
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 361211060001 นางสาวกญัญารัตน์   สูชยัยะ การจดัการ

2 361211060002 นางสาวกญัญารัตน์   ชีแกว้ การจดัการ

3 361211060004 นางจิราวรรณ   ชงัเกตุ การจดัการ

4 361211060005 นางสาวจุฑารัตน์   ภูมิไกร การจดัการ

5 361211060006 นางสาวธญัชนก   สุขเพญ็ การจดัการ

6 361211060007 นางสาวธนัยช์นก   หนูนารถ การจดัการ

7 361211060009 นางสาวนารีรัตน์   สุตนัติราษฎร์ การจดัการ

8 361211060016 นางสาวเพญ็นภา   ปานศรี การจดัการ

9 361211060017 นางสาวรุจาภา   จอมพงษ์ การจดัการ

10 361211060018 นางสาววรรณวิศา   สวสัดิโกมล การจดัการ

11 361211060019 นางสาวสิริภาคย ์  เสนารัตน์ การจดัการ

12 361211060020 นางสาวโสภา   ช่วยศรีนวล การจดัการ

13 361211060021 นางสาวกาญจนา   ส้มเขียวหวาน การจดัการ

14 361211060022 นางสาวธญัญารัตน์   ปัญญาพิจยั การจดัการ

15 361211060024 นางสาวปาริชาติ   วิเศษโชค การจดัการ

16 361211750001 นางสาวชนิสรา   คีรีเพชร การเงิน

17 361211750002 นางสาวณฐัฐิญา   ทองตุม้ การเงิน

18 361211750004 นางสาวพชัราภรณ์   มาตะยา การเงิน

19 361211750005 นางสาวลลิตภทัร   ทองอุปการ การเงิน

20 361211750006 นางสาววนิดา   ฤทธิมนตรี การเงิน

21 361211750007 นางสาวศราวดี   ยะโส การเงิน

22 361211750010 นางสาวขวญัใจ   รักถนอม การเงิน

23 361211750011 นางสาวณิชกมล   กลบัพงค์ การเงิน

24 361211750012 นางสาวณิชารีย ์  พรหมบุตร การเงิน

25 361211750013 นางสาวนาํฝน   ยงิคิด การเงิน

26 361211750014 นางสาวปนดัดา   นาควานิช การเงิน

27 361211750016 นางสาวผริตา   หิตาชาติ การเงิน

28 361211750018 นางสาวมลฤดี   รัตนวรรณ การเงิน

29 361211750019 นางสาววิยะดา   แซ่คู้ การเงิน

30 361211750020 นางสาวศิริลกัษณ์   กาํแพงแกว้ การเงิน

31 361211750021 นางสาวสมนภา   เทพบรรทม การเงิน

32 361211750022 นางสาวสุภาณี   ตรงต่อการ การเงิน

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 

วนัองัคารที  1  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 361211750023 นางสาวสุมินตรา   มณีฉาย การเงิน

34 361211750025 นางสาวปวานี   ศรีนุ่นวิเชียร การเงิน

35 361211750027 นางสาวพิมลพร   ศรีทอง การเงิน

36 361211750028 นางสาวณฐัริกา   ธานีรัตน์ การเงิน

37 361211750030 นางสาวมินตรา   นาคอุปการณ์ การเงิน

38 361211750031 นางสาววรรณภา   กลนัพิกุล การเงิน

39 361211750034 นางสาวรุจิรา   เกา้ซว้น การเงิน

40 361211750036 นางสาววิภารัตน์   ลือชารักษ์ การเงิน



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 361211760001 นางสาวกชมน  เกตุอินทร์ ระบบสารสนเทศ

