
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 161201040038 นาย เกรียงไกร  ขาวแกว้ อาหารและโภชนาการ

2 161201040039 นางสาว เรวดี  เวฬุบรรพ อาหารและโภชนาการ

3 161201040043 นางสาว มณัฑนา  มหนัตมรรค อาหารและโภชนาการ

4 161201040044 นางสาว พลอยไพลิน  โมกสิโร อาหารและโภชนาการ

5 161205060012 นาย ภาณุธร  โพธิจร การจดัการ

6 161205060017 นาย ศุภณฐั  ภทัรอนุวงศ์ การจดัการ

7 161205060020 นางสาว กนกพร  นวลประกอบ การจดัการ

8 161205060024 นางสาว จินตนา  ขนุจางวาง การจดัการ

9 161205060027 นางสาว ณัฐฐิญา  สุวรรณชาตรี การจดัการ

10 161205060031 นางสาว นริสา  ศรีจนัทร์งาม การจดัการ

11 161205060035 นางสาว ปิยธิดา  หะหมาน การจดัการ

12 161205060047 นางสาว อายเสาะ  คชสง่า การจดัการ

13 161205060049 นางสาว เกวลิน  ใจเรือง การจดัการ

14 161205060053 นางสาว สโรชา  อู่ยงิ การจดัการ

15 161205060054 นางสาว อรวรรณ  คู่มณี การจดัการ

16 161205060056 นางสาว จุฑารัตน์  แซ่เบ้ การจดัการ

17 161205062010 นางสาว สุกญัญา  แสงสุวนั การจดัการ

18 161205062024 นางสาว ทิพยว์ลัย ์ วฒันสมบูรณ์ การจดัการ

19 161205062062 นางสาว กนกพร  พทุธมุสิก การจดัการ

20 161205062065 นางสาว สุดา  บินและ๊ การจดัการ

21 161205080004 นางสาว รัตนา  หนองเป็ด การจดัการ

22 161205080026 นาย ปัณณธร  วิเชียรมณี การจดัการ

23 161205080032 นาย วีรพงษ ์ มคัฆะกิตติโชค การจดัการ

24 161205080040 นาย เจษฎา  บุปผศิริ การจดัการ

25 161205080047 นาย เสฏฐวุฒิ  หมดัหมะ การจดัการ

26 161205080050 นาย อารี  เหมนะ การจดัการ

27 161205080059 นาย ภคพงศ ์ ช่วยตงั การจดัการ

28 161205080060 นาย ปุริม  ไชยชนะ การจดัการ

29 161205080062 นาย อนุรักษ ์ รัตนสุววรรณ การจดัการ

30 161205080063 นาย ชชัพล  แกว้นอ้ย การจดัการ

31 161205082011 นาย เจษฎา  ศรีเมือง การจดัการ

32 161205082041 นาย สาครินทร์  กรอบเพชร การจดัการ

33 161205082042 นาย ฤกษต์ุลา  รัตนการ การจดัการ

34 161205082066 นาย วทญั ู  ฉินฉิว การจดัการ

หลงัจาก  เวลา   16.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

วนัเสาร์ท ี11 เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  15.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  16.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G4

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 161205082067 นาย วฒันพงศ ์ ศรีสุวรรณโณ การจดัการ

