
ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 158414770094 นางสาว นนัทิชา  ทองนุ้ย เทคโนโลยีสือสารมวลชน

2 160401010066 นางสาว ชนญัชิดา  ธรรมรงค์ การท่องเทียว

3 160401050005 นางสาว จุฑาทิพย ์ คงเสน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4 160401050008 นาย ธีรนนท ์ ล่องหน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

5 160401050018 นางสาว วชัราภรณ์   แสงดาํ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

6 160401050021 นางสาว สิรามล  วรรณศิลป์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

7 160401050028 นางสาว อชัมา  อุหลีโหด ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

8 160401050031 นางสาว เจนจิรา  สุวรรณกาญจน์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

9 160401050034 นาย เอกพจน์  พนาลี ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

10 160401050040 นาย ชยพล  แกว้มี ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

11 160401050046 นาย ปรเมนท ์ มุ่งงาน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

12 160401050056 นาย เดชสิทธิ  เมืองมิง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

13 160404130052 นางสาว กลยา  ม่วงก่อเกือ วิศวกรรมไฟฟ้า

14 160404140006 นาย ธนทตั  สุขลิม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15 160404170032 นาย วรุตม ์ บุญหวาน วิศวกรรมเครืองกล

16 160404180029 นาย ศิลา  เพียรดี วิศวกรรมอุตสาหการ

17 160405060031 นางสาว สโรชา  วงศชู์สุข การจดัการ

18 160405060037 นางสาว อลิสา  ปินชูทอง การจดัการ

19 160405060045 นางสาว กิติยา  เขียนวารี การจดัการ

20 160405060048 นางสาว ชนานกานต ์ แกว้ของสุขการจดัการ

21 160405060054 นางสาว พรพมิล  รัฐแฉลม้ การจดัการ

22 160405060068 นางสาว สุชานาถ  กุลดิลก การจดัการ

23 160405090066 นางสาว อรัญญา  อภิชาโต การตลาด

24 160405090077 นาย กนกศกัดิ  ศิลปสงัขเ์ลิศ การตลาด

25 160405090087 นาย ทิวากร  มามดั การตลาด

26 160405090089 นางสาว นภสัสร  ศรีพนมวนั การตลาด

27 160405090090 นางสาว ปฏิมาภรณ์  ดวงจนัทร์ การตลาด

28 160405090105 นางสาว ศศิธร  ลิมศิริปัญญา การตลาด

29 160405700042 นางสาว พิมพช์นก  เพช็รสงค์ การจดัการ

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

30 160410240009 นางสาว กมลรัตน์  รัตนโชเต ทศันศิลป์

31 160410240021 นางสาว วนัวิสาข ์ เพอบาน ทศันศิลป์

32 160410240038 นางสาว ฐิตาภา  จนัทภาโส ทศันศิลป์

33 160410250003 นางสาว กิติมา  เวสารัชพิทีกษ์ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 160410250010 นางสาว นุรอา้ย  อาแว การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

2 160410250017 นางสาว ลายซู่า  ศรีเหมาะ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

3 160410250021 นางสาว อรัตสา  ทุมวงษ์ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

4 160410250025 นางสาว กนัยล์ภสั  แจ่มเรือน การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

5 160410250036 นางสาว โรสลยัลา  มะสาแม การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

6 160410250037 นางสาว โสรดา  นวบุญ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

7 160410250038 นาย ธนาวุฒิ  แสงขาํ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

8 160410250042 นางสาว โซเฟีย  ฤทธิโต การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

