
ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 159414860013 นางสาวศุภิสรา   หนูประกอบ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

2 160414860001 นางสาวฉนัทิสา   ศิริพงศ์ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

3 160414860002 นางสาวชญานิษฐ ์  รัตนะ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

4 160414860003 นายชิษณุพงศ ์   ภกัดีสุวรรณ์ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

5 160414860004 นางสาวญาตาวี    เตม็รัตน์ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

6 160414860006 นายปัญณวฒัน์    อนนัตชื์น เทคโนโลยปิีโตรเลียม

7 160414860011 นายอนาวิน    ไกรยมู เทคโนโลยปิีโตรเลียม

8 160414860012 นายอมรพนัธุ์   อินทร์สังข์ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

9 160414860016 นางสาวปรีดาพร   คงนวล เทคโนโลยปิีโตรเลียม

10 160414860017 นายภรัณย ู  แกว้ชูเสน เทคโนโลยปิีโตรเลียม

11 160414860020 นางสาวเชาวนี   คงขาว เทคโนโลยปิีโตรเลียม

12 160414860024 นายคมชาญ    สายทองคาํ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

13 160414860025 นางสาวศดานนัท ์  เสียงหวาน เทคโนโลยปิีโตรเลียม

14 160414860026 นางสาวสุดารัตน์   หมดับาซา เทคโนโลยปิีโตรเลียม

15 160414860028 นางสาวเพญ็ประภา   นิลละออง เทคโนโลยปิีโตรเลียม

16 161414860001 นายกิตติวินท ์   หมดัสี เทคโนโลยปิีโตรเลียม

17 161414860006 นายณฐักานต ์   จกัรกาญจน์ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

18 161414860007 นางสาวสุรัตนา    พรหมวิจิตร เทคโนโลยปิีโตรเลียม

19 161414860009 นายณฐัวงศ ์   แกว้กลาง เทคโนโลยปิีโตรเลียม

20 161414860011 นางสาววรรณรดา    เส็มหมาน เทคโนโลยปิีโตรเลียม

21 161414860012 นายวีรศกัดิ    แกว้หนู เทคโนโลยปิีโตรเลียม

22 160414770015 นางสาวนภสร   พรพฒันาพงศ์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

23 160414770004 นายขจรยศ   ราชโยธา เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

24 160414770071 นางสาววิทนีย ์  ไชยมงคล เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

25 160414770066 นายพชัรพล    ประชุมชนะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

26 160414770018 นายบุญฤทธิ    มูสิกสูตร เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

27 160414770026 นางสาวศรณี    ไชยแกว้ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

28 160414770038 นายกิตติศกัดิ   พทุธวงค์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

29 160414770005 นายณชัพล   ศรีจนัทร์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

30 160414770085 นายฮาซนั    บวันาค เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 

วนัจันทร์ที  23  พฤศจิกายน  2563 เวลา 08.00 - 10.00 น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 160414770092 นางสาวธวลัรัตน์   ชีวะอิสระกุล เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

2 160414770077 นางสาวสุดารัตน์   รัตนสาํเนียง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

3 160414770073 นางสาวพรลภสั   ยอ่งสกุล เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

4 160414770049 นางสาวซีตีฟาตีม๊ะ   หมานเหม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

5 160414770060 นางสาวธนัยช์นก   เพช็รบูรณ์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

6 160414770013 นายนครินทร์   อภิญญาวุฒิ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

7 160414770007 นางสาวณัฐสุดา   ทองถาวร เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

8 160414770014 นางสาวนนทินี   ภู่กลาง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

9 160414770055 นายงสาวทองกร   ธนพรชูช่วง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

10 160414770074 นายสถาปัตย ์  มูละ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

11 160414770028 นางสาวสริญาพร     สุขเเกว้ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

12 160414770029 นางสาวสุชาฎา    พนัธุ์จู เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

13 160414770091 นางสาวกรณิศ    ชูประสูติ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

