลยีสือสารมวลชน

8 159414772036 นาย ศาสตรา  จิตตวาที เทคโนโลยีสือสารมวลชน

9 159414860043 นางสาว กรกช  พรหมกาํเนิด เทคโนโลยปิีโตรเลียม

10 159414860047 นาย ณฐัภทัร  บุปผะโก เทคโนโลยีปิโตรเลียม

11 160201040011 นางสาว นาํทิพย ์ พรมขาว อาหารและโภชนาการ

12 160201040027 นางสาว อรัณี  อาแด อาหารและโภชนาการ

13 160204170001 นาย กฤษฎา  แสงพิทกัษ์ วิศวกรรมเครืองกล

14 160204170005 นาย จิระเดช  เพช็รรัตน์ วิศวกรรมเครืองกล

15 160204170009 นาย ธนกิต  พดุเอียด วิศวกรรมเครืองกล

16 160204170012 นาย ปิยะวฒัน์  ชาญสัจจา วิศวกรรมเครืองกล

17 160204170021 นาย อนนัตชยั  สายเภอ วิศวกรรมเครืองกล

18 160204170030 นาย ฮสัซนั  ไมมะหาด วิศวกรรมเครืองกล

19 160204180003 นาย ณฐัพล  เส้งเจียว วิศวกรรมอุตสาหการ

20 160204180006 นาย ปริญญา  ชุมอินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

21 160204180008 นาย ภราดร  กลุมณีพนัธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

22 160204180010 นาย วิฆเนศ   เพชรสุวรรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

23 160204180013 นาย อิสรากรณ์  ไข่ขาว วิศวกรรมอุตสาหการ

24 160204180014 นาย เมธี   มงคลรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ

25 160204180015 นาย กฤตเมธ  เพชรนาํทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

26 160204180016 นาย จกัรกฤษณ์  ชูรัตน์ วศิวกรรมอุตสาหการ

27 160204180017 นาย ซูลจาลาล  ภาละวนั วิศวกรรมอุตสาหการ

28 160204180024 นาย ภิเษก  บวัเพช็ร วิศวกรรมอุตสาหการ

29 160204180025 นาย ภูธเรศ  พิมพศ์รี วิศวกรรมอุตสาหการ

30 160204180032 นาย อิสมาแอ  กาหลง วิศวกรรมอุตสาหการ

31 160204180039 นาย วงศธร  ทองรักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

32 160204180040 นาย วุฒิชยั  คาํแพง่ วิศวกรรมอุตสาหการ

33 160204180041 นาย สุรเชษฐ์  เกษมพิสิทธิ วิศวกรรมอุตสาหการ

34 160204180042 นาย เกรียงไกร  เส็นลิหมีน วิศวกรรมอุตสาหการ

วนัเสาร์ท ี11 เมษายน  2463   เวลา  11.00 - 13.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G3

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 160204712005 นาย ชยัวฒัน์  รักพวก วิศวกรรมโทรคมนาคม

36 160204712009 นาย ภาณุพล  คลา้ยมาก วิศวกรรมโทรคมนาคม

37 160204712021 นาย สุริยะ  ช่วยเมือง วิศวกรรมโทรคมนาคม

38 160204712022 นาย อนุชยั  กลา้คง วิศวกรรมโทรคมนาคม

39 160204712024 นาย ไพศาล  พงศจ์นัทร์เสถียร วิศวกรรมโทรคมนาคม

40 160204712040 นาย ภาณุพงศ ์ มณีฉาย วิศวกรรมโทรคมนาคม

41 160204712044 นาย วีระพงษ ์ สุทธิภกัดี วิศวกรรมโทรคมนาคม

42 160204712048 นาย สิทธิชยั  มะณีรัตน์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