2 361211760012 นางสาวมนชนก  ปิลวาสน์ ระบบสารสนเทศ

3 361211760014 นางสาวอุทุมพร  ศรีบุตร ระบบสารสนเทศ

4 361211760015 นางสาวรัตนาวลี  สกลุหนู ระบบสารสนเทศ

5 361211760016 นางสาวสุดารัตน์  กรดสีใหม่ ระบบสารสนเทศ

6 361211760017 นางสาวนฤมล  เนียมวงษ์ ระบบสารสนเทศ

7 361211760018 นางสาวจารุวรรณ  ปัญญาจุติ ระบบสารสนเทศ

8 361211760019 นางสาวชฎารัตน์  ศรีหาเมฆ ระบบสารสนเทศ

9 361211760021 นางสาวรมยน์ลิน  ฉิมหนู ระบบสารสนเทศ

10 361211760027 นายกิตติภาส  ชนะพนัธ์ ระบบสารสนเทศ

11 361211760028 นายนนทิวรรธ  จนัทร์ทอง ระบบสารสนเทศ

12 361211760031 นางสาวสุภาณี  จากถิน ระบบสารสนเทศ

13 361211760032 นายณฐัวฒิุ  เวสนุสิทธิ ระบบสารสนเทศ

14 361211760033 นายพงศธร  สุทธิแป้น ระบบสารสนเทศ

15 361211760034 นางสาวกนัตฤ์ทยั  ศรีชยั ระบบสารสนเทศ

16 361211760035 นางสาวจนัจิรา  เกนบุตร ระบบสารสนเทศ

17 361211760037 นางสาวปนดัดา  สมพงศ์ ระบบสารสนเทศ

18 361211760038 นางสาวปวรรัตน์  หอมหวล ระบบสารสนเทศ

19 361211760039 นางสาวมยริุญ  ศรีทอง ระบบสารสนเทศ

20 361211760040 นายไชยวฒัน์  ทองมี ระบบสารสนเทศ

21 361211760041 นางสาวกมลชนก  อนนัตศ์กัดิวงค์ ระบบสารสนเทศ

22 361211060030 นางสาวยศวดี  เผอืกสม การจดัการ

23 361211060033 นายสิทธิภรณ์  หนูเกลียง การจดัการ

24 361211060034 นางสาวสุปรียดา  ร่มรืน การจดัการ

25 361211060035 นางสาวอภิญญา  ชอบประดิษฐ์ การจดัการ

26 361211060037 นางสาวนิจชิตา  หนุ่มนา การจดัการ

27 361211060038 นางสาวปิยะดา  ธรรมปรีชา การจดัการ

28 361211060040 นางสาวเหมือนใจ  อนุโต การจดัการ

29 361211060041 นางสาวดรุณี  นิยมลาภ การจดัการ

30 361211060042 นายวิระศกัดิ  เพช็รเรือง การจดัการ

31 361211060043 นางสาวนนัทนทั  เกลาเกลียง การจดัการ

32 361211060044 นางสาวจิรนนัท ์ แกว้คลาํ การจดัการ

วนัพฤหัสบดที ี3  ตุลาคม   2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 361211060046 นางสาวดารารัตน์  ศรีชาย การจดัการ

34 361211060047 นางสาวภทัราวดี  คงกะพนัธ์ การจดัการ

35 361211060048 นางสาวอทิตยา  สวสัดิสาร การจดัการ

36 361211060049 นางสาวอจัฉรา  จีนหมิก การจดัการ

37 361211060050 นางสาวสุพรรัตน์  บุญปลอด การจดัการ

38 361211060052 นางสาวอรวรรณ  หนูเซ้ง การจดัการ

39 361211060053 นางสาวกญัญาณฐั  ชูสุข การจดัการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 361211062002 นางสาวรังสิมา  แกว้ดี การจดัการ

