
รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
กลุ่มที่ 1   ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205060004-3    นำงสำวกันตยำ   มุสิกะไชย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
2 159205060007-6    นำงสำวชลิดำ   ยิ้มยก กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
3 159205060009-2    นำงสำวญำนินทร์   ธัญญำนนท์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
4 159205060013-4    นำงสำวธำรำรัตน์   วิเศษ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
5 159205060015-9    นำงสำวปรียำ   สำยสุวรรณ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
6 159205060016-7    นำงสำวปรียำนุช   จุลพงศ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
7 159205060018-3    นำงสำวปำริชำติ   จันทร์ทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
8 159205060019-1    นำงสำวยอดขวัญ   ปิ่นทองพันธ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
9 159205060020-9    นำงสำวรจนำ   หินกอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
10 159205060021-7    นำงสำวรดำมณี   กำญจนรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
11 159205060022-5    นำงสำววริษฐำ   บุญรัตนัง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
12 159205060024-1    นำงสำววิภำวดี   ชูภักด ี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
13 159205060025-8    นำงสำวศรีสุดำ   ศรีชู กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
14 159205060027-4    นำงสำวสิริญญำ   อรุณโชติ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
15 159205060031-6    นำงสำวหัสยำ   หมัดหมีน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
16 159205060032-4    นำงสำวธัญลักษณ์   แก้วสองเมือง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
17 159205060037-3    นำงสำวกิตติวรรณ   เหล็มขุน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
18 159205060038-1    นำงสำวกุลจิรำ   สวำมิชัย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
19 159205060040-7    นำงสำวนฤมล   เหมพันธ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
20 159205060041-5    นำงสำวปนัดดำ   ร่มแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
21 159205060042-3    นำงสำวพรปวีณ์   วนไชยยศ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
22 159205060044-9    นำงสำวมลฑำทิพย์   อินพรม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
23 159205060045-6    นำงสำวยุวดี   จอมสุริยะ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
24 159205060047-2    นำงสำวรัตนภรณ์   ไชยกำยุทธ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
25 159205060050-6    นำงสำววันวิสำ   พุทธมุสิก กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
26 159205060051-4    นำงสำวศิริพร   บุญมำก กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
27 159205060052-2    นำงสำวสุธิดำ   ทองบุรี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
28 159205060054-8    นำงสำวอัญมณี   หนูด้วง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
29 159205060056-3    นำงสำวเจนจิรำ   บุตรเกตุ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
30 159205060059-7    นำงสำวโยษิตำ   จันทโร กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 



 

  

