
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 เทคโนโลยอุีตสาหการ

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

วนัจนัทร์ท ี 13  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  11.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  12.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G7

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 161304230012 นาย นนัทิพฒัน์  จนัทร์สังสา เทคโนโลยอุีตสาหการ

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



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 659408540041 นางสาว จริยา  หมานเส้ง การโรงแรมและการท่องเทียว

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
 
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 159514280004 นาย จตุพร  โปจีน วิศวกรรมอุตสาหการ

2 159514280012 นางสาว เบญจวรรณ  สงัฆานาคินทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ

3 159514280013 นางสาว พรนภา  มูสิกะสง วิศวกรรมอุตสาหการ

4 159514280021 นางสาว จิตรานุช  ทองใบ วิศวกรรมอุตสาหการ

5 159514280025 นางสาว ตทัชญา  ปลอ้งไหม วิศวกรรมอุตสาหการ

6 159514280028 นางสาว ธมลวรรณ  จนัทร์คลา้ย วิศวกรรมอุตสาหการ

7 159514280032 นางสาว มิลญา  บุญพิชยั วิศวกรรมอุตสาหการ

8 159514280035 นางสาว วิชุดา  สนิ วิศวกรรมอุตสาหการ

9 159514280036 นาย วีระพล  บุญรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ

10 159514280037 นางสาว สมฤทยั  อินทศฤงคาร วิศวกรรมอุตสาหการ

11 159514280038 นาย สัมผสั  ศรีราชยา วิศวกรรมอุตสาหการ

12 159514280039 นางสาว สุดารัตน์  จนัทภาโส วิศวกรรมอุตสาหการ

13 159514280042 นาย อซัรีย ์ เปาะมา วิศวกรรมอุตสาหการ

14 159514280044 นางสาว เกณิกา  พรหมสุข วิศวกรรมอุตสาหการ

15 159514280046 นางสาว สุนิสา  คงพนู วิศวกรรมอุตสาหการ

16 159514280048 นาย สหรัฐ  จนัทโฆษ วศิวกรรมอุตสาหการ

17 159514280049 นางสาว อุบลวรรณ  สุขสม วิศวกรรมอุตสาหการ

18 159514280051 นาย ศุภชยั  รักหนู วศิวกรรมอุตสาหการ

19 159514290004 นางสาว กาญจนาพร  พลายแสง วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

20 159514290006 นางสาว จุฬาวลัย ์ รักษา วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

21 159514290009 นางสาว ณิชกานต ์ จอมฤทธิ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

22 159514290011 นางสาว ทิพยวิ์มล  คงศิริ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

23 159514290018 นางสาว พิชญภ์คั  แกว้ซา้ย วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

24 159514290020 นางสาว รจนา  หนูดาํ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25 159514290023 นางสาว รัตน์ติการ์  ขนุลาํ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

26 159514290028 นางสาว วราสิรี  คาํทิพย์ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

27 159514290030 นาย สมโภช  ศรีก่อเกือ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

28 159514290033 นางสาว สลิลทิพย ์ ดาํดวงดี วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

29 159514290034 นาย สิทธิพงษ ์ พรหมทอง วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

30 159514290039 นางสาว อารียา  พมุภูฆงั วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

31 159514290042 นางสาว อุไรวรรณ  แก่นคง วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

32 159514290044 นางสาว กมลวรรณ  ทองธรรมชาติ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

33 159514290046 นางสาว ขนิษฐา  เซ่งเข็ม วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

34 159514290048 นางสาว จุฑาภรณ์  รอดเสน วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลงัจาก  เวลา   16.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

วนัจนัทร์ท ี 13  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  15.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  16.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G8

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 159514290052 นาย ธนบตัร  กลบัสติ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

36 159514290054 นางสาว ธญัชนก  อินทรัตน์ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

37 159514290055 นางสาว ธญัญลกัษณ์  ไชยนุย้ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

38 159514290058 นางสาว นฤมลรัตน์  การเกษ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

39 159514290059 นางสาว ปานตะวนั  แสงจนัทร์ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

40 159514290060 นางสาว ปาลิดา  เกือสกุล วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

41 159514290061 นางสาว ปิยะณฐั  ชยัรถ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

42 159514290063 นางสาว พรรณนิภา  สรรพสมบติั วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

43 159514290064 นางสาว พรสวรรค ์ วิริยะ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

44 159514290065 นางสาว ภกัจิราภรณ์  สุขธร วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

45 159514290069 นาย วชัรพงษ ์ รัตนภานพ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

46 159514290070 นางสาว วนัวิสาข ์  พนัธ์ผล วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

47 159514290071 นาย วิพธุ  สุปการ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

48 159514290073 นาย ศุภชยั  เกิดกลุ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

49 159514290078 นาย อภิสิทธิ  หลีเจริญ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

50 159514290080 นาย อรรคพล   คชเวช วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

51 159514290082 นางสาว อุไรวรรณ  กาํเหนิดดี วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

52 159514290083 นางสาว เกตุวดี  ดิสสระ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

53 159514290085 นางสาว เสาวลกัษณ์  พรมเพชร วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

54 159514290086 นาย ไวทยา   จิตตานุภาพ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

55 159514290089 นางสาว เมธาว ๊ ชูสงค์ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

56 159514290090 นางสาว กนกวรรณ  เพชรจรูญ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

57 159514290098 นางสาว ชลิตา  เรืองนุ่น วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

58 159514290099 นางสาว จิราภรณ์  ขนุอนนัต์ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

59 159514290101 นางสาว นภสัชญา  วฒันไกรกูล วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

60 159514290102 นางสาว นริศรา  พลูใหญ่ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

61 159514290103 นางสาว กมลวรรณ  สูตแกว้ วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม

62 159514300009 นาย ภาคภูมิ  ธรรมประพทัธ์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

63 159514300012 นางสาว ศิริพร  ยมิสุด วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

64 159514300016 นางสาว สุดารัตน์  แกว้มี วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

65 159514300020 นาย กฤษณะ  ดิษฐคลา้ย วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

66 159514300021 นางสาว กฤษพร  โยมศรีเคน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

67 159514300022 นาย กษิดิศ  วุน่บุญชู วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

68 159514300023 นาย จกัรภทัร  สุขสบาย วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์

69 159514300024 นางสาว ชนิกานต ์ หมอ้กรอง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 159514300025 นาย ณฤทธิ  ลกัษณะประดิษฐ์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

71 159514300027 นาย ณฐัพงษ ์ ดาํคงเพชร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

72 159514300028 นาย ธนธร  เเก่นทอง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

73 159514300034 นาย สมประสงค ์ แกว้เอก วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

74 159514300036 นาย สืบสาย  สุขสง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

75 159514300037 นางสาว สุภาวดี  ก๋งเม่ง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

76 159514300040 นางสาว อภสัรา  ไหรเจริญ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

77 159514300041 นาย ณฐัยศ  แสงสีดาํ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

78 159514300044 นางสาว กนกวรรณ  เจริญสุข วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

79 159514300045 นางสาว ณัฏฐา  หนูแกว้ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

80 159514300047 นางสาว ปรารถนา  เขียวมณีนยั วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

81 160414860009 นางสาว มชัฌิมา   รักชน เทคโนโลยีปิโตรเลียม

82 561209100004 นางสาว ชนิษฐา  ใสชืน การบญัชี

83 561209100015 นางสาว นภสัวรรณ  คงพลบั การบญัชี

84 561209100024 นางสาว รัศมี  คงแป้น การบญัชี

85 660408540048 นางสาว ณัฐกานต์   สอนไกรสิทธิ การโรงแรมและการท่องเทียว
 
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 159304222004 นาย ศุภมิตร  บวัลอย เทคโนโลยเีครืองกล

