
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขา หมายเหตุ

1 660406600007-9 นางสาวอรปรียา คาํเพง็ อุตสาหกรรมอาหาร

2 660406600003-8 นางสาวอมัพาวรรณ    ปูเงิน อุตสาหกรรมอาหาร

3 660406600002-0 นางสาวมะลิสา  ปูเงิน อุตสาหกรรมอาหาร

4 660406600010-3 นางสาวรัตนาวดี สมศรี อุตสาหกรรมอาหาร

5 660406600009-5 นายอธิป  จีนชาวนา อุตสาหกรรมอาหาร

6 660406600005-3 นางสาววรวาภา จรูญศกัดิ อุตสาหกรรมอาหาร

7 660206600001-6 นางสาวพรรณพิสุทธิ  หนูชู อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

8 660206600002-4 นางสาววาสนา  เพิมบุญ อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

9 662206600001-4 นางสาวนิศารัตน์  บวัทอง อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

10 662206600002-2 นางสาวกฤติยาณี  บุตรหลงั อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

11 661206600001-5 นางสาวจุฑาภรณ์  แดงพลบั อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

12 661206600002-3 นางสาวศศิภา  รอดเนียม อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

13 661206600003-1 นางสาวอรสา  อินญาญานยศ อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

14 661206600004-9 นางสาวเกวลิน ช่วยเทศ อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

15 661206600005-6 นางสาวรัตติกาล  จิตรเวช อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

16 661206600006-4 นางสาวอนิศรา  พรหมมา อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

17 661206600007-2 นางสาวเกศสุดา  ทองงาม อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

18 661206600008-0 นางสาวกาญจนา  คงเกลียง อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

19 661206600009-8 นางสาวสมฤดี  บุญมากปาน อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

20 661206600010-6 นางสาวพชัรี  ตงเหยด อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

21 661206600011-4 นางสาวพรพิมล  วิเศษ อุตสาหกรรมอาหาร (เทียบโอน)

22 660406720001-7 นางสาวใบบวั   เกิดณรงค์ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

23 660406720002-5 นายณฐัวฒิุ   วงศชู์ศกัดิ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

24 660406720003-3 นางสาวพชัรินทร์   ไกรเทพ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

25 660406720005-8 นางสาวผกาพนัธ์   สังขท์อง การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

26 660406720007-4 นางสาวกรรณิกา   คงพนัธ์ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

27 660406720008-2 นางสาวสุภาวดี   ศรีรักษ์ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

28 660406720009-0 นางสาววาเลนท ์  ดิสสระ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

29 660406720010-8 นางสาวกนิษฐา   กิงกาด การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

30 660406720011-6 นางสาวสุวรรณา   โฉมฉลาด การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

31 660406720013-2 นายศิวกร   รุจนะภทัร การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

วนัพฤหัสบดที ี 3  ตุลาคม   2562  เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2
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ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขา หมายเหตุ

32 660406720014-0 นายอมฤต    คงเทพ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

33 660406720015-7 นายธรรศพร  วงศก์องแกว้ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

34 660406720016-5 นายชยัรัตน ์  จริงจิตร การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

35 660406720017-3 นางสาววรนิต   ฤทธิสาคร การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

36 660406720020-7 นายศุภเดช   ดว้นราม การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

37 660406720022-3 นางสาวสาริยา   อ่อนประสงค์ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

38 660406720023-1 นายณฐัพงศ ์  ยาตา การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

39 660406720026-4 นางสาวพรประทีป   สีทองเทียว การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

40 660406720027-2 นายวฒิุกร   มะลิวลัย์ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

41 660406720028-0 นางสาวปาริฉตัร   บิลโอะ การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

42 660406720029-8 นางสาวปิยะนาฏ   รองเดช การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

43 660406720030-6 นางสาวหฤทยั   ชายทุ่ย การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

44 660406720031-4 นางสาวศิริภทัรา   สัณห์พาณิชกิจการจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ

45 660406720032-2 นางสาวปิยภรณ์   ถินพงังา การจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขา หมายเหตุ

1 660406590005-5 นางสาวปพิชญา ทองสกลุ การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

2 660406590006-3 นายภาสกร เกือคง การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

3 660406590008-9 นางสาวสุกญัญา เพราะยงิ การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

4 660406590004-8 นางสาวพิภาวรรณ ขนุทอง การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

5 660406590012-1 นางสาวอจัจิมาภรณ์ คงดี การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

6 660406590009-7 นายพงศธร ทองยอ้ย การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

7 660406590002-2 นางสาวภาวิณี ตกจีนตอ้ง การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

8 660406590007-1 นายธนพฒัน์ วงศน์อ้ย การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

9 660406590013-9 นายศิรชชั จาํนงค์ การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

10 660406590010-5 นายธีรพฒัน์ ทองแจ่ม การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

11 660406590018-8 นายพีระวฒิุ  จิตรรักไทย การจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม

12 660406480002-5 นายรุ่งโรจน์   นวนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม

13 660406480003-3 นางสาวอวศัยา    ฦาชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม

14 660406480005-8 นางสาวนิตยา    รัตนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม

15 660406480007-4 นายศุธารักษ ์  สายรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม

16 660406480008-2 นายณฐักิตติ   นิลละออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม

17 660406480009-0 นางสาวปินวดี   ชูเสียงแจว้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิีงแวดลอ้ม

