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  ครั้งที่ 2 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอังคารที่ 20  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 3 หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205060007-6    นางสาวชลิดา   ยิ้มยก การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

2 159205060009-2    นางสาวญานินทร   ธัญญานนท การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

3 159205060013-4    นางสาวธารารตัน   วิเศษ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

4 159205060016-7    นางสาวปรยีานุช   จุลพงศ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

5 159205060019-1    นางสาวยอดขวัญ   ปนทองพันธ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

6 159205060022-5    นางสาววรษิฐา   บุญรัตนงั การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

7 159205060025-8    นางสาวศรีสุดา   ศรีชู การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

8 159205060027-4    นางสาวสิริญญา   อรุณโชติ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

9 159205060031-6    นางสาวหัสยา   หมัดหมีน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

10 159205060032-4    นางสาวธัญลักษณ   แกวสองเมือง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

11 159205060037-3    นางสาวกิตติวรรณ   เหล็มขุน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

12 159205060038-1    นางสาวกุลจิรา   สวามิชัย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

13 159205060041-5    นางสาวปนัดดา   รมแกว การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

14 159205060050-6    นางสาววันวิสา   พุทธมุสิก การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

15 159205060051-4    นางสาวศิริพร   บุญมาก การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

16 159205060052-2    นางสาวสุธิดา   ทองบุรี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

17 159205060056-3    นางสาวเจนจิรา   บุตรเกตุ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

18 159205060059-7    นางสาวโยษิตา   จันทโร การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

19 159205060060-5    นางสาวโสภิตา   หมาดเตี้ย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

20 159205060062-1    นางสาววัลลยา   อุทัยเกษม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

21 159205060064-7    นางสาวมานิตา   ชวยหนู การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

22 159205080009-8    นายกิติคุณ   ลอยลิบ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

23 159205080010-6    นายกิติพัฒน   ทองชุม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

24 159205080014-8    นายชยณัฐ   บุญสวาง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

25 159205080019-7    นายธไนศวรรย   ทองก้ิม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

26 159205080020-5    วาท่ีรอยตรีนภดล   เกตตะพันธ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

27 159205080022-1    นายพงศกร   ศรีเฉลิม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 



 

 

 

 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
28 159205080023-9    นายพงศกร   แสงประดับ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

29 159205080024-7    นายพนัส   หนูกลับ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

30 159205080025-4    นายพิทักษ   หนูนาค การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

31 159205080027-0    นายภาณุวิชญ   เหมียนคิด การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

32 159205080028-8    นายภานุเดช   ชูสุวรรณ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

33 159205080030-4    นายวีรยุทธ   คงสม การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

34 159205080035-3    นายอติคุณ   ฤทธิภักดี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

35 159205080039-5    นายอภิศักดิ์   คาํวุน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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  ครั้งที่ 2 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอังคาร ที่ 20  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 10.30 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้น 5  หองสอบ  59502 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205092004-5    นางสาวเขมจิรา   พรหมแดง การตลาด 