9 160410260038 นางสาว ทรรศน  รักษาศิลป์ การผงัเมือง

10 160410260061 นาย อมัพนัดี  ปะอิง การผงัเมือง

11 160410260062 นาย อาลี   สมจิตร การผงัเมือง

12 160414770014 นางสาว นนทินี  ภู่กลาง เทคโนโลยีสือสารมวลชน

13 160414770024 นางสาว รัตนาภรณ์  โกมลตรี เทคโนโลยีสือสารมวลชน

14 160414770049 นางสาว ซีตีฟาตีม๊ะ  หมานเหม เทคโนโลยีสือสารมวลชน

15 160414770063 นางสาว นฤมล  เกียวสันเทียะ เทคโนโลยีสือสารมวลชน

16 160414770073 นางสาว พรลภสั  ยอ่งสกุล เทคโนโลยีสือสารมวลชน

17 160414770078 นาย สุรเกียรติ  แกว้ขาว เทคโนโลยีสือสารมวลชน

18 160414770096 นางสาว ธนัยาภรณ์  บวัเผียน เทคโนโลยีสือสารมวลชน

19 160414772013 นาย ศิริศกัดิ   พลูสวสัดิ เทคโนโลยีสือสารมวลชน

20 160414772019 นาย จกัรี  มีงาม เทคโนโลยีสือสารมวลชน

21 160510270085 นาย ศตวรรษ  ระยะไมตรี สถาปัตยกรรม

22 161204170007 นาย คมชาญ  สยงักูล วิศวกรรมเครืองกล

23 161204170017 นาย พิเชษฐ ์ ดินหมิน วิศวกรรมเครืองกล

24 161204170025 นาย สมพงษ ์ บางรักษ์ วิศวกรรมเครืองกล

25 161204170036 นาย เมธาสิทธิ  สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมเครืองกล

26 161204170037 นาย ไชยวฒัน์  ปะธิปะ วิศวกรรมเครืองกล

27 161204712029 นาย ณัฐพล  หมดัอะหิน วิศวกรรมโทรคมนาคม

28 161204712042 นาย พีระพฒัน์  รัตนพนัธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

29 161204712049 นาย วชัรินทร์  ณรงครั์ตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

30 161204712055 นาย อนุรักษ ์ จิตรสุข วิศวกรรมโทรคมนาคม

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 161204810001 นาย กฤตภาส  ถาวรสุข วิศวกรรมการผลิต

2 161204810006 นาย ศิริชยั  สุเนา วิศวกรรมการผลิต

3 161204810029 นาย อนุพงษ ์ แซ่ลิม วิศวกรรมการผลิต

4 161204810032 นาย เปรม  หนูทองแกว้ วิศวกรรมการผลิต

5 161204810035 นาย ภานุมาศ  พรหมณี วิศวกรรมการผลิต

6 161205082019 นาย ธนานนัต ์ กูลชู การจดัการ

7 161205092019 นางสาว คชาภรณ์  วิเศษพงษ์ การตลาด

8 161205092042 นางสาว เนติกา  เขียดแหละ การตลาด

9 161205092043 นางสาว แสงรวี  พว่งสุข การตลาด

10 162205062008 นาย มหาสมุทร  กอ้งพานิชกุล การจดัการ

11 162205062021 นางสาว จารุณี  กาญจนเพญ็ การจดัการ

12 162205062036 นางสาว บุษบาวรรณ  แสงแกว้ การจดัการ

13 162205062047 นางสาว ธนาภรณ์  เกตุเมฆ การจดัการ

14 162205082006 นางสาว นิภาพร  สายสิงห์ การจดัการ

15 162205082013 นางสาว สุนิสา  ไข่มุก การจดัการ

16 162205082024 นาย ยทุธพิชยั  ฮวัลี การจดัการ

17 162205082029 นางสาว อภิชญา  บินละหีม การจดัการ

18 162205082042 นาย ธนัทกร  สุวรรณพรรค การจดัการ

19 162205082048 นาย รัฐพงศ ์  จนัทร์พิทกัษ์ การจดัการ

20 162205092014 นางสาว ภิญญาพชัญ ์ ไตรทิพยานนท์การตลาด

21 162205092015 นางสาว ลดาพร  หนูแป้นน้อย การตลาด

22 162205092023 นางสาว กานติมา  แกว้ขาว การตลาด

23 162205092024 นางสาว ชญาดา  เพชรมณีโชติ การตลาด

24 162205092029 นางสาว ดาราวรรณ  สอนแกว้ การตลาด

25 162205092034 นางสาว พรรณอร  ไกรทิพย์ การตลาด

26 162205092039 นางสาว รุสนานี  บวดดีน การตลาด

27 162205092045 นางสาว ศศิวรา  คชรัตน์ การตลาด

28 162205092055 นางสาว บุบผา  ทองโรย การตลาด

29 162205092058 นางสาว มณีนุช  อนุมณี การตลาด

30 162205092060 นางสาว แพรพรรณ  คงกระพนัธ์ การตลาด

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   5   ห้องสอบ  59502 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 162205102009 นางสาว ผกามาศ  เอียมเซียม การบญัชี

