
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159410260058 นาย อธิวฒัน์  อ่อนแกว้ การผงัเมือง

2 159510270021 นาย เอกสรา  พงศจี์น สถาปัตยกรรม

3 160401010119 นางสาว วราพร  ชิณวงศ์ การท่องเทียว

4 160401020007 นางสาว จิรัชยา  โคตรแสนลี การโรงแรม

5 160401020092 นางสาว เบญจมาภรณ์  สงเเกว้ การโรงแรม

6 160401030022 นางสาว ณภสัสร  บุญนา ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

7 160401030051 นางสาว ปาริชาติ  มงัทรัพย์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

8 160401040063 นาย ปุณยวจัน์  แซ่ซิน อาหารและโภชนาการ

9 160401040070 นางสาว วราพร  สนิทมจัจะโร อาหารและโภชนาการ

10 160401040087 นางสาว เสาวภา  ณะนรงค์ อาหารและโภชนาการ

11 160401050018 นางสาว วชัราภรณ์   แสงดาํ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

12 160401050026 นาย อนนัฐวฒิุ  แกว้ชุม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

13 160401050027 นางสาว อรณิชา  ขนุชิต ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

14 160401050028 นางสาว อชัมา  อุหลีโหด ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

15 160401050029 นางสาว อาทิตยา  ประยรูเต็ม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

16 160401050049 นางสาว วิลาวณัย ์ ตุย้นะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

17 160401050050 นางสาว สุกนัยา  อ๋องสมบติั ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

18 160404710046 นาย ณฏัฐวชัร์  ปิยดิลก วิศวกรรมโทรคมนาคม

19 160404710052 นาย ธนวฒัน์  ทองคาํ วิศวกรรมโทรคมนาคม

20 160404710081 นาย เจษฎา  ถาวรสังข์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

21 160405090074 นางสาว ฮนันา  หมนัสนิท การตลาด

22 160410250017 นางสาว ลายซู่า  ศรีเหมาะ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

23 160410250021 นางสาว อรัตสา  ทุมวงษ์ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

24 160410250025 นางสาว กนัยล์ภสั  แจ่มเรือน การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

25 160410250031 นางสาว สุดารัตน์  ร่มแกว้ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

26 160410250036 นางสาว โรสลยัลา  มะสาแม การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

27 160414770008 นางสาว ทกัษิณา  แกว้คงสุข เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

28 160414770050 นางสาว ฐานียา  ม่วงนุ่ม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

29 160414770052 นางสาว ณัฐพร  ทิพยม์ณเทียร เทคโนโลยีสือสารมวลชน

30 160414770073 นางสาว พรลภสั  ยอ่งสกลุ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

วนัจนัทร์ท ี 17 พฤษภาคม 2564  เริมเข้าสอบ  เวลา  10.00 น.   สินสุดการสอบ  12.00  น.

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาจะไม่สามารถทาํข้อสอบได้

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G4_2564

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

31 160414772019 นาย จกัรี  มีงาม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

32 160514290051 นาย ธีร์ธวชั  สังขข์าว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

33 161204712075 นาย ปรเมศร์  แป้นทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม

34 161205060056 นางสาว จุฑารัตน์  แซ่เบ้ การจดัการ

35 161205090124 นางสาว ยริุนทร  สิงห์ดาํ การตลาด

36 161205092042 นางสาว เนติกา  เขียดแหละ การตลาด

37 161205092043 นางสาว แสงรวี  พว่งสุข การตลาด

38 161304220008 นาย กลวชัร  เพช็รมณี เทคโนโลยเีครืองกล

39 161304220036 นาย วฒัศิริ  สุวรรณพาหุ เทคโนโลยเีครืองกล

40 161304220038 นาย อดิศร  โมระดา เทคโนโลยเีครืองกล

41 162201020013 นางสาว ปิยะนาถ  สังขพนัธุ์ การโรงแรม

42 162201020021 นางสาว สุมิตตา  ศรีสอาด การโรงแรม

43 162201020024 นางสาว อินชุมา  ขนัทอง การโรงแรม

44 162201020032 นางสาว ธญัญารัตน์  รอดดาํ การโรงแรม

45 162201020060 นางสาว แสงฤทยั  เกษมุล การโรงแรม

46 162201032015 นางสาว นิฟิรดาวส์  อดุลยรัตน์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