2 159205092008-6    นางสาวธัญญารัตน   ปราบณรงค การตลาด 

3 159205092010-2    นางสาวเปมิกา   บุญรอดจุย การตลาด 

4 159205092011-0    นางสาวภัทราวดี   รักษาชมุ การตลาด 

5 159205092017-7    นางสาววิสทิธิณี   แสงแกว การตลาด 

6 159205092021-9    นางสาวอนุสรา   รัตนประพันธ การตลาด 

7 159205092022-7    นางสาวอัจฉรา   บุญชู การตลาด 

8 159205092027-6    นางสาวนิติญา   พัฒนมณี การตลาด 

9 159205092028-4    นางสาววันวิสาข   พรมรักษ การตลาด 

10 159205092029-2    นางสาวกนกนิตย   อักษรเนียม การตลาด 

11 159205092030-0    นางสาวกนิษฐา   จันทวิเศษ การตลาด 

12 159205092031-8    นางสาวจุฬาลักษณ   ปนปราณี การตลาด 

13 159205092033-4    นางสาวชนกานต   ชลเจริญ การตลาด 

14 159205092034-2    นางสาวฐิตินันท   ทองโอ การตลาด 

15 159205092036-7    นางสาวตรีรตัยา   จบฤทธิ์ การตลาด 

16 159205092038-3    นายนัชนนท   หลัดยุสะ การตลาด 

17 159205092040-9    นางสาวปยวรรณ   อินทคง การตลาด 

18 159205092041-7    นางสาวพนิดา   หลําหมะ การตลาด 

19 159205092042-5    นางสาวพัชติญา   อรัญดร การตลาด 

20 159205092043-3    นางสาวพัชรนิทร   รังษี การตลาด 

21 159205092045-8    นางสาววรัญญา   พรพิทักษนุกูล การตลาด 

22 159205092051-6    นางสาวโรสซารา   หมาดอี การตลาด 

23 159205092052-4    นางสาวโสรยา   ฝนฝา การตลาด 

24 159205092054-0    นางสาวจิตตกานต   ฤทธิ์เดช การตลาด 

25 159205092056-5    นางสาวกมลรตัน   ปรางสุวรรณ การตลาด 

26 159205092060-7    นางสาวกานตธิดา   วิบูลยพันธ การตลาด 

27 159205092068-0    นางสาวปรชิญา   ธรรมเดโช การตลาด 

28 159205092069-8    นางสาวสุวนันท   กัณฑแกว การตลาด 



 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159205092071-4    นางสาวจันทิมา   แกวมณี การตลาด 

30 159205092072-2    นางสาวกัลยาณ ี  ทิพยรส การตลาด 

31 159205092074-8    นางสาวนลินทิพย   ธนะพิทักษ การตลาด 



รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3  ครั้งที่ 2 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอังคารที่  20  มีนาคม  2561  เวลา 10.30 – 12.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น  3   หองสอบ  59302 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205090001-3    นางสาวกมลรตัน   ปานมณี การตลาด 

2 159205090004-7    วาท่ีรอยตรีหญิงกันตาภา   หมานเจริญ การตลาด 

3 159205090005-4    นางสาวกัลยา   หีมหมะ การตลาด 

4 159205090007-0    นางสาวจรีรัตน   เพ็ชรรัตน การตลาด 

5 159205090012-0    นายชนะชัย   ปวนชน การตลาด 

6 159205090017-9    นางสาวณัฐพร   นารีหวานดี การตลาด 

7 159205090022-9    นางสาวนันทิตา   หมูเฮง การตลาด 

8 159205090032-8    นางสาวพิมพใจ   คุมจันทร การตลาด 

9 159205090034-4    นางสาวฟาริดา   หมัดอะดั้ม การตลาด 

10 159205090037-7    นางสาวลัดดา   เสมนันท การตลาด 

11 159205090045-0    นางสาวสุภาวด ี  พรหมอินทร การตลาด 

12 159205090046-8    นางสาวสุมินทรญา   ถาวร การตลาด 

13 159205090073-2    นางสาวผณิตา   ชูเอียด การตลาด 

14 159205090076-5    นางสาวพัชรดิา   จีนชาวนา การตลาด 

15 159205090081-5    นางสาวสุกัญญา   บุญรยุ การตลาด 

16 159205090091-4    นางสาวฮีดายะ   หมัดเบ็ญหวัง การตลาด 

17 159205090096-3    นางสาวสุมาตรา   หลงหีม การตลาด 

18 159205090097-1    นางสาวทิพยสุคนธ   ปานแกว การตลาด 

19 159205090098-9    นางสาวมณีรัตน   จันทศริ ิ การตลาด 

20 159205090101-1    นางสาวสุดารัตน   สารดษิฐ การตลาด 

21 159205090103-7    นางสาวนัจญวา   หัดนุย การตลาด 

22 159205100063-1    นางสาววนชิา   สุวรรณรักษา การบัญช ี

23 159205100072-2    นางสาวสุนัจนันท   หรีรักษ การบัญช ี

24 159205100074-8    นางสาวสุวธิดา   เจิมพงศ การบัญช ี

25 159205102009-2    นางสาวดารณี   ชัยปญหา การบัญช ี

26 159205102005-0    นางสาวฐาปนี   บุญสนิท การบัญชี 

27 159205102007-6    นางสาวณัฎฐธิดา   สมบูรณ การบัญช ี

28 159205102018-3    นางสาววราภรณ   ทัศวานนท การบัญช ี



 

