
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160205102037 นางสาว วิภาดา  กญัยานอ้ย การบญัชี

2 161205062010 นางสาว สุกญัญา  แสงสุวนั การจดัการ

3 161205062011 นางสาว สุกญัญา  แสงแกว้ การจดัการ

4 161205062034 นางสาว รอกียะ๊  ยงัหาด การจดัการ

5 161205092007 นางสาว ธญัรดา  ถกเอียด การตลาด

6 161205092017 นางสาว สุภาวดี  ยอดสวสัดิ การตลาด

7 161205092033 นางสาว สูรัยดา  เหร็นเร๊ะ การตลาด

8 161205092048 นางสาว เบญจปิยพร  หลิกแกว้ การตลาด

9 161205102061 นางสาว สุพตัรา  ปาระมาตท์ การบญัชี

10 161205702002 นางสาว กลัยาณี  ทองพุม่ การจดัการ

11 159405110025 นางสาว อรณิชา มณีแสน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

12 161205092023 นางสาว ฐิตาพร สุวรรณรัตน์ การตลาด

13 159414770035 นาย สหรัตน์  สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

14 159401030035 นางสาว สลิตา  นวลศรี ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

15 159401030060 นางสาว กลุณฐั  รัตนอุไร ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

16 159401030076 นางสาว ธนพร  เพชรรัตน์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

17 159401030091 นางสาว มนญัชญา  ใจดี ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

18 161201040005 นาย ณฐันนท ์ โพธิถาวร อาหารและโภชนาการ

19 161201040010 นางสาว พลอยไพลิน  โสมวงศ์ อาหารและโภชนาการ

20 161201040019 นางสาว นริศา  บวักิง อาหารและโภชนาการ

21 161201040031 นางสาว มาเรียม  เป็นสุข อาหารและโภชนาการ

22 161201040034 นางสาว วีรยา  แวดือมาสอ อาหารและโภชนาการ

23 159401030048 นางสาว สิริกญัญา จนัทร์แกว้ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

24 159401030047 นางสาว สกลุกานต ์มะลิวรรณ์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

25 159410250023 นางสาว อญัญานี  สุขเเกว้ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

26 159410260022 นางสาว กลุธิดา  พิณวงศ์ การผงัเมือง

27 159410260040 นาย นทัตพงษ ์ แกว้เขียว การผงัเมือง

28 159410260068 นาย พงศภ์าส  ตนัติพงศ์ การผงัเมือง

29 160210262008 นางสาว ประกายดาว  แสงจนัทร์ การผงัเมือง

30 160210262021 นาย อบัดลุเลาะห์นาวาวี  เจะเมาะ การผงัเมือง

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

วนัพฤหัสบดที ี26 ธันวาคม  2562 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 559409060009 นางสาว ชนาพร  แขกเทพ การจดัการ

2 561209100006 นางสาว ไซนา้  บราเหม การบญัชี

3 561209100013 นางสาว ธารารัตน์  แกว้เขียว การบญัชี

4 561209100018 นางสาว เบญ็จมาศ  นพศิลป์ การบญัชี

5 561209100020 นางสาว ปัทมา  เป็ดสุวรรณ การบญัชี

6 561209100021 นางสาว ผลัยศ์ุภา  ศรีใหม่ การบญัชี

7 561209100023 นางสาว ระพีพรรณ  หิรัญกรณ์ การบญัชี

8

9

10

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ

วนัพฤหัสบดที ี 26  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 459407830002 นางสาว ฐิติมา  แกว้สวา่ง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

2 459407830009 นางสาว บุญฑริกา  นิลโอภา การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

3 461207440001 นางสาว ซาวียะห์  อาแว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4 461207440002 นาย ณฐัภรณ์  ทองอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5 461207440004 นาย ธีรศกัดิ  หนูทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6 461207440021 นางสาว อาซียะ๊  หวงัจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

7

8

9

10

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนททีุ่งใหญ่ 

วนัพฤหัสบดที ี  26  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้อง AR301  อาคารสํานกัวทิยบริการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 359403670019 นางสาว ฐิติมา  รอดบวัทอง พฒันาการเกษตรฯ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 

วนัพฤหัสบดที ี 26 ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  