36 161205082070 นาย ณฐัธีรวจัน์  พชัรสลิล การจดัการ

37 161205090001 นางสาว กชวรรณ  มหาสงคราม การตลาด

38 161205090002 นางสาว กนกวรรณ  กรรณิการ์ การตลาด

39 161205090004 นางสาว กมลวรรรณ  สินโน การตลาด

40 161205090009 นางสาว กญัญามาศ  ปานนก การตลาด

41 161205090010 นางสาว กญัญารัตน์  หนูทอง การตลาด

42 161205090013 นางสาว กนัตฤ์ทยั  มณีสวา่ง การตลาด

43 161205090014 นางสาว กลุธิดา   ปรางปราสาท การตลาด

44 161205090016 นาย จาตุรงค ์ เรืองกลู การตลาด

45 161205090017 นางสาว จิราพร  เพช็รประดบั การตลาด

46 161205090020 นางสาว จุฑารัตน์  คชรัตน์ การตลาด

47 161205090021 นางสาว ชฎา  ไชยกิจ การตลาด

48 161205090023 นางสาว ชนากานต ์ พิมาลยกิ์จ การตลาด

49 161205090024 นางสาว ชลธิชา  เกิดทอง การตลาด

50 161205090025 นางสาว ซอรีฮ๊ะห์  เอสเอ การตลาด

51 161205090026 นางสาว ณัฐชา  แกว้อาดูร การตลาด

52 161205090028 นางสาว ณิฐิฌา  จิตต์แกว้ การตลาด

53 161205090029 นาย ทรงชยั  สังขพนัธ์ การตลาด

54 161205090030 นางสาว ทดัดาว   เทพหัสดิน ณ อยธุยาการตลาด

55 161205090031 นางสาว ทิฆมัพร  นาท่ม การตลาด

56 161205090032 นางสาว ธญัญลกัษณ์  แซ่ลิม การตลาด

57 161205090033 นางสาว นนทร์ยา  เพียรกลา้ การตลาด

58 161205090034 นางสาว นภสัชญา  จนัทวงศ์ การตลาด

59 161205090036 นางสาว นางสาวนฤมล  สมกาย การตลาด

60 161205090037 นางสาว นางสาวศิริลกัษณ์  น◌ุ้ยหนู การตลาด

61 161205090038 นางสาว นิรชา  วิโล การตลาด

62 161205090039 นางสาว บุญสิตา   คาํวุน่ การตลาด

63 161205090041 นางสาว ปรารถนา  หวานสนิท การตลาด

64 161205090042 นางสาว ปวีณา   มนัคง การตลาด

65 161205090043 นางสาว ปานสัดา  อินผา การตลาด

66 161205090046 นางสาว พรชิตา  สุระกาํแหง การตลาด

67 161205090047 นางสาว พรทิพย ์ พิจิตโร การตลาด

68 161205090049 นางสาว พรลพฒัน์  คงสม การตลาด

69 161205090050 นางสาว พนัทิวา  หมดัอาหลี การตลาด



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 161205090051 นางสาว พิมพสุ์จี  สิกขฤทธิ การตลาด

71 161205090057 นางสาว วรกานต ์ ทองคาํ การตลาด

72 161205090064 นางสาว วิภาวี  นวลละออง การตลาด

73 161205090065 นางสาว วิลาวณัย ์ เพชรจาํรัส การตลาด

74 161205090071 นางสาว ศิริพร  รัตนพนัธ์ การตลาด

75 161205090072 นางสาว ศิริยากร  บวัเพช็ร การตลาด

76 161205090075 นางสาว สริตา  แสงมณี การตลาด

77 161205090080 นางสาว สุภาวดี  กลนัเฒ่า การตลาด

78 161205090084 นางสาว หัทยา  เฉง้เหา การตลาด

79 161205090086 นางสาว อทิตยา  จนัทร์ดาํ การตลาด

80 161205090087 นางสาว อรอุมา  บวัคง การตลาด

81 161205090089 นางสาว อจัฉรา  นุ่นร่ม การตลาด

82 161205090096 นางสาว เปมิกา  หุลกิจ การตลาด

83 161205090097 นางสาว เพญ็นภา  ทองห่อ การตลาด

84 161205090101 นางสาว กมลรัตน์  คาํเจริญ การตลาด

85 161205090102 นางสาว กรรณิกา  ขอจุลซว้น การตลาด

86 161205090103 นางสาว กฤติกา  ทองขาํ การตลาด

87 161205090107 นาย ชิตพล  ห่อเพช็ร การตลาด

88 161205090108 นางสาว ชุติกาญจน์  ดิสระ การตลาด

89 161205090110 นางสาว ดาราวรรณ   หารบุรุษ การตลาด

90 161205090111 นางสาว ทิพยาภรณ์  บุญเทพ การตลาด

91 161205090115 นางสาว นิตยาวรรณ  เรืองชูชาติ การตลาด

92 161205090117 นางสาว ปิยะนุช  แกว้ไฟ การตลาด

93 161205090118 นางสาว พรชิตา  พลูสง การตลาด

94 161205090120 นางสาว ภาชิณี  เภรีมาศ การตลาด

95 161205090124 นางสาว ยริุนทร  สิงห์ดาํ การตลาด

96 161205090125 นางสาว วรรณนิภา  ไชยเมือง การตลาด

97 161205090126 นาย วชัระ  กงัสถาน การตลาด

98 161205090128 นางสาว ศิรินทิพย ์ เพชรรัตน์ การตลาด

99 161205090129 นางสาว ศิริรัตน์  เรืองสุข การตลาด

100 161205090130 นางสาว ศุภกานต ์ บวัขยาย การตลาด
 
หมายเหตุ  ::   1.  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีรายชือ เนืองจากนกัศึกษา ไมไดอ้ยูใ่นกลุ่มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะ สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

                        2.  นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีรายชือ  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562)  

                              ให้ติดต่อสาํนกัวิทยบริการฯ  ผา่ยทางช่องทาง Inbox  facebook   ::  RMUTSV.ARIT



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 161205090134 นางสาว สีตีปาตีเมาะ  อามิง การตลาด

2 161205090135 นางสาว สุภาภรณ์  แสงรักษ์ การตลาด

3 161205090139 นางสาว อนุสรา  สาทร การตลาด

4 161205090142 นางสาว อฎัฐิยา  จารุเมฆิน การตลาด

5 161205090146 นาย เซากี  สามารถ การตลาด

6 161205092003 นางสาว ซลัมา  เบญ็ยโูสะ การตลาด

7 161205092010 นางสาว ปุณยวีย ์ เบญจวิศิษฏ์ การตลาด

8 161205092013 นางสาว สวิตตา   ชุมประมาณ การตลาด

9 161205092014 นางสาว สุธาธิชากร  ชยัมนั การตลาด

10 161205092015 นางสาว สุธิดา  วรชยัเมธา การตลาด

11 161205092024 นางสาว ณัฐธิกา  สัมคง การตลาด

12 161205092030 นางสาว มณีรัตน์  เพชรตีบ การตลาด

13 161205092045 นางสาว สุทธิดา  ทองเยน็ การตลาด

14 161205092056 นางสาว กณัฑช์รี  บริรักษ์ การตลาด

15 161205100019 นาย ปวริศ  เจริญผล การบญัชี

16 161205100022 นางสาว พิชญานิน  เอียวสกุล การบญัชี

17 161205100026 นางสาว มาวิณี  คงปาน การบญัชี

18 161205100046 นางสาว อินทุอร  ชูรัตน์ การบญัชี

19 161205100050 นางสาว ไรอรุณ  หมานหยะ๊ การบญัชี

20 161205100065 นางสาว ทานตะวนั  วิจิตรจินดา การบญัชี

21 161205100066 นางสาว ทิพยณ์ัฐดา  ดวงภกัดี การบญัชี

22 161205100067 นางสาว ทิพยต์ะวนั  คงนคร การบญัชี

23 161205100070 นางสาว นภสร  เพชรเลก็ การบญัชี

24 161205100071 นางสาว นภสัสร  ลิมสันติธรรม การบญัชี

25 161205100072 นางสาว นทัธมน  เรืองมา การบญัชี

26 161205100074 นางสาว นุชรี  เหสุข การบญัชี

27 161205100075 นางสาว ปณิทศัน์  นิลวรรณ์ การบญัชี

28 161205100076 นางสาว ปารีณา  พรหมอินทร์ การบญัชี

29 161205100077 นางสาว ปิยะดา  วชัรจิรโสภณ การบญัชี

30 161205100078 นางสาว ปิยะธิดา  ตนัติสัตยานนท์ การบญัชี

31 161205100079 นางสาว พชัรี  เดชประสิทธิ การบญัชี

32 161205100081 นางสาว ภสัราพร  คงนิเวช การบญัชี

33 161205100082 นางสาว ภสัราภรณ์  ทองไฝ การบญัชี

34 161205100083 นางสาว ภิฬาภรณ์  อญัชะลี การบญัชี

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

วนัอาทติย์ท ี12  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  11.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  12.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G5

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 161205100084 นางสาว มณิสร  ภูบาลกระแส การบญัชี