2 162205102016 นางสาว วชิราภรณ์  พรหมจนัทร์ การบญัชี

3 162205822003 นางสาว จรรยพร   คงจนัทร์ การจดัการ

4 162205822007 นาย ณัฐิวุฒิ  รัชตะพนัธ์ การจดัการ

5 162205822012 นางสาว ศิริพร  สุดเจริญ การจดัการ

6 162205822029 นางสาว สุกญัญา   หนูทรัพย์ การจดัการ

7 162205822032 นางสาว โศภิษฐา   นิลพนัธ์ การจดัการ

8 162205822059 นางสาว อลิสษา  จนัอิ การจดัการ

9 160414770092 นางสาว ธวลัรัตน์ ชีวะอิสระกุล เทคโนโลยีสือสารมวลชน อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

10 160410260007 นางสาว ทิพรดา สุยโฉ การผงัเมือง อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

11 160401010100 นางสาว สุพรรษา สีดาํ การท่องเทียว อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

12 160410260071 นางสาว วิภาดา เพชรคีรี การผงัเมือง อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

13 160410240019 นางสาว รุ่งฉตัร รัตนบูรณ์ ทศันศิลป์ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

14 162205062006 ว่าทีร้อยตรี ฐิติภทัร นองเนือง การจดัการ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

15 162205092002 นางสาว จุฬาลกัษณ์ เรืองสม การตลาด อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

16 160414770055 นางสาว ทองกร ธนพรชูช่วง เทคโนโลยีสือสารมวลชน อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

17 160405090049 นาย วรชาติ หมดัเลขา การตลาด อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

18 160410250041 นางสาว อามีนา หวงัเบญ็หมูด การออกแบบแฟชนัและสิงทอ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

19 162205092040 นางสาว ลดัดาวลัย ์เส้งมี การตลาด อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

20 162205092019 นางสาว อารียา ยาชะรัด การตลาด อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

21 162205062052 นาย สุวพนัธ์ สิทธิสาร การจดัการ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

22 160414770046 นาย ชยตุพงศ ์เสาวภาคย์ เทคโนโลยีสือสารมวลชน อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

23 160510270082 นางสาว ไรฮาน่า วารีกูล สถาปัตยกรรม อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

24 161204712075 นาย ปรเมศร์ แป้นทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

25 161204810030 นาย อมรภทัร วงษสุ์วรรณ์ วิศวกรรมการผลิต

26 161204810012 นาย จิระพงศ ์แกว้เจริญ วิศวกรรมการผลิต

27 162205822065 นางสาว นางสาวสุชาวดี พุ่มนุย้ การจดัการ

28 62205822021 นางสาว บุญพิทกัษ ์ศรีสุวรรณ การจดัการ

29 162205822054 นางสาว อาเดีย ไชยสอน การจดัการ

30  นางสาวสุวดี  ธรัชการญจน์ การจดัการ ตรวจสอบใบเสร็จอีกครัง

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 162205822026 นางสาว ยไูรดา อะยะมา การจดัการ

2 162205822034 นางสาว กานดา ตุดนายหนู การจดัการ ตรวจสอบใบเสร็จอีกครัง

3 นางสาวปริฉตัร  บุญทษัศโร การจดัการ ตรวจสอบใบเสร็จอีกครัง

4 162205822019 นาย ธนบตัร สว่างจนัทร์ การจดัการ

5 160414770059 นางสาว ธญัทิพ ไล่สาม เทคโนโลยีสือสารมวลชน

6 นางสาวธนัยช์นา  เพช็รบูรณ์ เทคโนโลยีสือสารมวลชน ตรวจสอบใบเสร็จอีกครัง

7 160414770104 นาย เมธาวี ศรีสงัข์ เทคโนโลยีสือสารมวลชน

8 นายอภิสิทธิ   ดว้งมาก การจดัการอุตสหกรรม ตรวจสอบใบเสร็จอีกครัง

9 160410250026 นางสาว นทัธินนัท ์พรมทอง การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

10 160410250022 นางสาว อะรีนา มรรคาเขต การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

11 160410250016 นางสาว รัตติยา บิลยะแม การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