18 6611406550002-9 นายอาซิก  เจะมะ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

19 6611406550003-7 นายฮาดีรีน  มาโนชน์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

20 6611406550004-5 นางสาวมาตา  สุวรรณคีรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล

21 6611406550005-2 นางสาวปิติมาศ  ศิลปสมศกัดิ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

22 6611406550006-0 นางสาวสายธาร  โพธิแกว้ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

23 6611406550007-8 นางสาวพรธวลั  อีโสะ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

24 6611406550009-4 นางสาวมทัรี  ใบระหมาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

25 6611406550010-2 นางสาวขนิษฐา  มรรคาเขต วิทยาศาสตร์ทางทะเล

26 6611406550011-0 นายชยัวฒัน์  จิตรหลงั วิทยาศาสตร์ทางทะเล

27 6611406550012-8 นายธนพล  แสงแช่ม วิทยาศาสตร์ทางทะเล

28 6611406550013-6 นายกมลภพ  อนัขาว วิทยาศาสตร์ทางทะเล

29 6611406550014-4 นางสาวสุภาภรณ์  คงสมาน วิทยาศาสตร์ทางทะเล

30 6611406550016-9 นายยทุธนา  อาดาํ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
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ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขา หมายเหตุ

31 6611406550017-7 นางสาวณฐัธิดา  นาํใส วิทยาศาสตร์ทางทะเล

32 6611406550018-5 นางสาววรนิดา  ชยัพล วิทยาศาสตร์ทางทะเล

33 6611406550019-3 นายพงศธร  เส็มยงั วิทยาศาสตร์ทางทะเล

34 6611406550020-1 นายนนทวฒัน์  ขาวแจง้ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

35 6611406550021-9 นายมูฮมัมดัฮาฟีด  กาเจ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

36 6611406550022-7 นายอนุภาพ  สุกใส วิทยาศาสตร์ทางทะเล

37 6611406550023-5 นางสาวสรวงสุดา  แกว้ศรีทองวิทยาศาสตร์ทางทะเล

38 6611406550024-3 นายนนทวฒัน์  ชุมแสง วิทยาศาสตร์ทางทะเล

39 660406560002-8 นายรัชชานนท ์   ดาํพลบั วิทยาศาสตร์ทางทะเล

40 660406560007-7 นางสาวกมลวรรณ   มีพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล

41 660406560008-5 นางสาวลลิตา   วาสนสิทธิ วิทยาศาสตร์ทางทะเล



ลาํดบั รหัสนกัศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขา หมายเหตุ

1 661206520001-2 นางสาวซุบยัดะห์   โต๊ะยโุส๊ะ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

2 661206520002-0 นางสาวณฏัฐากร   ใหม่ซอ้น เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

3 661206520003-8 นางสาวบุษกร   จนัทบุรี เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

4 661206520004-6 นางสาวปสุดา   กิจการี เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

5 661206520005-3 นายบูรฮมั   เละ๊เลน็ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

6 661206520006-1 นางสาวนูรยา   ดอเลาะ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

7 661206520007-9 นางสาวกสัมานี   หวนัหมุ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

8 661206520008-7 นางสาวสุดารัตน์   จนัทร์ชูกลิน เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

9 661206520009-5 นายชิษณุชา   พวงสอน เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

10 661206520010-3 นายคณาวฒิุ   อินทะสะระ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

11 661206520012-9 นายกฤตพณ   คงแกว้ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

12 661206520013-7 นายธนวินท ์  เส้งนุย้ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

13 661206520014-5 นายเกียรติศกัดิ   กงลาํเลิศ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

14 661206520015-2 นางสาวอรพรรณ   แสงแกว้ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

15 661206520016-0 นางสาวเกวลิน   ไทยฉิม เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

16 661206520017-8 นายวิษณุ   ขาวเนียม เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

17 661206520018-6 นายวิสุทธิ   อคันิษฐ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

18 661206520019-4 นายภานุวฒัน์   หูเขียว เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

19 661206520020-2 นายพงศธร   ขวญัดี เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

20 661206520021-0 นายพชร   ฟักเเฟง เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

21 661206520022-8 นายสุรินทร์   ซือสัตยส์กุล เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

22 661206520024-4 นายอามาน   สะมะแอ เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

23 661206520025-1 นายปัณณวิชญ ์  แกว้งาม เพาะเลียงสตัวน์าํ (เทียบโอน)

24 661406520001-8 นายราชนั  รอดเพชร เพาะเลียงสตัวน์าํ 

25 661406520002-6 นายเชาวเ์ลิศ  ภกัดี เพาะเลียงสตัวน์าํ 

26 661406520003-4 นายเสฏฐวฒิุ  ปราบเสร็ฐ เพาะเลียงสตัวน์าํ 

27 661406520004-2 นายนนัทวฒัน์  ทองแป้น เพาะเลียงสตัวน์าํ 

28 661406520005-9 นางสาวณฐัธิดา  วฒันบญัชา เพาะเลียงสตัวน์าํ 

29 661406520006-7 นายคมเดช  บวัลอย เพาะเลียงสตัวน์าํ 

30 661406520007-5 นางสาวกนัติยา  หสัชยั เพาะเลียงสตัวน์าํ 

31 661406520009-1 นายเกียรติวฒัน์  แกว้จนัทร์ เพาะเลียงสตัวน์าํ 

วนัพฤหัสบดที ี 17  ตุลาคม   2562  เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง


