
รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันพธุที่ 29  พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.00 - 15.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 359202350001-3 นางสาวธัญญาภรณ แกวขาว เทคโนโลยีการยาง 

2 359202350002-1 นางสาวนิชการต  เก้ือสกุล เทคโนโลยีการยาง 

3 359202350003-9 นางสาวศกลรัตน   สืบสม เทคโนโลยีการยาง 

4 359202350005-4 นางสาวอัสมี หมัดเจริญ เทคโนโลยีการยาง 

5 359202350006-2 นายอนุรักษ สตามัน เทคโนโลยีการยาง 

6 359202350008-8 นางสาวปฏิญญา ทองใบ เทคโนโลยีการยาง 

7 359202350009-6 นางสาวเจนจิรา แกวกลาง เทคโนโลยีการยาง 

8 359202350011-2 นางสาวธัญสิร ิคงพระบาท เทคโนโลยีการยาง 

9 359202350012-0 นางสาวเกศรา ชวยธาน ี เทคโนโลยีการยาง 

10 359202350013-8 นายฐาปกรณ สุดรัก เทคโนโลยีการยาง 

11 359202350015-3 นายธนกร ชูพันธ เทคโนโลยีการยาง 

12 359202030001-1 นายอิลฮัม ยูโซะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

13 359202030002-9 นางสาวชนากานต ภุมรินทร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

14 359202030003-7 นางสาววิลาวัณย ยงเย้ืองคง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

15 359202030004-5 นางสาวนาซีฟะห มิง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

16 359202030005-2 นางสาวซูไฮลา มะดิง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

17 359202030007-8 นางสาวแวเยาะ กาซอ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

18 359202030009-4 นางสาวปาตีฮะห อับดุลเลาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

19 359202030010-2 นางสาวไลลา ดือราเซะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

20 359202030012-8 นางสาวอุมาพร มัธยม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

21 359202030013-6 นางสาวชนากานต หนูเก้ือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

22 359202230001-9 นายธีรเมธ ทิพยจันทา เทคโนโลยีอุตสาหการ 

23 359202230003-5 นายพิสุทธิ ์พุทธสิทธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

24 359202230004-3 นายยงยุทธ   สัจโภชน เทคโนโลยีอุตสาหการ 

25 359202230005-0 นายรัตนะ ณ พิบูล เทคโนโลยีอุตสาหการ 

26 359202230007-6 นายชวลิต   ยมพมาศ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

27 359202230008-4 นายเจษฎา แยมมลิ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

28 359202230012-6 นายอภิรักษ   ศรีเพชรพูล เทคโนโลยีอุตสาหการ 

29 359202230013-4 นายอมรเทพ ขาวสนิท เทคโนโลยีอุตสาหการ 



 

 

 

  

ลําดบัที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขา 
30 359202230015-9 นายพงษถนอม ปราบมนตรี เทคโนโลยีการยาง 

31 359202230016-7 นายเอกราช คงเสง เทคโนโลยีการยาง 

32 359202230017-5 นายสุรธัช แชม เทคโนโลยีการยาง 

33 359202230029-0 นายชลิตพล อาษาชาํนาญ เทคโนโลยีการยาง 



รายชื่อนักศึกษาเขาสอบสมรรถนะพื้นฐานดานไอที ตามมาตรฐาน IC3 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) 

วันพธุที่ 29  พฤศจิกายน  2560  เวลา 15.00 - 17.00 น. 

 ณ หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (หอง self)  อาคารหองสมุด ชั้น 2 

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขา 
1 359202230034-0 นายอนุวัตร ยังพูล เทคโนโลยีอุตสาหการ 

2 359202230038-1 นายรัชภัทร สุขเกษม เทคโนโลยีอุตสาหการ 

3 359202230039-9 นายพงศพิสฐิ กลบัทับลังค เทคโนโลยีอุตสาหการ 

4 359202230041-5 นายสุรศักดิ์ นพรัตน เทคโนโลยีอุตสาหการ 

5 359202230044-9 นายสรุศักดิ์ จันทรอําไพ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

6 359202230048-0 นายวรทิธ์ิ  ผลเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

7 359202230052-2 นายเอกราช นวลจันทร เทคโนโลยีอุตสาหการ 

8 359202230053-0 นายธาํรงควิทย เรืองจรัส เทคโนโลยีอุตสาหการ 

9 359202230058-9 นายกิตติพงษ ชูปาน เทคโนโลยีอุตสาหการ 

10 359202230059-7 นายโสวิวัฒน เครือจันทร เทคโนโลยีอุตสาหการ 

11 359202230061-3 นายณัฐพงศ ชุมวงษ เทคโนโลยีอุตสาหการ 

12 359202230062-1 นายจิรกิตต ทัศนวิรยิกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ 

13 359202230063-9 นายธีระยุทธ นวลแกว เทคโนโลยีอุตสาหการ 

14 359202360005-2 นางสาวทิพยวรรณ หนกูลับ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 359202360016-9 นางสาวสพุัตรา อรุณฤกษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 359202360024-3 นางสาวอังคณา สัมฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 359202360027-6 นายยุทธพชิัย ฟองพัชระนุกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 359202360028-4 นายภัทรดิษฐ ศรีประดิษฐศักดิ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 359202360035-9 นายจิรภัทร รัตนพันธ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 359202360037-5 นายเสกสรร คลายศรีบุญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

21 359202360051-6 นายธราดล เพชรสิงห เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22 359202360055-7 นายศรายุทธ ชมเชย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 359202360058-1 นางสาวประภาพร แกวเสน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 359202360059-9 นางสาววริศรา เพชรบูลย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25 359202360065-6 นายธีระ ปกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

26 359202360067-2 นางสาวเวธกา แสงผดงุ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27 359202360068-0 นายปติรัตน นุนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

28 359202360070-6 นายสุนทร ชวยเล็ก เทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 359202360071-4 นางสาวพัชรินทร มณกีันฑ เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดบัที ่ รหัสนักศึกษา    ชื่อ-นามสกุล สาขา 
30 359202360072-2 นายกิตติพร จุลชู เทคโนโลยีการยาง 

31 359202360074-8 นางสาวปรัศยาภรณ สวัสดิวงศ เทคโนโลยีการยาง 

32 359202360077-1 นายกษิดิศ มณฉีาย เทคโนโลยีการยาง 

33 359202360078-9 นายจักรพันธ ชูเมือง เทคโนโลยีการยาง 

34 359202360079-7 นายอภิชาต ินกแกว เทคโนโลยีการยาง 


