
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159404120038 นาย กรรชยั  พินิจ วิศวกรรมโยธา

2 160401010119 นางสาว วราพร  ชิณวงศ์ การท่องเทียว

3 160401020002 นางสาว กิงฉัตร  สุวรรณมณี การโรงแรม

4 160401020007 นางสาว จิรัชยา  โคตรแสนลี การโรงแรม

5 160401020010 นางสาว ซนัญา  งามชืน การโรงแรม

6 160401020051 นางสาว รัตติญา  หนูสงค์ การโรงแรม

7 160401020054 นางสาว วรรณภรณ์  เนาวสุวรรณ การโรงแรม

8 160401020071 นางสาว อภิษฐา  นวลศรี การโรงแรม

9 160401020076 นางสาว อาทิมา  แซ่หลี การโรงแรม

10 160401020092 นางสาว เบญจมาภรณ์  สงเเกว้ การโรงแรม

11 160401020096 นางสาว ณัฐาภา  อุไรกลุ การโรงแรม

12 160401020097 นางสาว วนิตา  ทิศนุ่น การโรงแรม

13 160401020119 นางสาว ธญัญารัตน์  ทองมา การโรงแรม

14 160401020123 นาย วรัญ ู  จิรายกุอตติกวิน การโรงแรม

15 160401030022 นางสาว ณภสัสร  บุญนา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

16 160401030060 นางสาว ฟ้าใส  สารประดิษฐ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

17 160401030104 นางสาว เนติมา  เทพมะคุณ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

18 160401030119 นางสาว ณพฐัธิกา  แกว้แหลม ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

19 160401040003 นางสาว กมลวรรณ  บรรลือพืช อาหารและโภชนาการ

20 160401040004 นางสาว กนัตินนัท ์ สุภาพาส อาหารและโภชนาการ

21 160401040020 นางสาว นิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ อาหารและโภชนาการ

22 160401040024 นางสาว พรผกา  รัชนี อาหารและโภชนาการ

23 160401040029 นางสาว วรรณพร  คณาจนัทร์ อาหารและโภชนาการ

24 160401040039 นางสาว อรดา  เพาะพืช อาหารและโภชนาการ

25 160401040041 นางสาว อญัญานี  กลูกิจ อาหารและโภชนาการ

26 160401040049 นาย ไมตรี  สีเงินยวง อาหารและโภชนาการ

27 160401040051 นางสาว กรฎา  จนัทร์นวล อาหารและโภชนาการ

28 160401040062 นางสาว ปิยวรรณ  คาํมณี อาหารและโภชนาการ

29 160401040063 นาย ปุณยวจัน์  แซ่ซิน อาหารและโภชนาการ

30 160401040070 นางสาว วราพร  สนิทมจัจะโร อาหารและโภชนาการ

31 160401040071 นางสาว วราภรณ์  ไชยเซ่ง อาหารและโภชนาการ

32 160401040072 นางสาว วลัลภา  กองชิด อาหารและโภชนาการ

33 160401040078 นางสาว สุธญัญรัตน์  นากลม อาหารและโภชนาการ

34 160401040085 นางสาว อารดา  ไชยศรี อาหารและโภชนาการ

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาจะไม่สามารถทาํข้อสอบได้

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G1_2564

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย

วนัเสาร์ท ี 1 พฤษภาคม 2564  เริมเข้าสอบ  เวลา  10.00 น.   สินสุดการสอบ  12.00  น.
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35 160401040087 นางสาว เสาวภา  ณะนรงค์ อาหารและโภชนาการ

36 160401040088 นางสาว ศรัญยา  ฆงัฆะ อาหารและโภชนาการ

37 160401050005 นางสาว จุฑาทิพย ์ คงเสน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

38 160401050008 นาย ธีรนนท ์ ล่องหน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

39 160401050018 นางสาว วชัราภรณ์   แสงดาํ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

40 160401050021 นางสาว สิรามล  วรรณศิลป์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

41 160401050028 นางสาว อชัมา  อุหลีโหด ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

42 160401050029 นางสาว อาทิตยา  ประยรูเต็ม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

43 160401050031 นางสาว เจนจิรา  สุวรรณกาญจน์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

44 160401050040 นาย ชยพล  แกว้มี ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

45 160401050045 นางสาว ปริชาติ  ถาพลพนัธุ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

46 160401050049 นางสาว วิลาวณัย ์ ตุย้นะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

47 160401050062 นางสาว ณัฐมน  พรหมวงค์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