2 159510270005 นาย ณรงคก์รณ์  ขวญัดี สถาปัตยกรรม

3 159510270007 นาย ธนวฒัน์  ธีรวงศดิ์ลกธร สถาปัตยกรรม

4 159510270009 นาย นนทกร  สมบรูณ์ สถาปัตยกรรม

5 159510270021 นาย เอกสรา  พงศจี์น สถาปัตยกรรม

6 159510270026 นาย กิตติศกัดิ  ชุมประเสริฐ สถาปัตยกรรม

7 159510270031 นาย ชุณหโชค  ศุภคุณกิตติ สถาปัตยกรรม

8 159510270032 นางสาว ฐิติมา  อินทร์แกว้ สถาปัตยกรรม

9 159510270037 นางสาว บรรฤดี  สุวรรณขาว สถาปัตยกรรม

10 159510270042 นาย ภาณุพล  พริกชู สถาปัตยกรรม

11 159510270060 นาย อภินนัท ์ สะบูดิง สถาปัตยกรรม

12 159510270072 นาย ทศพร  หวานวงค์ สถาปัตยกรรม

13 159510270073 นาย กิตติศกัดิ  สุกใส สถาปัตยกรรม

14 159510272019 นาย ศตวรรษ  พฒัถึง สถาปัตยกรรม

15 159510272022 นาย หฤษฎ ์ ทองมาก สถาปัตยกรรม

16 159510272032 นางสาว จุฑามณี  ยอดรักษ์ สถาปัตยกรรม

17 161304222005 นาย เจริญเกียรติ  ไชยโมห์ เทคโนโลยเีครืองกล

18 161304222011 นาย ชิตพล  ไกรทิพย์ เทคโนโลยีเครืองกล

19 161304222012 นาย ณณฐกร  รัตนพิเชฐ เทคโนโลยีเครืองกล

20 161304222025 นาย พงศธร  จิระโร เทคโนโลยีเครืองกล

21 161304222032 นาย วีรวฒัน์  หมนัละ เทคโนโลยเีครืองกล

22 161304232003 นาย พทุธิวฒัน์  ธนนิมิตร เทคโนโลยีอุตสาหการ

23 161304232004 นาย วิพฒิุพงษ ์ รักษาแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

24 161304232006 นาย โฆษิต  รักษาชาติ เทคโนโลยีอุตสาหการ

25 161304232008 นางสาว กิงกาญจน์  สิงห์ทอง เทคโนโลยอุีตสาหการ

26 161304232012 นาย จิตริน  งวดเนียว เทคโนโลยอุีตสาหการ

27 161304232013 นาย จิรวฒัน์  บุญทิพย์ เทคโนโลยอีุตสาหการ

28 161304232015 นาย ชวกร  ดาํมาก เทคโนโลยอุีตสาหการ

29 161304232026 นาย ภูสิต  ขาํทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

30 161304232030 นาย สรนนัท ์ ดวงมณี เทคโนโลยอีตุสาหการ

31 161304232031 นาย สุวฒัน์  อินทรัตน์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

32 161304232032 นาย อฐัวฒิุ  เข่งพิมพ์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

33 161304232042 นาย โชติรส  สังขท์อง เทคโนโลยอุีตสาหการ

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

วนัองัคารที  14  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  11.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  12.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G9

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

34 359402320025 นางสาว อาสีหยะ๊  สันบูกา การแพทยแ์ผนไทย

35 359402320030 นางสาว ณัฐริกา  คงใหม่ การแพทยแ์ผนไทย

36 359402360022 นางสาว รัตติฟา  แสะอาหลี เทคโนโลยีสารสนเทศ

37 359403310002 นาย กิตติชยั  กิวเส้ง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

38 359403310008 นาย พินิจ  แกว้ศรีบุญ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

39 359403310012 นาย เกียรติศกัดิ  หนูหนอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

40 359403310021 นาย ภานุวฒัน์  สุขทอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

41 359403410005 นาย ขจรศกัดิ  ดาํรัส สัตวศาสตร์

42 359403410016 นาย ธวชัชยั  ทองสม สัตวศาสตร์

43 359403410086 นาย วิจิตรเพชร  ขวญัตา สัตวศาสตร์

44 359403410091 นางสาว กมลลกัษณ์  แกว้สองสี สัตวศาสตร์

45 359403670040 นาย ชยัยทุธ  จิตต์ณรงค์ พฒันาการเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร

46 359411060080 นางสาว จุฑากาญจน์  เกลียงจิต การจดัการ

47 359411060101 นางสาว ชืนกมล  เชือชาติ การจดัการ

48 359411060108 นางสาว จิราวรรณ  บุญทองขาว การจดัการ

49 359411060113 นางสาว ศิริพร  คงเอียด การจดัการ

50 359411060121 นางสาว ขนิษฐา  สังขง์าม การจดัการ

51 359411060124 นางสาว ศิริรัตน์  ทิพยจ์กัษุ การจดัการ

52 359411060133 นางสาว ทิพยรั์ตน์  สุทธิศิลป์ การจดัการ

53 359411090029 นางสาว รัตฑิกาญ  แกว้ลาํหัด การตลาด

54 359411090030 นางสาว นนัทิกานต ์ ศรทอง การตลาด

55 359411090033 นางสาว แกว้ตา  รักกิจ การตลาด

56 359411090053 นางสาว ชนนิกานต ์ เลก็สุทธิ การตลาด

57 359411090055 นางสาว ณัฐณิชา  แซ่เลียม การตลาด

58 359411090056 นางสาว รัฐนุส  รักบา้น การตลาด

59 359411090069 นางสาว นุสิตา  เกลียงแกว้ การตลาด

60 359411090078 นางสาว อนงคน์ารถ  ษรสกล การตลาด

61 359411100089 นางสาว ฐิติมา  ไชยรักษา การบญัชี

62 359411100109 นางสาว ศิภฎัษร  ลอยวิสุทธิ การบญัชี

63 359411100238 นาย สิทธิโชค  พรหมประดิษฐ์ การบญัชี

64 359411800049 นาย จิรวฒัน์  เส้งมี การจดัการโลจิสติกส์

65 359411800051 นางสาว รุจิรา  โชติธรรม การจดัการโลจิสติกส์

66 359411800091 นางสาว กณัฐิกา  บงัหมดั การจดัการโลจิสติกส์

67 359411800094 นางสาว ลกัษณารีย ์ สมุหเสนีโต การจดัการโลจิสติกส์

68 361203310005 นาย กิตติศกัดิ  อินทร์ช่วย เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร
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69 361203310006 นาย ฐิติกร  อุปการแกว้ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

70 361203310016 นาย พิพฒัน์  พิชยั เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

71 361203310017 นาย วีระพงศ ์ มูสาลี เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

72 361203310021 นาย มงคล  ทองลูกแกว้ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

73 361203310032 นาย ธนพล  ผลอินทร์ เทคโนโลยีเครืองจกัรกลเกษตร

74 361203400006 นาย มะรีซนั  สาและ พืชศาสตร์

75 361211060001 นางสาว กญัญารัตน์  สูชยัยะ การจดัการ

76 361211060020 นางสาว โสภา  ช่วยศรีนวล การจดัการ

77 361211060034 นางสาว สุปรียดา  ร่มรืน การจดัการ

78 361211060044 นางสาว จิรนนัท ์ แกว้คลาํ การจดัการ

79 361211750020 นางสาว ศิริลกัษณ์  กาํแพงแกว้ การเงิน

80 361211750028 นางสาว ณัฐริกา  ธานีรัตน์ การเงิน

81 361211750044 นางสาว สิริยาภรณ์  ปรุงแต่ง การเงิน

82 361211750047 นางสาว ธารารัตน์  พรหมสุวรรณ์ การเงิน

83 361211760031 นางสาว สุภาณี  จากถิน การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

84 361211800008 นางสาว เนตรียา  ธาณุกิจ การจดัการโลจิสติกส์

85 361211800038 นางสาว อรยา  เกษมทรง การจดัการโลจิสติกส์

86 459403400004 นาย ณฐันนท ์ พงษอ์่อน พืชศาสตร์

87 459403400011 นาย ภทัรพล  แสงขาํ พืชศาสตร์

88 459403400014 นางสาว สินีกานต ์ สุวรรณมณี พืชศาสตร์

89 459403400015 นางสาว สุชาวดี  ชนะพล พืชศาสตร์

90 459403400017 นาย ภาณุวฒัน์  ปานสิทธิ พืชศาสตร์

91 459403410002 นางสาว กิตติกา  สัจจะ สัตวศาสตร์

92 459403410003 นาย เกียรติศกัดิ  คงเดชะ สัตวศาสตร์

93 459403410007 นาย จกัรพนัธ์  หมืนสนิท สัตวศาสตร์

94 459403410008 นางสาว จินประภา  นิลอุปถมัภ์ สตัวศาสตร์

95 459403410009 นาย เจตศพงษ ์ คงหน่อ สัตวศาสตร์

96 459403410018 นาย ทวีวฒุ  แกว้ช่วย สัตวศาสตร์

97 459403410020 นาย ธนวตัร  จอนนุย้ สัตวศาสตร์

98 459403410035 นาย วรายทุธ  รัตนพาหุ สัตวศาสตร์

99 459403410041 นาย เอกพนั  เจริญรูป สัตวศาสตร์

100 459407830002 นางสาว ฐิติมา  แกว้สวา่ง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

101 459407830009 นางสาว บุญฑริกา  นิลโอภา การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

102 461203410005 นางสาว นูรอาซีมี  เจ๊ะและ สัตวศาสตร์
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103 461203410006 นาย รณฤทธิ  สิทธิชยั สัตวศาสตร์

104 461203410007 นาย วนัชนะ  รัตนจิตพงษา สัตวศาสตร์

105 461203410008 นาย วุฒิพงศ ์ สุขมูลศิริ สัตวศาสตร์

106 461203410010 นาย สุภทัรพงศ ์ แกว้พลี สัตวศาสตร์
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