
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159410260058 นาย อธิวฒัน์  อ่อนแกว้ การผงัเมือง

2 160401010119 นางสาว วราพร  ชิณวงศ์ การท่องเทียว

3 160401020119 นางสาว ธญัญารัตน์  ทองมา การโรงแรม

4 160404710052 นาย ธนวฒัน์  ทองคาํ วิศวกรรมโทรคมนาคม

5 160414770050 นางสาว ฐานียา  ม่วงนุ่ม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

6 160414770094 นางสาว ณัฐริกา  จิตตะเสโณ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

7 160414772019 นาย จกัรี  มีงาม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

8 161205060056 นางสาว จุฑารัตน์  แซ่เบ้ การจดัการ

9 161205092042 นางสาว เนติกา  เขียดแหละ การตลาด

10 161205092043 นางสาว แสงรวี  พว่งสุข การตลาด

11 162201020024 นางสาว อินชุมา  ขนัทอง การโรงแรม

12 162201032015 นางสาว นิฟิรดาวส์  อดุลยรัตน์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

13 162205062047 นางสาว ธนาภรณ์  เกตุเมฆ การจดัการ

14 162205082035 นาย จกัรกฤษ  ดิเรกวฒันสาร การจดัการ

15 162205090002 นางสาว กนกวรรณ  เอียดเอก การตลาด

16 162205090082 นางสาว สุวรรณี  อินทมะโน การตลาด

17 162205090093 นางสาว เจนจิรา  ขวญัสุด การตลาด

18 162205090096 นางสาว เปมิกา  ฐานะพนัธุ์ การตลาด

19 162205090102 นางสาว กมลวรรณ  พนัธมุณี การตลาด

20 162205090104 นางสาว กญัญารัตน์  คงชู การตลาด

21 162205090108 นาย จกัรี  เอียดสุดรักษ์ การตลาด

22 162205090119 นางสาว ซารีน่า  เหมมนั การตลาด

23 162205090159 นางสาว ฮาลีเมาะ  ดอนิ การตลาด

24 162205110130 นาย สุทธิพงษ ์ เชาวกูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

25 162205110143 นางสาว เกสรา  เกิดแกว้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

26 162205820054 นางสาว สุกญัญา  ไวยฤทธิ การจดัการ

27 162205822024 นางสาว พชัราภรณ์  แกว้พลบั การจดัการ

28 162205822026 นางสาว ยไูรดา  อะยะมา การจดัการ

29 162205822042 นางสาว ธนพร  หสัแกว้ การจดัการ

30 162205822054 นางสาว อาเดีย  ไชยสอน การจดัการ

วนัจนัทร์ท ี31 พฤษภาคม 2564  เริมเข้าสอบ  เวลา  10.00 น.   สินสุดการสอบ  12.00  น.

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาจะไม่สามารถทาํข้อสอบได้

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G5_2564

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

31 162304222001 นาย กิตติศกัดิ   เกิดสุข เทคโนโลยเีครืองกล

32 162304232001 นาย จรัณชยั  ไพรดุก เทคโนโลยีอุตสาหการ

33 162304232013 นาย ชานนท ์ พลูสวสัดิ เทคโนโลยอุีตสาหการ

34 162304232020 นาย ธีระวฒัน์  จนัทร์สวา่ง เทคโนโลยอุีตสาหการ

35 162304232036 นาย กนัตพงศ ์ บุรุษราษฎร์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

36 162304232037 นาย จตุรภทัร  ขะตะเจริญ เทคโนโลยอุีตสาหการ

37 360402030032 นางสาว เกตุสุดา  คงสุข ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร

38 360411890032 นางสาว ศุภสุตา  สวสัดี การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

39 362203400022 นาย อนนัท ์ ขอรับกลาง พืชศาสตร์

40 362211062004 นางสาว กฤติกา  แกว้สุข การจดัการ

41 362211062007 นางสาว พชัรินทร์  แวงวนั การจดัการ

42 462207830035 นางสาว อภิสรา  สินทอง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

43 659408540013 นาย ปัญจพล  ไกรสุทธิ การโรงแรมและการท่องเทียว

44 659408540032 นาย อนุภทัร  หยงัหลงั การโรงแรมและการท่องเทียว

45 661215840034 นาย สาธิต  ช่วยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า

46 661215840041 นาย ฟาอีส  ยวีาตานนทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

47 661408100019 นางสาว ปณดัฎา  จนัทร์มุข การบญัชี

48 662206600002 นางสาว กฤติยาณี  บุตรหลงั อุตสาหกรรมอาหาร