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
31 159205060060-5    นำงสำวโสภิตำ   หมำดเตี้ย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
32 159205060062-1    นำงสำววัลลยำ   อุทัยเกษม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
33 159205060063-9    นำงสำวประภำพร   สุวรรณลอยล่อง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
34 159205060064-7    นำงสำวมำนิตำ   ช่วยหน ู กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
35 159205060066-2    นำงสำวธิดำรัตน์   บุญรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
กลุ่มที่ 2 ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205062001-7    นำงสำวกรรณิกำร์   ด ำสงค ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
2 159205062005-8    นำงสำวจุฑำรัตน์   เพชรกำศ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
3 159205062009-0    นำงสำวนภำรัตน์   แซ่เลี่ยง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
4 159205062010-8    นำงสำวนัทญำ   ทิพย์บุญ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
5 159205062012-4    นำงสำวนำตยำ   แสงเงิน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
6 159205062013-2    นำงสำวบุศรำพันธ์   จิมจวน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
7 159205062014-0    นำงสำวมำริษำ   เกำะทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
8 159205062015-7    นำงสำวรุ่งนภำ   แซ่ล้อ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
9 159205062016-5    นำยวรำพล   แซ่หลี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
10 159205062017-3    นำงสำววรำภรณ์   อินทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
11 159205062019-9    นำงสำวศิริพรรณ   หนูสว่ำง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
12 159205062021-5    นำงสำวสุดำรัตน์   บุญชู กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
13 159205062024-9    นำงสำวสุภณี   วุฒิพันธุ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
14 159205062030-6    นำงสำวญำณภัทร   สุวรรณรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
15 159205062032-2    นำงสำวจุฑำรัตน์   สวัสดิภำพ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
16 159205062033-0    นำงสำวจุรีรัตน์   ทิมอ่อง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
17 159205062034-8    นำงสำวทักษพร   จันทนะ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
18 159205062035-5    นำงสำวธิติยำ   คุระจอก กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
19 159205062036-3    นำงสำวนฤมล   พูลสวัสดิ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
20 159205062037-1    นำงสำวนฤมล   ระสีเรือง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
21 159205062039-7    นำงสำวนันทกำ   หนูแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
22 159205062042-1    นำงสำวปำณิสรำ   ใส่ละม้ำย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
23 159205062045-4    นำงสำวระวิวรรณ   พำนิช กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
24 159205062046-2    นำงสำวรัตนำ   ค ำแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
25 159205062048-8    นำยวีระณัฐ   สักกะจง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
26 159205062050-4    นำงสุกำนดำ   คล้ำยสีนวน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
27 159205062052-0    นำงสำวสุธิดำ   นวลทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
28 159205062053-8    นำงสำวสุนัสตำ   โสพิกุล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
29 159205062054-6    นำงสำวหนึ่งฤดี   คะชะวำโร กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
30 159205062056-1    นำงสำวอริสำ   ปลอดแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
31 159205062057-9    นำงสำวอัญธิกำ   วำรีศรี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
32 159205062058-7    นำงสำวอำรดำ   วรรณทิม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
33 159205062059-5    นำงสำวเบ็ญญำภรณ์   พูลแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
34 159205062060-3    นำงสำวพิชญธันญ์   บุญมำทน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
35 159205062062-9    นำงสำวสิตำนันท์   ชูพิฤทธิ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
36 159205062063-7    นำงสำวกิติภำ   วรรณศรีจันทร์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
37 159205062067-8    นำงสำวกูอิสรัยมำ   บูละ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
38 159205062069-4    นำงสำวจิรำรัตน์   ด้วงทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 
39 159205062070-2    นำงสำวธัญวรรณ   สินธุพันธุ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทั่วไป 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 10.30 - 12.00 น. 
กลุ่มที่ 3 ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205082001-3    นำยคนิสพงษ์   อินทร์จันทร์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
2 159205082003-9    นำยกิตติภณ   กำรีรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
3 159205082005-4    นำยฐิติพงศ์   นิยม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
4 159205082006-2    นำยณรงฤทธิ์   บัวสม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
5 159205082007-0    นำยประกิจสรณ์   ใสแวว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
6 159205082009-6    นำยพงศกร   มำรักษำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
7 159205082010-4    นำยพิชิต   เผ่ำชู กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
8 159205082012-0    นำยรชิษฐ์   จันทร์แก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
9 159205082016-1    นำงสำวศิริมำศ   ประทุมมณี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
10 159205082018-7    นำงสำวสุปวีณ์   นิลอนันต์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
11 159205082020-3    นำยสุรศักดิ์   และตี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
12 159205082021-1    นำยอนุชำ   มุกดำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
13 159205082025-2    นำยเทอดพงษ์   แดงนวล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
14 159205082026-0    นำยไฟซอล   ชะยำนัย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
15 159205082028-6    นำงสำวบุษบำกร   เพชรรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
16 159205082029-4    นำยสุเมธ   ทองเลี่ยมนำค กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
17 159205082030-2    นำยแสงชัย   เกิดมี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
18 159205082032-8    นำงสำวศศิธร   แก้วมณี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
19 159205082033-6    นำยอภิชัย   เกื้อนุ้ย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
20 159205082035-1    นำยธิติพล   หลงเก็ม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
21 159205082036-9    นำยอรัญ   ปำกบำรำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
22 159205082039-3    นำยสิริพงศ์   ฉิมผุด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
23 159205082044-3    นำยอนุพงค์   ศรีพลับ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
24 159205082045-0    นำยสรำวุธ   ทองอินทร์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 10.30 - 12.00 น. 
กลุ่มที่ 4 ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205080007-2    นำงสำวกนกวรรณ   อินทรัศมี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
2 159205080009-8    นำยกิติคุณ   ลอยลิบ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
3 159205080010-6    นำยกิติพัฒน์   ทองชุม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
4 159205080014-8    นำยชยณัฐ   บุญสว่ำง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
5 159205080018-9    นำยธีระเดช   หนูเส้ง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
6 159205080019-7    นำยธไนศวรรย์   ทองกิ้ม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
7 159205080020-5    ว่ำที่ร้อยตรีนภดล   เกตตะพันธ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
8 159205080022-1    นำยพงศกร   ศรีเฉลิม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
9 159205080023-9    นำยพงศกร   แสงประดับ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
10 159205080024-7    นำยพนัส   หนูกลับ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
11 159205080025-4    นำยพิทักษ์   หนูนำค กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
12 159205080026-2    นำยพีระพัฒน์   สว่ำงจันทร์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
13 159205080027-0    นำยภำณุวิชญ์   เหมียนคิด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
14 159205080028-8    นำยภำนุเดช   ชูสุวรรณ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
15 159205080030-4    นำยวีรยุทธ   คงสม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
16 159205080034-6    นำยสุภเชษฐ์   ปำนงำม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
17 159205080035-3    นำยอติคุณ   ฤทธิภักดี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
18 159205080037-9    นำยอภิชัย   ไชยปุริวงศ ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
19 159205080038-7    นำยอภิวัฒน์   ปำนคง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
20 159205080039-5    นำยอภิศักดิ์   ค ำวุ่น กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
21 159205080043-7    นำยเจตดิลก   ทวีโชติพิสิฐ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
22 159205700013-0    นำงสำวภัทรวรินทร์   เดชแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

23 159205700016-3    นำงสำวศศิโรมณ์   บุ้งทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

24 159205700017-1    นำงสำวสกุลรัตน์   พุทธพงค ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

25 159205700018-9    นำงสำวสุดำรัตน์   หนูคูขุด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

26 159205700019-7    นำงสำวโสรญำ   สิทธิยำกรณ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

27 159205700020-5    นำงสำวอนิตำ   สำริขำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

28 159205700022-1    นำงสำวอรอุมำ   มำรถโอสถ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

29 159205700027-0    นำยกนกพล   ฉำยกะพันธ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
30 159205700029-6    นำงสำวดวงดำว   บ ำรุงวงศ ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

31 159205700030-4    นำงสำวนำวิกำ   มุขวัฒน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

32 159205700033-8    นำงสำวษัตวิท   เจริญผล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

33 159205700034-6    นำยสุภนัย   เม่งชวย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

34 159205700035-3    นำงสำวสุภำวดี   สังข์ทองกูล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

35 159205700036-1    นำงสำวอภิญญำ   ใจตรง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

36 159205700037-9    นำงสำวอุมำ   หลีหมำน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 - 14.30 น. 
กลุ่มที่ 5 ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205702001-3    นำยเฉลิมพล   ฟองสุวรรณ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

2 159205702002-1    นำยทิฎฐิ   ปัญญวรรณศิริ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

3 159205702003-9    นำงสำวนัตชนก   ฝอยทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

4 159205702004-7    นำงสำวนันทิวรรณ   คงนุ้ย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

5 159205702005-4    นำงสำวประวีณำ   ปั้นเอม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

6 159205702006-2    นำงสำวพัชรี   พูนสิน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

7 159205702008-8    นำงสำวภัทรวดี   เฉลิมบุญ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

8 159205702009-6    นำงสำวมณฑิชำ   สันหล ี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

9 159205702010-4    นำงสำววิภำรัตน์   หนูสอน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

10 159205702013-8    นำงสำวอ้อยทิพย์   เกษสุริยงค์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

11 159205702015-3    นำงสำวกำญจนำภำ   ขุนเสนำะ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

12 159205702016-1    นำงสำวขนิษฐำ   ยกสกุล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

13 159205702017-9    นำงสำวชลธิชำ   สุดทุ่ม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

14 159205702020-3    นำยสรำวุธ   ดินง๊ะ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

15 159205702021-1    นำงสำวสุชัญญำ   บุษบำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

16 159205702022-9    นำงสำวสุพรรณนี   หลังนุ้ย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

17 159205702023-7    นำงสำวสุวิชำดำ   ขุนฉำยำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

18 159205702024-5    นำงสำวอรณิชำ   วงศ์รอด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

19 159205702026-0    นำยซูฮูดี   สรีแมง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

20 159205702030-2    นำยพรเทพ   รัตนะ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

21 159205702035-1    นำงสำวรัชนีกร   ไหลเจริญ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

22 159205702037-7    นำงสำวจำรุวรรณ   กรดสุริกำฬ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

23 159205702038-5    นำยโยฮัน   เจ๊ะจำโรจน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

24 159205702039-3    นำงสำวกมลชนก   ศรีวิเชยีร กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

25 159205702040-1    นำงสำวปำริษำ   เกตุโอ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

26 159205702041-9    นำยอับดลมำนัฟ   นิยมเดชำ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

27 159205702042-7    นำงสำวกันตนำ   กลิ่นสุวรรณ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

28 159205702043-5    นำงสำวทิพย์สุดำ   ขวัญซ้ำย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
29 159205702047-6    นำงสำวอรพรรณ   พงศ์สว่ำง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

30 159205702048-4    นำยคณิตเชียร   จันทร์ส่องภพ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

31 159205702049-2    นำยธัญวัฒน์   หนูปลอด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

32 159205702050-0    นำงสำวเพ็ญพิสุทธิ์   มุณีพรหม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

33 159205702051-8    นำยคอรีส   มูซอ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 

34 159205702052-6    นำงสำวรัตน์ฐิญำ   แดงเปีย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 - 14.30 น. 
กลุ่มที่ 6 ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

1 159205820001-0    นำยกฤตพงศ์   สุวรรณมณี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

2 159205820002-8    นำงสำวจันทร์จิรำ   ช ำนำญเวช กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

3 159205820005-1    นำยณัฐพล   โยมสิน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

4 159205820007-7    นำงสำวปำริษำ   รัตนอุบล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

5 159205820010-1    นำยพิชิต   แซ่ฟู่ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

6 159205820011-9    นำงสำวภัทธสุดำ   สอนสำป กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

7 159205820012-7    นำงสำวลลิตำ   สิงห์ทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

8 159205820013-5    นำงสำววิมลรัตน์   สุนีศักดิ์กุล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

9 159205820016-8    นำงสำวสุดำรัตน์   แก้วปำน กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

10 159205820017-6    นำงสำวสุธิดำ   สุวรรณรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

11 159205820019-2    นำงสำวอลิสำ   ริดโต กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

12 159205820020-0    นำงสำวสุพรรษำ   สังข์แก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

13 159205820022-6    นำงสำววำสิตำ   สุวรรณรตัน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

14 159205820024-2    นำงสำวกมลชนก   พุฒทวี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

15 159205820025-9    นำยจัตุรงค์   คงตุ้ง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

16 159205820028-3    นำงสำวชญำนภัส   ส ำรำญศร ี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

17 159205820029-1    นำงสำวชลธิชำ   รักนุ้ย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

18 159205820031-7    นำงสำวนันทิกำนต์   สุภำล ี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

19 159205820032-5    นำยนิธิพัส   เจริญทองธนันต์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

20 159205820033-3    นำงสำวประภัสสร   จิตนุรำช กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

21 159205820036-6    นำงสำวมำรำตรี   หะยี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

22 159205820037-4    นำยมำรุต   ทิศสักบุรี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

23 159205820038-2    นำงสำวยศเลขำ   ชลดำไชยำกร กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

24 159205820039-0    นำงสำวรจนำ   โลหะกิจ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

25 159205820040-8    นำยวชิรพิชญ์   ชีช้ำง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

26 159205820045-7    นำงสำวศศิวรรณ   สว่ำงรุ่งเรือง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

27 159205820047-3    นำงสำวสุทิศำ   เเก้วเเพรก กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

28 159205820048-1    นำงสำวสุธำกร   แซ่เจียง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

29 159205820049-9    นำยอนุพงศ์   หวังดี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

30 159205820050-7    นำงสำวอรชิรำ   คงเดชะ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

31 159205820051-5    นำงสำวอัญธิกำ   วงษ์ใหญ่ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 15.00 - 16.30 น. 
กลุ่มที่ 7 ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

1 159205822002-6    นำงสำวนฤมล   สงอำจินต์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

2 159205822003-4    นำงสำวปิยมำศ   ลิมปิติ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

3 159205822005-9    นำงสำวสกำวกำนต์   หลับจันทร์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

4 159205822006-7    นำยสุกนต์ธี   ชูฤทธิ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

5 159205822011-7    นำยพิศำล   เพ็ชรเล็ก กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

6 159205822015-8    นำงสำวสุธีมำ   ทะพินทอง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

7 159205822016-6    นำงสำวสุภำวดี   อ่อนด้วง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

8 159205822017-4    นำงสำวอมลฉวี   หวำนวงศ ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

9 159205822020-8    นำงสำวอำลีต้ำร์   อำหวัง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

10 159205822021-6    นำงสำวเบญจรัตน์   สมถวิล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

11 159205822023-2    นำงสำววิภำวรรณ   ขำวละออง กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

12 159205822025-7    นำงสำวนิลธิรำ   บิลยีหมัด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

13 159205822026-5    นำงสำวปำนเลขำ   ค ำมณี กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

14 159205822028-1    นำงสำวกวิสรำ   ไชยแก้ว กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

15 159205822029-9    นำงสำววิภำรัตน์   บัวสำย กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

16 159205822030-7    นำงสำวณฐิยำ   มุสิกะเจริญ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

17 159205822033-1    นำงสำวสำวิตรี   ขวัญเนียม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

18 159205822034-9    นำงสำววริษำ   มหิงสรัตน์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

19 159205822035-6    นำงสำวอภิสรำ   หมำดเส็น กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

20 159205822037-2    นำงสำวกำญจนำ   เฉลิมบุญ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

21 159205822038-0    นำยชัยสิทธิ์   ตั้งสังข์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

22 159205822040-6    นำงสำวขวัญชนก   มรรคผล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

23 159205822041-4    นำงสำวณัฐธิดำ   ชกสุริวงศ ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

24 159205822042-2    นำงสำวชุติมำ   แก้วสุวรรณ์ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

25 159205822044-8    นำงสำวปิยวรรณ   หนูเกตุ กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

26 159205822045-5    นำงสำวสิริมำ   บิลหร่อหีม กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

27 159205822046-3    นำงสำวศศิกมล   ห่อแป้น กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

28 159205822047-1    นำงสำวจิตภิรมย์   ไสนุ่น กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

29 159205822049-7    นำงสำวพรทิพย์   หนูรำช กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

30 159205822050-5    นำงสำวดำรณี   หลีหมำด กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

31 159205822051-3    นำงสำววำศิณี   บุญผล กำรจัดกำร-กลุ่มวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 24 ตุลาคม  2560  เวลา 15.00 - 16.30 น. 
กลุ่มที่ 8 ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

1 159205100001-1    นำงสำวกนกนิภำ   เพชรสีช่วง กำรบัญชี 

2 159205100002-9    นำงสำวกมลลักษณ์   คล้ำยสถิตย์ กำรบัญชี 

3 159205100003-7    นำงสำวกุลจิรำ   แซ่จ ู กำรบัญชี 

4 159205100005-2    นำงสำวคอรีเยำะ   สำและ กำรบัญชี 

5 159205100007-8    นำงสำวจิรำพร   คำมะนำ กำรบัญชี 

6 159205100008-6    นำงสำวจิรำพร   เพชรรัตน์ กำรบัญชี 

7 159205100009-4    นำงสำวชยำภรณ์   อุ่นประสงค์ กำรบัญชี 

8 159205100010-2    นำงสำวชลทิชำ   ชูสุคนธ์ กำรบัญชี 

9 159205100012-8    นำงสำวณัฐชำ   วิชยวิกรำนต์ กำรบัญชี 

10 159205100013-6    นำงสำวณัฐณิชำ   เลี่ยนจ้ำย กำรบัญชี 

11 159205100014-4    นำงสำวดำวัลย์   เกศโร กำรบัญชี 

12 159205100015-1    นำงสำวทิยำพร   แซ่หลี กำรบัญชี 

13 159205100016-9    นำงสำวเทพยุดำ   พรหมศรี กำรบัญชี 

14 159205100017-7    นำงสำวธัญณิตำ   โสมเพชร กำรบัญชี 

15 159205100018-5    นำงสำวนภำพร   อิศโร กำรบัญชี 

16 159205100020-1    นำงสำวบัณฑิตำ   เพ่ิมเดช กำรบัญชี 

17 159205100021-9    นำงสำวประภำสร   พันธ์ฤทธิ์ด ำ กำรบัญชี 

18 159205100022-7    นำงสำวพรวลัย   เจริญวำท ี กำรบัญชี 

19 159205100023-5    นำงสำวภัทรพร   เพ็ชรอภิรักษ์ กำรบัญชี 

20 159205100024-3    นำงสำวภัทรำวดี   สว่ำงจนัทร์ กำรบัญชี 

21 159205100025-0    นำงสำวมนัญชยำ   แก้วสะโร กำรบัญชี 

22 159205100026-8    นำงสำวมัณลิกำ   ทองเรือง กำรบัญชี 

23 159205100034-2    นำงสำวสิริรัตน์   ขำวสุด กำรบัญชี 

24 159205100036-7    นำงสำวแสงรวี   ทิพวัลย์ กำรบัญชี 

25 159205100037-5    นำงสำวหทัยรัตน์   บุตรเจียม กำรบัญชี 

26 159205100041-7    นำงสำวกมลชนก   สำและ กำรบัญชี 

27 159205100082-1    นำยมำหะมะฮำนำฟี   กูโน กำรบัญชี 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

