
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159405100043 นางสาว นฤภร  บูรณพนัธุ์ การบญัชี

2 159405700014 นางสาว เมวดี  บรรจงแตม้ การจดัการ

3 159405700015 นางสาว ณัฐธิตา  หนูมาก การจดัการ

4 159405700025 นางสาว ทนัวดี  เพช็บูรณ์ การจดัการ

5 159405700040 นางสาว เบญจพรรณ  โหรารัตน์ การจดัการ

6 160205062006 นางสาว ชนกนนัท ์ เกิดกลุ การจดัการ

7 160205062012 นางสาว ณิชา  ยามาเจริญ การจดัการ

8 160205062014 นางสาว ทานตะวนั  คงเสนวรากร การจดัการ

9 160205062051 นางสาว สุปาณี  สังขท์อง การจดัการ

10 160205082003 นางสาว ลดัดา  เตียบประโคน การจดัการ

11 160205082017 นาย วรวฒัน์  หมนัดี การจดัการ

12 160205082037 นาย ประดิษฐ์  ทองชูช่วย การจดัการ

13 160205082047 นาย อนุวฒัน์  นวนจนัทร์ การจดัการ

14 160205082049 นาย อภิรักษ ์ หวงัสวาสดิ การจดัการ

15 160205092007 นางสาว นุชนาฎ  บิลงัโหลด การตลาด

16 160205092028 นางสาว ประภาศรี  ผยุนอ้ย การตลาด

17 160205092035 นางสาว ลดัดาวลัย ์ คงแจ่ม การตลาด

18 160205092043 นางสาว เกวลินทร์  แกว้รัตนา การตลาด

19 160205092049 นางสาว จรรยา  แกว้กลบั การตลาด

20 160205092069 นางสาว อรนิชา  ใหมดาํ การตลาด

21 160205092072 นางสาว เนตรชนก  จีนชงั การตลาด

22 160205092073 นางสาว เบญจพร  ไชยนาพงษ์ การตลาด

23 160205102008 นางสาว จนัทิมา  ดาํมาก การบญัชี

24 160205102021 นางสาว ประกายดาว  หวานแกว้ การบญัชี

25 160205102046 นางสาว สุพตัธิณี  มณีโสตร การบญัชี

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

วนัพฤหัสบด ีท ี 31  มกราคม  2562 เวลา  08.30  -  09.30  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160205702009 นางสาว รุ่งทิวา  คุณารักษ์ การจดัการ

2 160205702013 นางสาว สุนิสา  ผดุงผดุ การจดัการ

3 160205702023 นางสาว ปิยนุช  บุญนิจนัทร์ การจดัการ

4 160205702026 นางสาว วณิศลกัษณ์  บุตรโพธิ การจดัการ

5 160205702036 นางสาว โสพิศ  แซ่เฮง การจดัการ

6 160205702044 นางสาว จีรวรรณ  พลูเกิด การจดัการ

7 160205702048 นางสาว ณัฐยา  สุวรรณะ การจดัการ

8 160205702049 นางสาว ณัฐิดา  สุวรรณชาตรี การจดัการ

9 160205702051 นางสาว ปพิชญา  เจียรนยั การจดัการ

10 160205702054 นางสาว รักษสุ์ดา  ปิยะพงค์ การจดัการ

11 160205702062 นางสาว อญัมณี  บวัเพชร การจดัการ

12 160205702064 นางสาว อสัมา  บาํรุงวงษ์ การจดัการ

13 160205702067 นางสาว ชาคริยา  หมนัตะเหยบ็ การจดัการ

14 160205702068 นางสาว หทยัภทัร  จนัดี การจดัการ

15 160205092079 นางสาว พรชิตา วงศสุ์วรรณ การตลาด

16 160205090049 นางสาวสุพรรษา  คงสี การตลาด

17 160201040015 นาย ภทัรนนัท ์ มุสิกวงศ์ อาหารและโภชนาการ

18 159210262007 นาย สิทธิกร  ทองเทพ การผงัเมือง

19 159210262008 นาย กิตติพงค ์ มลิวรรณ การผงัเมือง

20 159210262018 นาย สุรชชั  แววสุวรรณ การผงัเมือง

21 159210262024 นาย อลงกรณ์  ธรรมสโร การผงัเมือง

22 159210262029 นาย เชาวลิต  แสนต๊ะ การผงัเมือง

23 159210262031 นาย วทญั ู  หนูเกือ การผงัเมือง

24 159210262032 นาย ศิวดล  สมสุข การผงัเมือง

วนัพฤหัสบด ีท ี 31  มกราคม  2562 เวลา  08.30  -  09.30  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 659406520001 นาย ปิยะทศัน์  หวัแหลม เพาะเลียงสัตวน์าํ

2 660406520005 นาย วรินทร  ใสธร เพาะเลียงสัตวน์าํ

3 660406520007 นาย นราธิป  จนัทินา เพาะเลียงสัตวน์าํ

4 660406520015 นางสาว ทิพยรั์ตน์  อุดาํ เพาะเลียงสัตวน์าํ

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง

วนัพฤหัสบด ีท ี 31  มกราคม  2562  เวลา 08.30 - 09.30  น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 360211750001 นางสาว ภทัราวดี  พืชนุ่น การเงิน