47 162201040020 นางสาว สุพาพร  สุขนุกลู อาหารและโภชนาการ

48 162201040025 นางสาว ไอลดา  ลุทนั อาหารและโภชนาการ

49 162201040037 นางสาว ลาวรรณ  ซิวยงั อาหารและโภชนาการ

50 162205060034 นางสาว นางสาวณฐัธิดา  แกว้อ่อนการจดัการ

51 162205060039 นางสาว พลอยไพริน  ขนุวฒัน์ การจดัการ

52 162205060043 นางสาว รัชนี  สงนุย้ การจดัการ

53 162205062047 นางสาว ธนาภรณ์  เกตุเมฆ การจดัการ

54 162205080002 นาย กรรกวิน  โสภิโต การจดัการ

55 162205080042 นางสาว สาวิตรี  ยกกาํพล การจดัการ

56 162205080043 นาย สุทธิภณ  วงศหิ์รัญเดชา การจดัการ

57 162205082042 นาย ธนัทกร  สุวรรณพรรค การจดัการ

58 162205082048 นาย รัฐพงศ ์  จนัทร์พิทกัษ์ การจดัการ

59 162205082052 นาย อภิสิทธิ  ดว้งมาก การจดัการ

60 162205090034 นางสาว นาตาลี  หมะแอหลี การตลาด

61 162205090040 นางสาว ปัทมา  เผอืกติม การตลาด

62 162205090070 นางสาว ศิโรรัตน์  เพช็รสังข์ การตลาด

63 162205090072 นางสาว สร้อยสุดา  ช่วยเดชะ การตลาด

64 162205090096 นางสาว เปมิกา  ฐานะพนัธุ์ การตลาด

65 162205090101 นางสาว กนกอร  อากาศสุภา การตลาด



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

66 162205090104 นางสาว กญัญารัตน์  คงชู การตลาด

67 162205090113 นางสาว ชลธิชา  เตโชชะ การตลาด

68 162205090119 นางสาว ซารีน่า  เหมมนั การตลาด

69 162205090125 นางสาว ทศันียพ์ร  มณีแจ่มใส การตลาด

70 162205090135 นางสาว ปิยธิดา  ม่วงวงศ์ การตลาด

71 162205090139 นางสาว มณีรัตน์   เดชอะรัญ การตลาด

72 162205090159 นางสาว ฮาลีเมาะ  ดอนิ การตลาด

73 162205092004 นางสาว ณัฐธิดา  สังขค์ง การตลาด

74 162205092021 นางสาว โสรยา     สุขคุม้ การตลาด

75 162205092024 นางสาว ชญาดา  เพชรมณีโชติ การตลาด

76 162205092051 นางสาว อษันา  หมดัปลอด การตลาด

77 162205092059 นางสาว สุนิษา  แกว้บวัสังข์ การตลาด

78 162205092060 นางสาว แพรพรรณ  คงกระพนัธ์ การตลาด

79 162205110130 นาย สุทธิพงษ ์ เชาวกูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

80 162205110143 นางสาว เกสรา  เกิดแกว้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

81 162205110146 นางสาว เมธาวี  เขียวแตม้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

82 162205820005 นางสาว กสัมา  ปัญจะรักษ์ การจดัการ

83 162205820051 นางสาว ศดานนัท ์ จินตพนัธ์ การจดัการ

84 162205820054 นางสาว สุกญัญา  ไวยฤทธิ การจดัการ

85 162205822012 นางสาว ศิริพร  สุดเจริญ การจดัการ

86 162205822022 นางสาว ปริฉัตร  บุญทศัโร การจดัการ

87 162205822024 นางสาว พชัราภรณ์  แกว้พลบั การจดัการ

88 162205822026 นางสาว ยไูรดา  อะยะมา การจดัการ

89 162205822030 นางสาว สุวดี  ธวชักาญจน์ การจดัการ

90 162205822042 นางสาว ธนพร  หสัแกว้ การจดัการ

91 162205822054 นางสาว อาเดีย  ไชยสอน การจดัการ

92 162304220001 นาย กฤษฎา  ใจดี เทคโนโลยเีครืองกล

93 162304220002 นาย จกัรกฤษณ์  ธรรมมนตรี เทคโนโลยเีครืองกล

94 162304220012 นาย ธนกฤต  เเดงน◌ุ้ย เทคโนโลยเีครืองกล

95 162304220016 นาย นาย กฤติน  ทองพรม เทคโนโลยเีครืองกล

96 162304220018 นาย พลรัช  ศรสังข์ เทคโนโลยเีครืองกล

97 162304220033 นาย อคัรชยั  เทพสุริบุญ เทคโนโลยเีครืองกล

98 162304222001 นาย กิตติศกัดิ   เกิดสุข เทคโนโลยเีครืองกล

99 162304222021 นาย วรเมธ  ม่วงสุด เทคโนโลยเีครืองกล

100 162304222026 นาย ศิรินทร์  แกว้จนัทร์ เทคโนโลยเีครืองกล



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

101 162304222036 นาย ไพศาล  แก่นบุญ เทคโนโลยเีครืองกล

102 162304230051 นาย ศุภณฐั  สุวรรณนึก เทคโนโลยอุีตสาหการ

103 162304232001 นาย จรัณชยั  ไพรดุก เทคโนโลยีอุตสาหการ

104 162304232011 นาย คธาวฒิุ  สุวรรณคีรี เทคโนโลยอุีตสาหการ

105 162304232013 นาย ชานนท ์ พลูสวสัดิ เทคโนโลยอุีตสาหการ

106 162304232020 นาย ธีระวฒัน์  จนัทร์สวา่ง เทคโนโลยอุีตสาหการ

107 162304232037 นาย จตุรภทัร  ขะตะเจริญ เทคโนโลยอุีตสาหการ

108 360402030032 นางสาว เกตุสุดา  คงสุข ภาษาองักฤษเพือการสือสาร

109 360411890032 นางสาว ศุภสุตา  สวสัดี การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

110 362203400022 นาย อนนัท ์ ขอรับกลาง พืชศาสตร์

111 362211062004 นางสาว กฤติกา  แกว้สุข การจดัการ

112 362211062007 นางสาว พชัรินทร์  แวงวนั การจดัการ

113 462207830035 นางสาว อภิสรา  สินทอง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

114 659408540013 นาย ปัญจพล  ไกรสุทธิ การโรงแรมและการท่องเทียว

115 659408540032 นาย อนุภทัร  หยงัหลงั การโรงแรมและการท่องเทียว

116 661215840024 นาย ธนภูมิ  ขนุทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

117 661215840034 นาย สาธิต  ช่วยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า

118 661408100019 นางสาว ปณดัฎา  จนัทร์มุข การบญัชี

119 662206520013 นางสาว มารีนี  เจ๊ะแว เพาะเลียงสัตวน์าํ

120 662206520018 นาย ศุภเชษฐ์  สังขศ์รีเพชร เพาะเลียงสัตวน์าํ

121 662206600002 นางสาว กฤติยาณี  บุตรหลงั อุตสาหกรรมอาหาร

122 662215910008 นาย ชชัพล  ขนุอกัษร วิศวกรรมก่อสร้าง


