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  ครั้งที่ 2 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันศุกรที่ 23  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 3 หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159201040001-3 นางสาวขวัญฤดี  โกยสิน อาหารและโภชนาการ 

2 159201040002-1 นางสาวจิราภรณ  ดําชุม อาหารและโภชนาการ 

3 159201040003-9 นางสาวชนิตา  อริยภูชัย อาหารและโภชนาการ 

4 159201040004-7 นางสาวซัลวา  หลีเส็น อาหารและโภชนาการ 

5 159201040005-4 นางสาวญาณัจฉรา  มูณยี อาหารและโภชนาการ 

6 159201040007-0 นายบรรณรต  จันทรประดิษฐ อาหารและโภชนาการ 

7 159201040009-6 นายรชต  รัตนวิบูลย อาหารและโภชนาการ 

8 159201040010-4 นางสาวสิรลัิกษณ  ศิลาทอง อาหารและโภชนาการ 

9 159201040013-8 นางสาวอัญมณี  ทิพยแกว อาหารและโภชนาการ 

10 159201040014-6 นายเอกนรินทร  ทิพยแกว อาหารและโภชนาการ 

11 159201040015-3 นางสาวฮาเดยีย  ดอเลาะ อาหารและโภชนาการ 

12 159201040016-1 นางสาววรรณวนัช  หนูนอย อาหารและโภชนาการ 

13 159201040017-9 นางสาวณัฎฐา  ยินดีชินเดช อาหารและโภชนาการ 

14 159201040018-7 นางสาววรารัตน  มาศจร อาหารและโภชนาการ 

15 159201040019-5 นายทวีกานต  แกวโชติรุง อาหารและโภชนาการ 

16 159201040020-3 นางสาวจันทนิภา  กุลประสิทธิ์ อาหารและโภชนาการ 

17 159201040021-1 นางสาวอรวรรณ  วาเยะ อาหารและโภชนาการ 

18 159201040022-9 นายสมพร  เหมทานนท อาหารและโภชนาการ 

19 159201040023-7 นางสาวชลธิชา  คําทิพย อาหารและโภชนาการ 

20 159201040024-5 นางสาวนุชนาถ  สิทธ์ิชู อาหารและโภชนาการ 

21 159201040027-8 นายพงศธร  ประพันธ อาหารและโภชนาการ 

22 159201040028-6 นายภาณุวัฒน  จิตตพงศ อาหารและโภชนาการ 

23 159201040030-2 นางสาววิภาวรรณ  หนูลาย อาหารและโภชนาการ 

24 159201040031-0 นางสาวศิรินุช  พุทธคุม อาหารและโภชนาการ 

25 159201040033-6 นางสาวสุกัญญา  สาเมาะดามัน อาหารและโภชนาการ 

26 159201040037-7 นางสาววนิดา  หมานบาว อาหารและโภชนาการ 

27 159201040039-3 นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรทอง อาหารและโภชนาการ 

28 159201040041-9 นางสาวสชุาวดี  ศรีสุวรรณ อาหารและโภชนาการ 



 

 
 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159201040042-7 นางสาวมัซนีย  มาติเยาะ อาหารและโภชนาการ 

30 159201040044-3 นางสาวอิสริยาภรณ  แกวจันทรสอง อาหารและโภชนาการ 

31 159201040045-0 นางสาวพราวเดือน  ทองเลิศ อาหารและโภชนาการ 
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คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอาทิตยที่ 25  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 3 หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159201032001-3 นางสาวกมลชนก  แซเตยีว ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

2 159201032008-8 นางสาวญาณินท  แกวจําปาวิจิตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

3 159201032010-4 นางสาวทรงศิร ิ สนิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

4 159201032011-2 นายทศพร  มีศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

5 159201032012-0 นางสาวธัญชนก  นามยงค ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

6 159201032019-5 นายปฏิภาณ  ใสสอาด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

7 159201032021-1 นางสาวปยะวรรณ  จันทรศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

8 159201032022-9 นายพชร  จันทรรุงเรอืงกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

9 159201032025-2 นายฟาริส  โสะหมาด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

10 159201032026-0 นางสาวมณีพรรณ  แผงงาม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

11 159201032028-6 นางสาวมาริสา  บินสัน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

12 159201032029-4 นางสาวมูนีเราะห  สาแม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

13 159201032032-8 นางสาวรัตติยา  จิรักษา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

14 159201032033-6 นางสาวรัตนาภรณ  ธรรมใจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

15 159201032038-5 นางสาวอภิสรา  ตันสกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

16 159201032040-1 นางสาวอรอินทุ  นามยงค ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

17 159201032042-7 นางสาวอัญธิกา  ธนะนิมิตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

18 159201032043-5 นายอาซือรัน  เจะเลาะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

19  159201032049-2 นางสาวหทัยทิพย  ขวัญทองย้ิม  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 