 

 

 

 

  

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159205102023-3    นางสาวศิรลิักษณ   หมัดสมัคร การบัญช ี

30 159205102026-6    นางสาวสอหรีฮะ   หีมจิตร การบัญช ี

31 159205102030-8    นายสุวิทย   สุวรรณโณ การบัญช ี
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3
  ครั้งที่ 2 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
วันอังคารที่  20  มีนาคม  2561  เวลา 10.30 – 12.00 น. 

 ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น  5  หองสอบ  59502 
 

ลําดับ รหัสนักศกึษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

1 159205102048-0   นางสาวอุไรวรรณ   ปนแกว การบัญชี 

2 159205102053-0   นางสาวทิพรัตน   พุทธชาติ การบัญช ี

3 159205702058-3   นางสาวนโิลบล อาภรณศรี การบัญชี 

4 159205112004-1    นางสาวธิดา   แกวชวย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

5 159205112011-6    นางสาวเมธาว ี  บุญมาศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

6 159205112012-4    นางสาวรัตนาภรณ   ชวยจันทร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

7 159205112031-4    นางสาวอัสมีรา   ฮามะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

8 159205112040-5    นางสาวนิชาภา   รอดลอยทรัพย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

9 159205112059-5    นางสาวเพ็ญศิริ   มันแกว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

10 159205112063-7    นางสาวอาริตา   นวนมะโน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

11 159205112066-0    นางสาวผกามาศ   ภิรมยสมบัติ ณ ถลาง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

12 159205820002-8    นางสาวจันทรจิรา   ชํานาญเวช การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

13 159205820007-7    นางสาวปาริษา   รัตนอุบล การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

14 159205820012-7    นางสาวลลิตา   สิงหทอง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

15 159205820016-8    นางสาวสุดารัตน   แกวปาน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

16 159205820017-6    นางสาวสุธิดา   สุวรรณรัตน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

17 159205820022-6    นางสาววาสิตา   สุวรรณรตัน การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

18 159205820024-2    นางสาวกมลชนก   พุฒทวี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

19 159205820028-3    นางสาวชญานภัส   สําราญศรี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

20 159205820029-1    นางสาวชลธิชา   รักนุย การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

21 159205820031-7    นางสาวนันทิกานต   สุภาล ี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

22 159205820033-3    นางสาวประภัสสร   จิตนุราช การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

23 159205820036-6    นางสาวมาราตรี   หะยี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

24 159205820037-4    นายมารุต   ทิศสักบุรี การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

25 159205820038-2    นางสาวยศเลขา   ชลดาไชยากร การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

26 159205820039-0    นางสาวรจนา   โลหะกิจ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

27 159205820045-7    นางสาวศศิวรรณ   สวางรุงเรือง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

28 159205820047-3    นางสาวสุทิศา   เเกวเเพรก การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 



 
 

 

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
29 159205820048-1    นางสาวสุธากร   แซเจียง การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

30 159205820050-7    นางสาวอรชิรา   คงเดชะ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

31 159205700017-1    นางสาวสกุลรตัน   พุทธพงค การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

32 159205700020-5    นางสาวอนิตา   สาริขา การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

33 159205700027-0    นายกนกพล   ฉายกะพันธ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

34 159205700029-6    นางสาวดวงดาว   บํารุงวงศ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

35 159205700033-8    นางสาวษัตวิท   เจริญผล การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

36 15920570205-5   นางสาวอรอนงค  ไชยชะนะ การจัดการ-กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (1) 