2 361211062003 นางสาวสุภาพร  จนัทรัก การจดัการ

3 361211062004 นางสาวอารียา  ขนัตรี การจดัการ

4 361211062005 นางสาวทาริกา  พรหมมินทร์ การจดัการ

5 361211062006 นางสาวอจัฉรา  สังสมศกัดิ การจดัการ

6 361211062007 นางสาวรัตนา  บุญรัตน์ การจดัการ

7 361211062008 นายวฒันชยั  พรหมเพชร การจดัการ

8 361211062010 นางสาวแคทลียา  เส็งขาว การจดัการ

9 361211062011 นางสาวรัตนติมากร  ธรรมเพชร การจดัการ

10 361211062012 นางสาวณฐัชา  ไชยจนัทร์ การจดัการ

11 361211062013 นางสาวฐิติพร  พาหุรัตน์ การจดัการ

12 360411760002 นายทวีศกัดิ    ราษฎร ระบบสารสนเทศ

13 360411760005 นายสวิตต ์   ลิมมหาสุคน ระบบสารสนเทศ

14 360411760006 นายปิยวฒัน์    สุทธิปัญญา ระบบสารสนเทศ

15 360411760007 นางสาวนภสัสร    พานชยั ระบบสารสนเทศ

16 360411760008 นางสาวภาณุมาส    ชยัโชติ ระบบสารสนเทศ

17 360411760009 นางสาวนาํทิพย ์   เขียวจนัทร์ ระบบสารสนเทศ

18 360411750001 นางสาวรัตนาพร    เกือกูล การเงิน

19 360411750002 นางสาวศีดา    สิทธิศกัดิ การเงิน

20 360411750003 นางสาวสิรินภา    สิธิราม การเงิน

21 360211750024 นางสาวเมธาวดี  วงัหลวงอิน การเงิน

22 359411100081 นางสาวกญัญภทัร    ไหมละเอียด การบญัชี

23 360211760034 นายธนัยธรณ์   กลุเจริญ ระบบสารสนเทศ

24 359411090064 นายพีระพทัธ์   โททอง การตลาด

วนัศุกร์ท ี 4  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 361211750037 นางสาวสุดธิดา  ชนะคช การเงิน

2 361211750039 นางสาวสมฤดี  โพธิทอง การเงิน

3 361211750040 นางสาวเสาวลกัษณ์  เพช็รแสง การเงิน

4 361211750042 นางสาวพิไลวรรณ  วรรณศิลป์ การเงิน

5 361211750043 นางสาวเพญ็พิชชา  โสวาปี การเงิน

6 361211750044 นางสาวสิริยาภรณ์  ปรุงแต่ง การเงิน

7 361211750047 นางสาวธารารัตน์  พรหมสุวรรณ์ การเงิน

8 361211750049 นางสาวเพญ็นภา  ทองมาก การเงิน

9 361211750050 นางสาววาสนา  ถีถว้น การเงิน

10 361211750051 นางสาวพชรมน  ชูบวัทอง การเงิน

11 361211750052 นางสาวเบญจมาศ  ช่วยเกิด การเงิน

12 361211800001 นางสาวกมลวรรณ  ลงทอง การจดัการ

13 361211800004 นางสาวจารุวรรณ  สุขสวสัดิ การจดัการ

14 361211800005 นางสาวชยาภรณ์  นาวาชยั การจดัการ

15 361211800006 นางสาวณฐัธยาน์  สิทธิไชย การจดัการ

16 361211800008 นางสาวเนตรียา  ธาณุกิจ การจดัการ

17 361211800009 นางสาวบุญญาภรณ์  อินทรชิตร การจดัการ

18 361211800011 นางสาวมาติกา  ประดิษฐษร การจดัการ

19 361211800012 นางสาวศศิภา  จนัทร์ดี การจดัการ

20 361211800013 นางสาวเสาวลกัษณ์  มะลิพนัธุ์ การจดัการ

21 361211800014 นางสาวกรรณิการ์  เกสรินทร์ การจดัการ

22 361211800015 นางสาวกฤติยา  เพง็ยงิ การจดัการ

23 361211800016 นางสาวญาตาวี  ช่วยเกิด การจดัการ

24 361211800017 นางสาวทศันีย ์ บุญช่วยธรรมกิจ การจดัการ

25 361211800019 นางสาวธญัญารัตน์  อุ่นจิต การจดัการ

26 361211800020 นางสาวเนาวนิตย ์ สวสัดี การจดัการ

27 361211800023 นางสาวรัตนารักษ ์ ถมแกว้ การจดัการ

28 361211800024 นางสาวสกาวรัตน ์ กญัจนกาญจน์ การจดัการ

29 361211800025 นางสาวสาวิตรี  ปลอ้งบรรจง การจดัการ

30 361211800027 นายอาทิตย ์ ชูสิทธิ การจดัการ

31 361211800028 นางสาวอาริสา  อุดมสินานนท์ การจดัการ

32 361211800029 นางสาวกนกวรรณ  เชาวนะ การจดัการ

วนัพฤหัสบดที ี 10  ตุลาคม   2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 361211800030 นางสาวปัทณาวดี  ศรีชยั การจดัการ

34 361211800031 นางสาวมทันา  เทวเดช การจดัการ

35 361211800033 นางสาวสุญาณี  ซุ่นแซ่ลอ้ การจดัการ

36 361211800034 นางสาวรุ่งนภา  เวียงชยั การจดัการ

37 361211800035 นางสาวสุจิตรา  พลูสุข การจดัการ

38 361211800037 นางสาวสุพิชชา  อรรถมี การจดัการ

39 361211800038 นางสาวอรยา  เกษมทรง การจดัการ

40 361211800040 นางสาวจินดารัตน์  ทวีบุรุษ การจดัการ