12 162205092010 นางสาว ปภสัราภรณ์ มิงเมือง การตลาด

13 162205092012 นางสาว พีรดา พิทกัษธ์รรม การตลาด

14 160414860024 นาย คมชาญ สายทองคาํ เทคโนโลยปิีโตรเลียม

15 162205822058 นางสาว สุธิศา ขวญัหนู การจดัการ

16 162205822043 นางสาว นิภาพร ประทุมมา การจดัการ

17 160401010119 นางสาว วราพร ชิณวงศ์ การท่องเทียว

18 160401010101 นางสาว สุภสัสร เส้งคลา้ย การท่องเทียว

19 160401010113 นางสาว วิลาสินี รัตนพนัธ์ การท่องเทียว

20 160401010108 นางสาว อาทิตยา แกว้ช่วย การท่องเทียว

21 160401010093 นางสาว ศิริพร ศิริไพศาล การท่องเทียว

22 160401010103 นางสาว สุหสัษา บวัขวญั การท่องเทียว

23 160401010106 นางสาว ณภคัอร พุ่มดว้ง การท่องเทียว

24 160401010102 นางสาว สุมาลี เพชรตีบ การท่องเทียว

25 160401010096 นาย สมเจตร์ จนัสุข การท่องเทียว

26 160401010098 นางสาว สุดารัตน์ หมดัศรี การท่องเทียว

27 160401010104 นางสาว สุไหวยา บินร่าหมาน การท่องเทียว

28 160401010070 นางสาว ณศัญาดา หลีหนุด การท่องเทียว

29 160401010005 นางสาว จณินธนสัถ ์สืบสาย การท่องเทียว

30 160401010035 นางสาว รุจิรา ผอ่งผดุ การท่องเทียว

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 360403400021 นาย พงศกร  จนัทกาญจน์ พืชศาสตร์

2 360411890013 นางสาว ธวลัยา  ศรีวิเชียร การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

3 360411890015 นางสาว ฝนดาว  บรรจงสุทธิ การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

4 360411890031 นางสาว วิภาดา  เพชรสีทอง การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

5 360411890032 นางสาว ศุภสุตา  สวสัดี การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

6 360411890034 นางสาว สโรชา  วนัธงไชย การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

7 362202360031 นาย ธนากร  สิทธิชยั เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 362203400022 นาย อนนัท ์ ขอรับกลาง พืชศาสตร์

9 362211062004 นางสาว กฤติกา  แกว้สุข การจดัการ

10 362211062007 นางสาว พชัรินทร์  แวงวนั การจดัการ

11 362211062015 นางสาว สุธิสา  หลานอาว์ การจดัการ

12 362211100170 นางสาว ปราถนา  ดาํพละวนั การบญัชี

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทีไสใหญ่ 



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 661406550011 นาย ชยัวฒัน์  จิตรหลงั วทิยาศาสตร์ทางทะเล

2 661406550014 นางสาว สุภาภรณ์  คงสมาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

3 661406590008 นาย จิรเมธ  วรรณเพชร การจดัการสิงแวดลอ้มทอ้งถิน

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 460407830004 นาย ชวกิจ  ลิบนอ้ย การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

2 462207830001 นางสาว กนกวรรณ  ไตรเมศ การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

3 462207830008 นาย ทศกร  สุขลิม การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

4 462207830010 นางสาว นาํฝน  นิลละออ การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

5 462207830012 นางสาว ประพนัธ์วสา  พิศลืม การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

6 462207830013 นาย ปวีณวฒัน์  สุขแกว้ การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

7 462207830014 นางสาว ปัทธียา  เวชศาสตร์ การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

8 462207830016 นางสาว ปัทมาพร  สีชา้ง การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

9 462207830020 นางสาว รัตติกาล  ชูเสียงแจว้ การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

10 462207830023 นางสาว วีรวรรณ  พิบูลย์ การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

11 462207830024 นางสาว ศิริพรรณ  สุวรรณ์ การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

12 462207830025 นางสาว ศิริอนงค ์ สงขาํ การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

13 462207830026 นาย ศุภชยั  ไกรลาศ การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

14 462207830027 นางสาว ศุภานนั  พฤกมี การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

15 462207830031 นางสาว สุกุมา  สมมุ่ง การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

16 462207830034 นางสาว อภิญญา  ราชเมืองขวางการจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

17 462207830035 นางสาว อภิสรา  สินทอง การจดัการอตุสาหกรรมอาหาร ฯ

18 462207830036 นางสาว อิสรินทร์  ยหีวา การจดัการอุตสาหกรรมอาหาร ฯ

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทีทุ่งใหญ่ 

วนัพุธที 24 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้อง AR301  อาคารสํานักวทิยบริการ