48 160404120034 นาย สิทธิพร  ชุมประเสริฐ วิศวกรรมโยธา

49 160404150001 นาย กฤตนยั  ณ สงขลา วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

50 160404150008 นาย ณฐัวฒิุ  อุ่นขจี วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

51 160404150014 นาย ปิยวฒัน์  ชูนิม วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

52 160404150015 นางสาว ปิยะนุช  สุวรรณชาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

53 160404150023 นาย รัฐเขตต ์ เปรมใจ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

54 160404150029 นาย สรวิชญ ์ อนุนนท์ วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

55 160404150056 นาย วนัอีรฟาน  หลีมะพนัธ์ วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

56 160404150063 นาย เดชาวตั  ทิมลาย วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

57 160404160014 นางสาว ธิดารัตน์  คงพนู วิศวกรรมสาํรวจ

58 160404710044 นาย ซอรีฟ  มินแลเม็ง วิศวกรรมโทรคมนาคม

59 160404810007 นาย ปริญญา  จนัทร์ทอง วิศวกรรมการผลิต

60 160404810015 นาย จารุเดช  ฤทธิเดช วิศวกรรมการผลิต

61 160404810016 นาย ณฐันนท ์ ตุง้ซี วิศวกรรมการผลิต

62 160404810024 นาย ภิชยนนัท ์ ไกรวงศ์ วิศวกรรมการผลิต

63 160405060048 นางสาว ชนานกานต ์ แกว้ของสุข การจดัการ

64 160405090074 นางสาว ฮนันา  หมนัสนิท การตลาด

65 160405090107 นางสาว สุดารัตน์  พรหมพลู การตลาด

66 160405110071 นางสาว ณัฐมล  เหมมนัต์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

67 160405700042 นางสาว พิมพช์นก  เพช็รสงค์ การจดัการ

68 160410250017 นางสาว ลายซู่า  ศรีเหมาะ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

69 160410250021 นางสาว อรัตสา  ทุมวงษ์ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ
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70 160410250025 นางสาว กนัยล์ภสั  แจ่มเรือน การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

71 160410250031 นางสาว สุดารัตน์  ร่มแกว้ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

72 160410250036 นางสาว โรสลยัลา  มะสาแม การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

73 160410250042 นางสาว โซเฟีย  ฤทธิโต การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

74 160414770002 นางสาว กมลชนก  สุกนัทะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

75 160414770008 นางสาว ทกัษิณา  แกว้คงสุข เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

76 160414770024 นางสาว รัตนาภรณ์  โกมลตรี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

77 160414770050 นางสาว ฐานียา  ม่วงนุ่ม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

78 160414770052 นางสาว ณัฐพร  ทิพยม์ณเทียร เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

79 160414770072 นางสาว วิภาพรรณ  รอดแกว้ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

80 160414770073 นางสาว พรลภสั  ยอ่งสกลุ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

81 160414770076 นางสาว สิรินทรา  รักเถาว์ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

82 160414770094 นางสาว ณัฐริกา  จิตตะเสโณ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

83 160414770103 นาย อลัฮาฟีส  เงินงาม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

84 160414772005 นาย ชชัวาล  เมืองไทย เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

85 160414772019 นาย จกัรี  มีงาม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

86 160414772029 นาย สมรักษ ์ สุวรรณชาตรี เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

87 160514280016 นาย ภทัร  วงศสุ์วรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ

88 160514280019 นาย วีรศกัดิ  มะลิทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

89 160514280022 นางสาว สายธาร  บุญราศรี วิศวกรรมอุตสาหการ

90 160514280046 นาย อรรถชยั  แจ่มเรือน วิศวกรรมอุตสาหการ

91 160514290024 นาย สิทธิชยั  ชาํนาญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

92 161204712074 นาย ปฐมพร  นาคแป้น วิศวกรรมโทรคมนาคม

93 161204810001 นาย กฤตภาส  ถาวรสุข วิศวกรรมการผลิต

94 161204810006 นาย ศิริชยั  สุเนา วิศวกรรมการผลิต

95 161204810012 นาย จิระพงศ ์ แกว้เจริญ วิศวกรรมการผลิต

96 161204810029 นาย อนุพงษ ์ แซ่ลิม วิศวกรรมการผลิต

97 161204810030 นาย อมรภทัร  วงษสุ์วรรณ์ วิศวกรรมการผลิต

98 161204810035 นาย ภานุมาศ  พรหมณี วิศวกรรมการผลิต

99 161205060056 นางสาว จุฑารัตน์  แซ่เบ้ การจดัการ

100 161205082019 นาย ธนานนัต ์ กลูชู การจดัการ