28 159205100049-0    นำงสำวชื่นกมล   แก้วชื่น กำรบัญชี 
29 159205100063-1    นำงสำววนิชำ   สุวรรณรักษำ กำรบัญชี 
30 159205100064-9    นำงสำววนิดำ   นำคำพงษ์ กำรบัญชี 
31 159205100066-4    นำงสำววำสนำ   ชูเท้ำ กำรบัญชี 
32 159205100069-8    นำงสำวสิริกัญญำ   หนูบัว กำรบัญชี 
33 159205100072-2    นำงสำวสุนัจนันท์   หรีรักษ์ กำรบัญชี 
34 159205100074-8    นำงสำวสุวธิดำ   เจิมพงศ์ กำรบัญชี 
35 159205100078-9    นำงสำวอัจฉรำภรณ์   เพ็ชรศร กำรบัญชี 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 25  ตุลาคม  2560  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
กลุ่มที่ 9  ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205102004-3    นำงสำวจิรำวรรณ   จันทร์ปำน    กำรบัญชี 
2 159205102005-0    นำงสำวฐำปนี   บุญสนิท    กำรบัญชี 
3 159205102007-6    นำงสำวณัฎฐธิดำ   สมบูรณ์    กำรบัญชี 
4 159205102009-2    นำงสำวดำรณี   ชัยปัญหำ    กำรบัญชี 
5 159205102010-0    นำงสำวนำรีรัตน์   ชูช่วย    กำรบัญชี 
6 159205102011-8    นำงสำวนิโลบล   อำภรณ์ศรี    กำรบัญชี 
7 159205102014-2    นำงสำวพิมพ์พิมล   ขุนทอง    กำรบัญชี 
8 159205102015-9    นำยภูชิต   หะบำ    กำรบัญชี 
9 159205102016-7    นำงสำวมำรตี   อะสะหนิ    กำรบัญชี 
10 159205102018-3    นำงสำววรำภรณ์   ทัศวำนนท์    กำรบัญชี 
11 159205102020-9    นำงสำววิภำวรรณ   ไชยบุญ    กำรบัญชี 
12 159205102023-3    นำงสำวศิริลักษณ์   หมัดสมัคร    กำรบัญชี 
13 159205102025-8    นำงสำวสมิตำ   พรรณรำย    กำรบัญชี 
14 159205102026-6    นำงสำวสอหรีฮะ   หีมจิตร    กำรบัญชี 
15 159205102027-4    นำงสำวสิรีธร   กรดมณี    กำรบัญชี 
16 159205102030-8    นำยสุวิทย์   สุวรรณโณ    กำรบัญชี 
17 159205102032-4    นำงสำวสุไหวบ๊ะ   สันเส็น    กำรบัญชี 
18 159205102033-2    นำงสำวอนงค์รัตน์   ยับ    กำรบัญชี 
19 159205102035-7    นำงสำวกมลธิดำ   จันทรศรี    กำรบัญชี 
20 159205102036-5    นำงสำวอรอนงค์   ไชยชะนะ    กำรบัญชี 
21 159205102037-3    นำงสำวอสมำ   กวักแก้ว    กำรบัญชี 
22 159205102038-1    นำงสำวเกษร   ประดิษฐ์จำ    กำรบัญชี 
23 159205102039-9    นำงสำวเสำวรักษ์   หัวแหวน    กำรบัญชี 
24 159205102042-3    นำงสำวกรรณิกำร์   เรืองมณี    กำรบัญชี 
25 159205102045-6    นำงสำวภณสำ   พูลกำรุณย์    กำรบัญชี 
26 159205102047-2    นำงสำวศิริขวัญ   มุสิกะนิตย์    กำรบัญชี 
27 159205102048-0    นำงสำวอุไรวรรณ   ปั้นแก้ว    กำรบัญชี 
28 159205102050-6    นำงสำวสุทธิดำ   เพ็ชรปำน    กำรบัญชี 
29 159205102051-4    นำงสำวสุพรรณำ   ถิรำวุฒิ    กำรบัญชี 
30 159205102052-2    นำงสำวยุวดี   นนทะสร    กำรบัญชี 
31 159205102053-0    นำงสำวทิพรัตน์   พุทธชำติ    กำรบัญชี 



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 25  ตุลาคม  2560  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
กลุ่มที่ 10  ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

1 159205092004-5    นำงสำวเขมจิรำ   พรหมแดง    กำรตลำด 

2 159205092006-0    นำยจักรกริช   หนูสง    กำรตลำด 

3 159205092008-6    นำงสำวธัญญำรัตน์   ปรำบณรงค์    กำรตลำด 

4 159205092010-2    นำงสำวเปมิกำ   บุญรอดจุ้ย    กำรตลำด 

5 159205092011-0    นำงสำวภัทรำวดี   รักษำชุม    กำรตลำด 

6 159205092017-7    นำงสำววิสิทธิณี   แสงแก้ว    กำรตลำด 

7 159205092018-5    นำยวีรวัฒน์   รักดี    กำรตลำด 

8 159205092021-9    นำงสำวอนุสรำ   รัตนประพันธ์    กำรตลำด 

9 159205092022-7    นำงสำวอัจฉรำ   บุญชู    กำรตลำด 

10 159205092027-6    นำงสำวนิติญำ   พัฒนมณี    กำรตลำด 

11 159205092028-4    นำงสำววันวิสำข์   พรมรักษ์    กำรตลำด 

12 159205092029-2    นำงสำวกนกนิตย์   อักษรเนียม    กำรตลำด 

13 159205092030-0    นำงสำวกนิษฐำ   จันทวิเศษ    กำรตลำด 

14 159205092031-8    นำงสำวจุฬำลักษณ์   ปิ่นปรำณี    กำรตลำด 

15 159205092032-6    นำงสำวชฎำพร   สงสังข ์    กำรตลำด 

16 159205092033-4    นำงสำวชนกำนต์   ชลเจริญ    กำรตลำด 

17 159205092034-2    นำงสำวฐิตินันท์   ทองโอ    กำรตลำด 

18 159205092036-7    นำงสำวตรีรัตยำ   จบฤทธิ์    กำรตลำด 

19 159205092037-5    นำงสำวธนัชพร   วิริยะสุข    กำรตลำด 

20 159205092038-3    นำยนัชนนท์   หลัดยุสะ    กำรตลำด 

21 159205092039-1    นำงสำวนูซิตำ   สันเจริญ    กำรตลำด 

22 159205092040-9    นำงสำวปิยวรรณ   อินทคง    กำรตลำด 

23 159205092041-7    นำงสำวพนิดำ   หล ำหม๊ะ    กำรตลำด 

24 159205092042-5    นำงสำวพัชติญำ   อรัญดร    กำรตลำด 

25 159205092043-3    นำงสำวพัชรินทร์   รังษี    กำรตลำด 

26 159205092045-8    นำงสำววรัญญำ   พรพิทักษ์นุกูล    กำรตลำด 

27 159205092047-4    นำงสำวศศิธร   ดวงแก้ว    กำรตลำด 



 