14 160414770002 นางสาวกมลชนก    สุกนัทะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

15 160414770008 นางสาวทกัษิณา    แกว้คงสุข เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

16 160414770006 นายณฐัพงษ ์   โชคหิรัณยาภาส เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

17 160414770053 นางสาวณัฐมล   มูลวงค์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

18 160414770031 นายอนนท ์  เทศอาเส็น เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

19 160414770067 นางสาวบุญจิรา   จินดา เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

20 160414772009 นางสาวผสุดี    ชูทอง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

21 160414770037 นางสาวกาญจนี   ทองรักษ์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

22 160414772013 นายศิริศกัดิ   พลูสวสัดิ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

23 160414772025 นางสาวปัญชิกา   ตงัฐานวรวิทย์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

24 160414772029 นายสมรักษ ์   สุวรรณชาตรี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

25 160414770087 นายเทิดศกัดิ   เตชะยศ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

26 160414770101 นายวรัญ ู    สุขช่วย เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

27 160414770036 นางสาวกวินทิพย ์  ชยันนัทาวิทกัษ์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

28 160414770095 นายธกณัฑ ์   สีแกว้กลบั เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

29 160414770046 นายชยตุพงศ ์   เสาวภาคย์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

30 160414772019 นายจกัรี     มีงาม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

วนัจันทร์ที  23  พฤศจิกายน  2563 เวลา 08.00 - 10.00 น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 160414770045 นายชยาชยั    ศิริอินทร์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

2 160414772032 นางสาวอภิชญา    เขียวสุวรรณ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

3 160414770027 นางสาวศุภานิช    บุญแกว้ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

4 160414770009 นางสาวธนภรณ์    แซ่เฮ่า เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

5 160414772005 นายชชัวาล    เมืองไทย เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

6 160414770043 นายจิตรภาณุ    องัศุกสิกร เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

7 160414770086 นางสาวกลัยกร   ริยาพนัธุ์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

8 160414770025 นายฤทธิพร    กปิลกาญจน์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

9 158414770094 นางสาวนนัทิชา   ทองนุ้ย เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

10 160414770059 นางสาวธญัทิพ    ไล่สาม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

11 160414770076 นางสาวสิรินทรา    รักเถาว์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

12 160414770072 นางสาววิภาพรรณ    รอดแกว้ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

13 160414770096 นางสาวธนัยาภรณ์    บวัเผียน เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

14 160414770063 นางสาวนฤมล    เกียวสันเทียะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

15 160414770069 นายภคัพล   หมู่เฮง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

16 160414770012 นายธิติพฒัน์    บวัทอง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

17 160414770048 นายชชัวฒัน์   เรียมจาํปา เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

18 160414770034 นายแบงคช์าติ    เพชรศรี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

19 160414770051 นายณฐัณัฐ ์   วรเชฐวราวตัร์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

20 160414770042 นาย จตุพร    ปัญจกิจ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

21 160414770044 นางสาวชนิษฐา    ชี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

22 160414770024 นางสาวรัตนาภรณ์    โกมลตรี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

23 160414770050 นางสาวฐานียา    ม่วงนุ่ม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

24 160414770078 นายสุรเกียรติ   แกว้ขาว เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

25 160414770070 นายภานุมาศ   เลียงพนัธ์เจริญ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

26 160414770052 นางสาวณัฐพร   ทิพยม์ณเทียร เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

27 160414770104 นายเมธาวี    ศรีสงัข์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

28 160414772024 นางสาวปรียา ภรณ์     รอด จิ รา  เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

29 160414770041 นายครรชิต    พงังา เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

30 160414770094 นางสาว ณัฐริกา    จิตตะเสโณ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

วนัจันทร์ที  23  พฤศจิกายน  2563 เวลา 08.00 - 10.00 น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   5   ห้องสอบ  59502 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
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คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 