2 360211750002 นาย วรรณชนะ  เยาวะ การเงิน

3 360211750004 นางสาว อาภสัรา  แซ่ลิม การเงิน

4 360211750005 นางสาว มาลินี  จนัทร์รอด การเงิน

5 360211750006 นางสาว ฐิติชญา  สงศิริ การเงิน

6 360211750010 นางสาว กมลทิพย ์ แกว้นอ้ย การเงิน

7 360211750021 นางสาว กญัญารัตน์  หนูแกว้ การเงิน

8 360211750025 นางสาว วริศรา  ช่อผกู การเงิน

9 360211750007 นางสาว อลิษา ช่วยคง การเงิน

10 360211800004 นางสาว จิรัสยา    เภาทอง การจดัการโลจิสติกส์

11 360211800010 นางสาว ลลิษา    มูณีย์ การจดัการโลจิสติกส์

12 360211800017 นางสาว นาํทิพย ์ บุญวิเศษ การจดัการโลจิสติกส์

13 360211800019 นางสาว โสภิดา  สงวนทอง การจดัการโลจิสติกส์

14 360211800020 นางสาว ฐิติมา  ชนะสัตย์ การจดัการโลจิสติกส์

15 360211800033 นางสาว เบญจวรรณ  จิตตเ์อือเฟือ การจดัการโลจิสติกส์

16 360211800034 นางสาว จริยาภรณ์  ดิษฐวิบูลย์ การจดัการโลจิสติกส์

17 360211800040 นางสาว กมลพรรณ  สงพราหมณ์ การจดัการโลจิสติกส์

18 360211800041 นางสาว กนกกาญจน์  โกฏวิเชียร การจดัการโลจิสติกส์

19 360211800042 นางสาว หัสวรรณ  พิบูลย์ การจดัการโลจิสติกส์

20 360211800047 นางสาว ปิยพร  หีตวฒัน์ การจดัการโลจิสติกส์

21 360211800056 นางสาว เจนจิรา  ฉินสงเคราะห์ การจดัการโลจิสติกส์

22 360211800015 นางสาว อรนิสา ใจกระจ่าง การจดัการโลจิสติกส์

23 360211800045 นางสาว เปรมกมล จนัทร์เรืองฤทธิ การจดัการโลจิสติกส์

24 360211760011 นางสาว ธนัยาภรณ์ สิทธิศกัดิ การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 360211760025 นางสาว คณิตา จนัทร์ทอง การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 360211760019 นางสาว ปิยรัตน์ นอ้ยเต็ม การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 

วนัพฤหัสบด ีท ี 31  มกราคม  2562 เวลา 08.30 - 09.30 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 360203310003 นาย นพดล  มาแกว้ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

2 360203310010 นาย พรศกัดิ  อกัษร เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

3 360203310012 นาย ธญัญวทิย ์ บุญมณี เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

4 360203310013 นาย ศีริเทพ  หนูนุย้ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

5 360203310015 นาย จกัรกฤษ  ฉิมงาม เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

6 360203310016 นาย ณฐัภูมิ  ชยัชนะธรรม เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

7 360203310023 นาย อานนท ์ แกว้นพรัตน์ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

8 360203310024 นาย พยงุศกัดิ  ชูนวล เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

9 360203310027 นาย พีรพล  ไชยตรี เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

10 360203310028 นาย อนวชั  ช่างเหล็ก เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

11 360203310029 นาย หสัพงษ ์ เพชรดี เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

12 360203310030 นาย วงศกร  ชูช่วย เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

13 360203390008 นาย วราวธุ  สละสาํราญ ประมง

14 360203390016 นาย วิทยา  นนัทชน ประมง

15 360203390021 นาย บญัชา  ประทบัศาสตร์ ประมง

16 360203390022 นาย พงษสิ์ทธิ  หมืนคลิง ประมง

17 360203400001 นางสาว มูลาตี  ยมีะยี พืชศาสตร์

18 360203400005 นาย กฤษณพล  ทองเดิม พืชศาสตร์

19 360203400010 นาย ชาญชยั  ทองสัย พืชศาสตร์

20 360203400011 นาย ธวชัชยั  ศรีชู พืชศาสตร์

21 360203400013 นาย ภทัรภณ  จนัทร์จบ พืชศาสตร์

22 360203400015 นางสาว ยวุธิดา  พรรคยู พืชศาสตร์

23 360203400021 นาย นวพรรษ  นุภกัดิ พืชศาสตร์

24 360203400032 นาย ศุภกิต  จิตตเกต พืชศาสตร์

25 360203400036 นาย ธนาวฒิุ  สุขจนัทร์ พืชศาสตร์

26 360203400037 นาย เทพสารนนท ์ หวงัดี พืชศาสตร์

27 360203400038 นาย จกัรกฤษณ์  นอ้ยหีด พืชศาสตร์

28 360203410001 นาย วชัรินทร์  กรดเต็ม สัตวศาสตร์

29 360203410013 นาย กระแสสินธ์  ทองช่วย สัตวศาสตร์

30 360203410018 นาย วุฒิชยั  พนันายงั สัตวศาสตร์

31 360203410020 นาย ทินกร  แหวนแกว้ สัตวศาสตร์

32 360202350009 นาย สันตด์ุษิต คงศรี เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์

33 360202360106 นางสาว พิมพพิ์ศา วงศสิ์งห์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วนัพฤหัสบด ีท ี 31  มกราคม  2562 เวลา 09.30 - 10.30 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 