  

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

28 159205092048-2    นำงสำวสุวณิต   จิตประพันธ์    กำรตลำด 

29 159205092051-6    นำงสำวโรสซำร่ำ   หมำดอี    กำรตลำด 

30 159205092052-4    นำงสำวโสรยำ   ฝันฝำ    กำรตลำด 

31 159205092054-0    นำงสำวจิตตกำนต์   ฤทธิ์เดช    กำรตลำด 

32 159205092055-7    นำยสิทธิศักดิ์   ขวัญทอง    กำรตลำด 

33 159205092056-5    นำงสำวกมลรัตน์   ปรำงสุวรรณ    กำรตลำด 

34 159205092059-9    นำงสำวธมลวรรณ   เจษฏำรมย์    กำรตลำด 

35 159205092060-7    นำงสำวกำนต์ธิดำ   วิบูลย์พันธ์    กำรตลำด 

36 159205092062-3    นำงสำวฐิติวรดำ   ช่วยแทน่    กำรตลำด 

37 159205092068-0    นำงสำวปริชญำ   ธรรมเดโช    กำรตลำด 

38 159205092069-8    นำงสำวสุวนันท์   กัณฑ์แก้ว    กำรตลำด 

39 159205092071-4    นำงสำวจันทิมำ   แก้วมณี    กำรตลำด 

40 159205092072-2    นำงสำวกัลยำณี   ทิพย์รส    กำรตลำด 

41 159205092074-8    นำงสำวนลินทิพย์   ธนะพิทักษ์    กำรตลำด 

42 159205092077-1    นำงสำวพัชรวดี   มังคละ    กำรตลำด 



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 25  ตุลาคม  2560  เวลา 10.30 - 12.00 น. 
กลุ่มที่ 11  ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205090001-3    นำงสำวกมลรัตน์   ปำนมณ ี   กำรตลำด 
2 159205090002-1    นำงสำวกรรณิกำร์   เรืองสังข์   กำรตลำด 
3 159205090004-7    นำงสำวกันตำภำ   หมำนเจริญ   กำรตลำด 
4 159205090005-4    นำงสำวกัลยำ   หีมหม๊ะ   กำรตลำด 
5 159205090007-0    นำงสำวจรีรัตน์   เพ็ชรรัตน์   กำรตลำด 
6 159205090009-6    นำงสำวจินดำรัตน์   อินญำญำนยศ   กำรตลำด 
7 159205090011-2    นำงสำวเจนจิรำ   เส้งเอียด   กำรตลำด 
8 159205090012-0    นำยชนะชัย   ป่วนชน   กำรตลำด 
9 159205090013-8    นำงสำวชนัญชิดำ   สว่ำงจนัทร์   กำรตลำด 
10 159205090014-6    นำยชูเกียรติ   กำระเกษร   กำรตลำด 
11 159205090016-1    นำงสำวฐิตำภำ   ชุมปลำ   กำรตลำด 
12 159205090017-9    นำงสำวณัฐพร   นำรีหวำนดี   กำรตลำด 
13 159205090018-7    นำงสำวณิชกำนต์   ธรรมประดิษฐ์   กำรตลำด 
14 159205090020-3    นำยธีระเดช   จะรำ   กำรตลำด 
15 159205090022-9    นำงสำวนันทิตำ   หมู่เฮง   กำรตลำด 
16 159205090024-5    นำงสำวนิลำวรรณ   หะระติ   กำรตลำด 
17 159205090025-2    นำงสำวบุญญิสำ   ทองรักษ์   กำรตลำด 
18 159205090026-0    นำงสำวเบญจมำศ   มำศเมฆ   กำรตลำด 
19 159205090028-6    นำงสำวปำริชำติ   คงด ำ   กำรตลำด 
20 159205090029-4    นำงสำวปิยภำ   เกตุแก้ว   กำรตลำด 
21 159205090030-2    นำงสำวพรพิมล   วิสมิตะนันท์   กำรตลำด 
22 159205090031-0    นำงสำวพิชำภรณ์   โชติพันธุ   กำรตลำด 
23 159205090032-8    นำงสำวพิมพ์ใจ   คุมจันทร์   กำรตลำด 
24 159205090034-4    นำงสำวฟำริด้ำ   หมัดอะดั้ม   กำรตลำด 
25 159205090035-1    นำงสำวมัลลิกำ   ถินนุกูล   กำรตลำด 
26 159205090036-9    นำงสำวเมษำ   ทองเอม   กำรตลำด 
27 159205090037-7    นำงสำวลัดดำ   เสมนันท์   กำรตลำด 
28 159205090040-1    นำยศุภชัย   เจริญโชต ิ   กำรตลำด 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
29 159205090042-7    นำงสำวสุนันทำ   ล่ำเต๊ะ   กำรตลำด 
30 159205090045-0    นำงสำวสุภำวดี   พรหมอินทร์   กำรตลำด 
31 159205090046-8    นำงสำวสุมินทร์ญำ   ถำวร   กำรตลำด 
32 159205090047-6    นำงสำวอนงค์   แซ่เล็ก   กำรตลำด 
33 159205090049-2    นำงสำวอรพรรณ   มณีเอ่ียม   กำรตลำด 
34 159205090050-0    นำงสำวอัญชิษฐำ   คงจิตรวิทยำ   กำรตลำด 
35 159205090051-8    นำงสำวอำทิตยำพร   กำญจนสุวรรณ์   กำรตลำด 
36 159205090052-6    นำยอุกฤษฎิ์   หนูอุไร   กำรตลำด 
37 159205090053-4    นำงสำวอุไรวรรณ   รักเงิน   กำรตลำด 
38 159205090054-2    นำงสำวกนกวรรณ   เขียนวำรี   กำรตลำด 
39 159205090055-9    นำงสำวกนกอร   แก้วเถิน   กำรตลำด 
40 159205090059-1    นำงสำวชนม์นิภำ   สล ำ   กำรตลำด 
41 159205090060-9    นำงสำวชริณศำ   นะมำเส   กำรตลำด 
42 159205090062-5    นำงสำวณิชกำรณ์   เทพไชย   กำรตลำด 
43 159205090063-3    นำงสำวธนภรณ์   จิตตะเสโน   กำรตลำด 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 25  ตุลาคม  2560  เวลา 10.30 - 12.00 น. 
กลุ่มที่ 12  ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205090065-8    นำงสำวธัญญำลักษณ์   ค ำภิกิตร์    กำรตลำด 
2 159205090067-4    นำงสำวนำตำชำ   และตี    กำรตลำด 
3 159205090068-2    นำงสำวนิชำ   ขำวมัน    กำรตลำด 
4 159205090069-0    นำงสำวนุชวดี   ก๊กใหญ่    กำรตลำด 
5 159205090071-6    นำงสำวปรียำนุช   หนูทิม    กำรตลำด 
6 159205090072-4    นำงสำวปำรวัณ   ชำกรี    กำรตลำด 
7 159205090073-2    นำงสำวผณิตำ   ชูเอียด    กำรตลำด 
8 159205090074-0    นำงสำวพรรณทิวำ   โสเจยยะ    กำรตลำด 
9 159205090076-5    นำงสำวพัชริดำ   จีนชำวนำ    กำรตลำด 
10 159205090078-1    นำงสำวลลิตำ   ปุ่นอักษรชัย    กำรตลำด 
11 159205090081-5    นำงสำวสุกัญญำ   บุญรุย    กำรตลำด 
12 159205090082-3    นำงสำวสุจิรำ   ชุมคง    กำรตลำด 
13 159205090084-9    นำงสำวสุมำลี   สำรำลักษณ์    กำรตลำด 
14 159205090085-6    นำงสำวสุรัสวดี   ธรรมรัตน์    กำรตลำด 
15 159205090091-4    นำงสำวฮีดำย๊ะ   หมัดเบ็ญหวัง    กำรตลำด 
16 159205090093-0    นำงสำวเสำวลักษณ์   บิลยะลำ    กำรตลำด 
17 159205090096-3    นำงสำวสุมำตรำ   หลงหีม    กำรตลำด 
18 159205090097-1    นำงสำวทิพย์สุคนธ์   ปำนแก้ว    กำรตลำด 
19 159205090098-9    นำงสำวมณีรัตน์   จันทศิริ    กำรตลำด 
20 159205090099-7    นำงสำวกชพร   พุทธวิโร    กำรตลำด 
21 159205090101-1    นำงสำวสุดำรัตน์   สำรดิษฐ    กำรตลำด 
22 159205090102-9    นำงสำวสุภำวดี   แก้วฉิมพลี    กำรตลำด 
23 159205090103-7    นำงสำวนัจญวำ   หัดนุ้ย    กำรตลำด 
24 159205110001-9    นำงสำวกนกวรรณ   จันทร์เภำ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
25 159205110002-7    นำงสำวกสิกิตติ์   สังข์ผุด    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
26 159205110004-3    นำงสำวจินดำหรำ   บุญมำเลิศ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
27 159205110005-0    นำงสำวชุติมำ   ปิ่นมี    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
28 159205110008-4    นำงสำวณัฐชยำ   แต้สกุล    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
29 159205110010-0    นำงสำวณัฐพัตฌยำ   นกทวี    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
30 159205110011-8    นำยณัฐวุฒิ   สัจจะสุริยกุล    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

