
ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทติย์ที ่ 2  กนัยายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่มสอบ จ านวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

2  กนัยายน  2561 

การบญัชี 1 31 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การบญัชี 2 31 08.00 -  10.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 
การจดัการส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 3 34 10.00 -  12.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การจดัการส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 

4 
6 

10.00 -  12.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 
การเงิน 27 
การตลาด 5 35 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การตลาด 6 23 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 
การจดัการทัว่ไป 7 23 15.00 -  17.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การจดัการทัว่ไป 8 20 15.00 -  17.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทติย์ที ่ 16  กนัยายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่มสอบ จ านวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

16  กนัยายน  2561 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 36 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 28 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

ระหว่างวนัที ่ 7 - 9  พฤศจิกายน  2561 

คณะเกษตรศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นท่ีไสใหญ่  และพื้นท่ีทุ่งใหญ่ 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

7  พฤศจิกายน  2561 พืชศาสตร์  พื้นท่ีไสใหญ่ 39 39 13.00 -  16.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2   

8  พฤศจิกายน  2561 
สัตวศาสตร์ พื้นท่ีไสใหญ่ 20 

41 13.00 -  16.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 
ประมง  พื้นท่ีไสใหญ่ 21 

9  พฤศจิกายน  2561 

เทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร พ้ืนท่ีไสใหญ่ 26 

42 13.00 -  16.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 พืชศาสตร์  พื้นท่ีทุ่งใหญ่ 8 

สัตวศาสตร์  พื้นท่ีทุ่งใหญ่ 8 
 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทติย์ที ่11 พฤศจิกายน 2561 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่มสอบ จ านวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

11   พฤศจิกายน   2561    เทคโนโลยเีคร่ืองกล 1 36 09.00 -  12.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ   
  

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัที ่15,16  พฤศจิกายน  2561 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

15   พฤศจิกายน   2561 อุตสาหกรรมอาหาร 8 

26 

   

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 11 13.00 -  13.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์ ้า 7    

การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์ ้า 20 20 14.00 -  15.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

16   พฤศจิกายน   2561 

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (เทียบโอน) 7 

26 13.00 -  14.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า  10 

การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 8 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม 1 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม 11 
21 14.00 -  15.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 10 
 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัอาทติย์ที ่ 18  พฤศจิกายน  2561 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

18 พฤศจิกายน  2561 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 38 38 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การตลาด 32 32 08.00 -  10.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 
การบญัชี 26 

42 10.00 -  12.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การจดัการอุตสาหกรรม 16 

การจดัการอุตสาหกรรม 21 
43 10.00 -  12.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

การจดัการทัว่ไป 22 

การจดัการส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ 41 41 13.00 -  15.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 35 35 13.00 -  15.00 น. 59502 อาคารส านกัวทิยฯ 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัที ่22,23  พฤศจิกายน  2561 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา 
จ านวน 
(คน) 

ผู้เข้าสอบ 
(คน) 

เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

22   พฤศจิกายน   2561 

วศิวกรรมไฟฟ้า  (เทียบโอน) 14 
28 13.00 -  14.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

วศิวกรรมไฟฟ้า 14 
วศิวกรรมไฟฟ้า 8 

28 14.00 -  15.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 
สารสนเทศและการส่ือสาร (เทียบโอน) 20 

23   พฤศจิกายน   2561 

สารสนเทศและการส่ือสาร  9 
22 13.00 -  14.00 น.  หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง    อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  (เทียบโอน) 13 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 

24 14.00 -  15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

(แขนงวชิาเทคโนโลยโียธา) 
10 

 

 

  

  



 

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัเสาร์ที ่24 พฤศจิกายน 2561 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่มสอบ จ านวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

24   พฤศจิกายน   2561    วศิวกรรมโทรคมนาคม 1 30 08.00 -  10.00 น. 59302 อาคารส านกัวทิยฯ   
 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัที ่28,29  พฤศจิกายน  2561 

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง     

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่มสอบ จ านวน (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

28   พฤศจิกายน   2561 
การบัญชี 1 21 13.00 -  14.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

การบัญชี 2 20 14.00 -  15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

29   พฤศจิกายน   2561 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 28 13.00 -  14.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 28 14.00 -  15.00 น. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารวทิยบริการ ชั้น 2 

 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
ระหว่างวนัที ่ 11 - 12  ธันวาคม  2561 

คณะเทคโนโลยกีารจัดการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืน้ทีไ่สใหญ่   

วนัทีส่อบ สาขาวชิา จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

11 ธนัวาคม  2561 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 28 

48 13.30 -  16.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 
การจดัการโลจิสติกส์ 20 

12 ธนัวาคม  2561 
การจดัการโลจิสติกส์ 24 

47 13.30 -  16.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 
การเงิน 23 

  



ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 

วนัพฤหัสบดีที ่ 13 ธันวาคม  2561   

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นท่ีไสใหญ่   

วนัทีส่อบ สาขาวชิา จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

13 ธนัวาคม  2561 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 35 35 08.00 -  10.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 35 10.30 -  12.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
30 13.00 -  15.00 น. หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารหอ้งสมุด ชั้น   2 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 7 
 

  



 

ตารางสอบสมรรถนะพืน้ฐานด้าน ไอที   ตามมาตรฐาน IC3 
วนัศุกร์ที ่ 14  ธันวาคม  2561   

 

วทิยาลยัรัตภูมิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
 

วนัทีส่อบ สาขาวชิา กลุ่ม จ านวน (คน) ผู้เข้าสอบ  (คน) เวลา ห้องสอบ หมายเหตุ 

14  ธนัวาคม 2561 

เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 

1 

18 

30  13.30 - 15.00 น. 9303 อาคารมลคลศรีวชิยั เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 1 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 