43 160204810002 นาย คมศกัดิ  ถนอมนาม วิศวกรรมการผลิต

44 160204810004 นาย ชายเทพ  โกมยั วิศวกรรมการผลิต

45 160204810006 นาย ณฐัพงศ ์ ศรีโยม วิศวกรรมการผลิต

46 160204810007 นาย ณฐัพล  ปานเมือง วิศวกรรมการผลิต

47 160204810010 นาย ธนศกัดิ  นรินทร์รัตน์ วิศวกรรมการผลิต

48 160204810012 นาย พงศธร  นนทพนัธ์ วิศวกรรมการผลิต

49 160204810017 นาย ศุภวิชญ ์ สายชนะพนัธุ์ วิศวกรรมการผลิต

50 160204810022 นาย จตุรงค ์ รอดเซ็น วิศวกรรมการผลิต

51 160204810024 นาย นรเศษฐ  ธรรมวาโร วิศวกรรมการผลิต

52 160204810025 นาย นิธิกร  บูลวิบูรณ์ วิศวกรรมการผลิต

53 160204810028 นาย ยทุธพงค ์ ติงหวงั วิศวกรรมการผลิต

54 160204810029 นาย รัฐสภา  สุวรรณชาตรี วิศวกรรมการผลิต

55 160204810033 นาย กิติศกัดิ  นิลสุวรรณ วิศวกรรมการผลิต

56 160204810034 นาย ธนวตั  ยมิเส้ง วิศวกรรมการผลิต

57 160204810035 นาย ธิเบศร์  รุยหะชู วิศวกรรมการผลิต

58 160204810036 นาย นพรัตน์  กุย้โกก วิศวกรรมการผลิต

59 160205062012 นางสาว ณิชา  ยามาเจริญ การจดัการ

60 160304222026 นาย สุรเกียรติ  พรมศรี เทคโนโลยเีครืองกล

61 160304232013 นาย สัณฑกร  วฒิุมากร เทคโนโลยอุีตสาหการ

62 161201020001 นาย ธรนิศ  แซ่ตึง การโรงแรม

63 161201032001 นางสาว กซููมยัยะห์  ดุลขาเดร์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

64 161201032003 นางสาว จนัทิรา  สุวรรณมณี ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

65 161201032004 นางสาว จิราพร  ทองชูช่วย ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

66 161201032006 นางสาว จุฑามาศ  สานุสรณ์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

67 161201032007 นางสาว ชนนันทัธ์  ชูวิลยั ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

68 161201032008 นาย ชชัวาล  หนูประสงค์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

69 161201032010 นางสาว ณิชกมล  จิตรณรงค์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 161201032011 นาย ดนุสรณ์  จกัรมานนท์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

71 161201032012 นางสาว นนัทิกานต ์ ส่องแสงรักษ์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

72 161201032013 นางสาว นุชนาฎ  ไชยมุติ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

73 161201032017 นาย พชร  เทพทิพย์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

74 161201032018 นางสาว พีร์ระยา  สาระวิโรจน์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

75 161201032019 นาย ภิเษก  ฟองฟัก ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

76 161201032020 นาย มารีน  บินแอ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

77 161201032021 นางสาว รัชนก  ทองสุข ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

78 161201032022 นางสาว รุ่งกานต ์ แกว้ณรงค์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

79 161201032023 นางสาว รุ่งธิวา  ธนูศิลป์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

80 161201032024 นางสาว รุ้งลาวลัย ์  แซ่หู่ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

81 161201032025 นางสาว ลลิตา  อินทรัตน์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

82 161201032026 นาย วชิรวิทย ์ วรรณเต็ม ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

83 161201032027 นางสาว วรพรรณ  จินดา ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

84 161201032028 นางสาว วรัญญา  รอดเอียด ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

85 161201032029 นางสาว ศุภธิดา  จุลสิทธิ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

86 161201032031 นางสาว สุภาภรณ์  เนตรวนั ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

87 161201032033 นางสาว อรญา  กิจสกลู ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

88 161201032035 นางสาว เจนจิรา  เทียนทอง ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

89 161201032036 นาย เปรมรุจ  จามพฤกษ์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

90 161201032037 นาย เอกราช  วงศจ์ารุสถิตย์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

91 161201032039 นาย ขจรพงศ ์  มหาสวสัดิ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

92 161201032041 นาย ตรีทเศศ  พิบูลย์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

93 161201032042 นางสาว กริษฐา   สุวรรณมณี ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

94 161201032043 นางสาว ซูรีนา  มาลีวา ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

95 161201032044 นางสาว ทิพวลัย ์ สุดศรีรุ่งเรือง ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

96 161201032046 นางสาว รัยฮาน  มะโยะ๊ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

97 161201032047 นาย มนูญศกัดิ  ชุมแสง ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

98 161201032048 นางสาว อานีตา  อุเซ็งลานง ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

99 161201040016 นางสาว สโรชา  ผดุงวิเชียรวฒัน์ อาหารและโภชนาการ

100 161201040018 นางสาว เยาวลกัษณ์   ทองสัย อาหารและโภชนาการ
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