31 159205110017-5    นำงสำวธัญชนก   ศรีวะปะ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
32 159205110019-1    นำยธีรพล   สุขทอง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
33 159205110021-7    นำงสำวนันทิยำ   ไพรพฤกษ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
34 159205110022-5    นำงสำวบงกช   อุไรสวัสดิ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
35 159205110023-3    นำยปฐมพร   พรหมเสนำ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 25  ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 - 14.30 น. 
กลุ่มที่ 13  ห้องสอบ  59302     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
1 159205110024-1    ว่ำที่ร้อยตรีประพงค์พันธ์   ชูแก้ว    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
2 159205110025-8    นำงสำวประภำสิริ   คงจันทร ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
3 159205110026-6    นำงสำวปิยะรัตน์   เบญจพงศ์พิพัฒน์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
4 159205110027-4    นำงสำวเปำวลี   ขุนพล    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
5 159205110028-2    นำงสำวพรญำณี   ดำษพืชน์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
6 159205110030-8    นำงสำวแพรวพรรณ   ชูเล้ง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
7 159205110031-6    นำยไพศำล   กระจ่ำงศรี    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
8 159205110033-2    นำยภูวนัย   สุขด ำ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
9 159205110034-0    นำงสำวมนัสวี   วุฒิมำกร    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
10 159205110035-7    นำงสำวมำนิตำ   สังปริเมนทร์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
11 159205110036-5    นำยรณชัย   พริกแก้ว    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
12 159205110038-1    นำงสำวรวินท์นิภำ   ชูไกรไทย    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
13 159205110039-9    นำงสำวรัชนีกร   หวันเส็น    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
14 159205110040-7    นำงสำวโรสมำลีน   ลำเฮศักดิ์สิทธิ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
15 159205110042-3    นำงสำววรรณฤดี   บัวลอย    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
16 159205110043-1    นำงสำววริษฐำ   ปลอดด ำ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
17 159205110044-9    นำยวีรยุทธ   บุษบำ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
18 159205110045-6    นำยศุภชัย   อินสุวรรโณ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
19 159205110046-4    นำงสำวสุกฤตำ   มำกจุ้ย    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
20 159205110050-6    นำยอมรเทพ   สุขหนู    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
21 159205110051-4    นำงสำวอรอุมำ   ทับชุม    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
22 159205110053-0    นำงสำวอำศิรำ   สุระก ำแหง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
23 159205110054-8    นำยกิตติพร   พันธุ์จู    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
24 159205110057-1    นำยจิรำยุ   ศรีไพบูลย์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
25 159205110058-9    นำยชิษณุพงค์   ชัยชะนะ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
26 159205110060-5    นำงสำวช่อผกำมำศ   มีฮ่ิน    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
27 159205110063-9    นำยนรำวิชญ์   ทองอุทัย    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
28 159205110064-7    นำงสำวนิตยำ   พรมคง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
29 159205110065-4    นำงสำวนิรมล   รักโข    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 
30 159205110066-2    นำงสำวปวีณ์สุดำ   กำญจนธำนี    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
31 159205110067-0    นำยพลศริน   สำระวิโรจน ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
32 159205110069-6    นำยภควัต   รักขำว    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
33 159205110073-8    นำงสำววำสนำ   ทิพย์บุญ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
34 159205110074-6    นำงสำววิลำวัลย ์  ถั่วทอง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
35 159205110076-1    นำยสรำวุฒิ   หนูแป้น    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
36 159205110077-9    นำยสหรัฐ   สิทธำจำรย์ยุทธ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
37 159205110079-5    นำยสุกฤษฎิ์   แซ่แทน    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
38 159205110082-9    นำงสำวสุนิสำ   นวลจันทร ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
39 159205110084-5    นำงสำวสโรชิน ี  แก้วหนู    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
40 159205110086-0    นำยอภินันท์   นิลพันธ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
41 159205110097-7    นำยวรพงศ์   บุญสร้ำง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
42 159205110100-9    นำยยูโส๊ป   ชอบงำม    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
43 159205110101-7    นำยปิยวัฒน์   พงษำกำร    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

 

  



รายช่ือนักศึกษาเข้าสอบสมรรพนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

วันที่สอบ 25  ตุลาคม  2560  เวลา 13.00 - 14.30 น. 
กลุ่มที่ 14  ห้องสอบ  59502     

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

1 159205112003-3    นำงสำวชมพูนุท   สุวรรณเรืองศรี    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

2 159205112004-1    นำงสำวธิดำ   แก้วช่วย    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

3 159205112005-8    นำงสำวนภัสสร   ด้วงรอด    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

4 159205112008-2    นำงสำวนิศำรัตน์   ทนันไชย    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

5 159205112010-8    นำงสำวมนธำ   หลงแก้ว    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

6 159205112011-6    นำงสำวเมธำวี   บุญมำศ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

7 159205112012-4    นำงสำวรัตนำภรณ์   ช่วยจนัทร์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

8 159205112014-0    นำยวิษณุ   รัตนบุรี    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

9 159205112015-7    นำงสำวศรียำ   แก่นกระจ่ำง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

10 159205112017-3    นำงสำวศิริพร   รองสวัสดิ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

11 159205112018-1    นำยสนธิโรจน์   สว่ำงอำรมย์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

12 159205112020-7    นำยสรศักดิ์   ก้องรัชชำนนท์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

13 159205112024-9    นำงสำวสุไวเร๊ำะ   มะประสิทธิ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

14 159205112028-0    นำงสำวอรนิภำ   พรมสุ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

15 159205112031-4    นำงสำวอัสมีรำ   ฮำมะ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

16 159205112034-8    นำงสำวจินณสุดำ   ศรีนอง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

17 159205112035-5    นำยจิระพล   ไชยมงคล    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

18 159205112038-9    นำยณัฐพล   เกสโร    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

19 159205112040-5    นำงสำวนิชำภำ   รอดลอยทรัพย์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

20 159205112042-1    นำยปิยะนัฐ   พูลสุข    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

21 159205112044-7    นำยมนต์ชัย   แซ่โท    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

22 159205112046-2    นำงสำววิจิตรำ   อินทรวงศ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

23 159205112047-0    นำงสำววิไลวรรณ   ทองสง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

24 159205112049-6    ว่ำที่ร้อยตรีศรัญญู   รัตนเตโช    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

25 159205112050-4    นำงสำวสุดำรัตน์   ศรียวง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

26 159205112052-0    นำยสุพจน์   สุดธำรำภิรมณ์    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ    ชื่อ-นำมสกุล สำขำวิชำ 

27 159205112053-8    นำงสำวสุวิพร   บุรำณ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

28 159205112054-6    นำงสำวหนึ่งฤทัย   บุญยัง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

29 159205112055-3    นำงสำวอภิญญำ   คมจิตรสกุล    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

30 159205112056-1    นำงสำวอันธิกำล   รักด ำ    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

31 159205112058-7    นำงสำวกัญย์ลภัส   ปำนนุกูล    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

32 159205112059-5    นำงสำวเพ็ญศิริ   มันแก้ว    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

33 159205112063-7    นำงสำวอำริตำ   นวนมะโน    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

34 159205112066-0    นำงสำวผกำมำศ   ภิรมย์สมบัติ ณ ถลำง    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

35 159205112071-0    นำยชำญชัย   ภักดีอักษร    ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
 