36 161205100086 นางสาว รัชชประภา  รังไสย์ การบญัชี

37 161205100088 นางสาว รัตน์อรุณ  ศรีเทพ การบญัชี

38 161205100089 นางสาว วนิดา  เพชรมณี การบญัชี

39 161205100090 นางสาว วรรณิภา  กาํลา การบญัชี

40 161205100091 นางสาว วริสรา  โส๊ะสันสะ การบญัชี

41 161205100092 นางสาว วศินี  ดวงดี การบญัชี

42 161205100093 นางสาว วิมลทิพย ์ สุดทุ่ม การบญัชี

43 161205100094 นางสาว วิรตา  บุญฉายา การบญัชี

44 161205100095 นางสาว วิลาวณัย ์ จนัทอินทร์ การบญัชี

45 161205100096 นางสาว ศรัญญา  แกว้ดาํ การบญัชี

46 161205100097 นางสาว ศิริพรรณ  ไชยพงัยาง การบญัชี

47 161205100098 นางสาว สาวิตรี  สุขเพง็ การบญัชี

48 161205100099 นางสาว สิริภรณ์  นวลสี การบญัชี

49 161205100100 นางสาว สิริยากร  บุญศิริ การบญัชี

50 161205100101 นางสาว สิริอร  หนูชูชาติ การบญัชี

51 161205100103 นางสาว สุจิตรา  ช่างไม้ การบญัชี

52 161205100104 นางสาว สุทธิดา  แดงหวาน การบญัชี

53 161205100105 นางสาว สุทธิดา  ณะไพรี การบญัชี

54 161205100106 นาย สุประชา  หนูจนัทร์ การบญัชี

55 161205100107 นางสาว สุพิชฌาย ์ จินดารัตน์ การบญัชี

56 161205100108 นางสาว สุภาวดี  หลี การบญัชี

57 161205100109 นางสาว สุไลยา  นิยมเดชา การบญัชี

58 161205100110 นางสาว อธิชา  หวงัหมดั การบญัชี

59 161205100111 นางสาว อนงลกัษณ์  วงศอ์ุทยั การบญัชี

60 161205100114 นางสาว อริศรา  แกว้วิจิตร การบญัชี

61 161205100117 นางสาว อารีรัตน์  แซ่หลี การบญัชี

62 161205100119 นางสาว เบญจวรรณ  นิมมโน การบญัชี

63 161205100120 นางสาว เพญ็พิชชา  จองนุย้ การบญัชี

64 161205100121 นางสาว สรสิชา  พงษพ์ิสิทธิกุล การบญัชี

65 161205102026 นางสาว สมฤดี  เยยีมศิริ การบญัชี

66 161205102028 นางสาว สุมิตรา  เจ๊ะอุมาร์ การบญัชี

67 161205102031 นางสาว อรพรรณ  ตงัเส้ง การบญัชี

68 161205102034 นางสาว อารียา  เบญ็หวา การบญัชี

69 161205102036 นางสาว เบญจวรรณ  จนัทคาม การบญัชี



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

70 161205102045 นางสาว ธญัญารัตน์  เศษสุวรรณ การบญัชี

71 161205102050 นางสาว รัตติกาล  อมรวฒัน์ การบญัชี

72 161205102055 นาย สิทธิพนัธ์  เอียมพงษา การบญัชี

73 161205102065 นางสาว อรพินท ์ ศรีบุญคง การบญัชี

74 161205102072 นางสาว เพญ็จิรวรรณ์  พูนขวญั การบญัชี

75 161205110001 นางสาว  ธญัญรักษ ์ เลียดรักษ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

76 161205110004 นางสาว กรกนก  เลือยแพง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

77 161205110006 นางสาว กิงกาญจนา  พุม่จีน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

78 161205110008 นาย คอลิบ  เตาะสาตู ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

79 161205110009 นางสาว จารุกร  ทองเรืองนิม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

80 161205110011 นางสาว จิราพรรณ  ชุ่มสีดา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

81 161205110012 นางสาว จุฑามาศ  ศิริวฒันกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

82 161205110013 นางสาว ชาลิสา  จิวนนทพงษ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

83 161205110015 นางสาว ชไมพร  สิทธิศกัดิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

84 161205110016 นางสาว ซารีฟะห์  แวโต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

85 161205110017 นางสาว ญาสุมินทร์  ชาญบาํรุง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

86 161205110018 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา  รัตนจินดา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

87 161205110019 นางสาว ณัฏฐา  สุวรรณศิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

88 161205110020 นางสาว ณัฐกมล  หลาํจะนะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

89 161205110021 นางสาว ณิชาภทัร  แซ่ด่าน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

90 161205110022 นางสาว ณิชารีย ์ แซ่ด่าน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

91 161205110023 นาย ดะฮารี  แดเบาะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

92 161205110024 นาย ดาํรงค ์ เหล่ทองคาํ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

93 161205110025 นาย ทรงพล  เจริญสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

94 161205110026 นาย ทวีศกัดิ  แกลว้ทนงค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

95 161205110027 นาย ธนธรณ์  คาํจนัทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

96 161205110029 นางสาว ธนฎัฐา  นิยมเดชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

97 161205110031 นางสาว ธมลวรรณ  พรหมตรัง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

98 161205110032 นาย ธีรวฒัน์   เรืองสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

99 161205110034 นางสาว นวอปัสร  เรืองมาก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

100 161205110035 นางสาว นนัทวนั  ปลาทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 
หมายเหตุ  ::   1.  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีรายชือ เนืองจากนกัศึกษา ไมไดอ้ยูใ่นกลุ่มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะ สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

                        2.  นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีรายชือ  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562)  

                              ให้ติดต่อสาํนกัวิทยบริการฯ  ผา่ยทางช่องทาง Inbox  facebook   ::  RMUTSV.ARIT
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1 161205110036 นาย นศัรน   สูหรง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2 161205110039 นางสาว นูรียะห์  ซีเดะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

3 161205110040 นางสาว ปนดัดา  พนัธ์บุญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

4 161205110041 นาย ปภพ  อิวหวนั ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

5 161205110042 นางสาว ปิยธิดา  เขียวไชย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

6 161205110043 นางสาว ผสุดี  จนัทรวฒันะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

7 161205110044 นาย พงศธร  เจริญฟูประเสริฐ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

8 161205110045 นางสาว พนารัตน์  รัตนมณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

9 161205110046 นาย พลอธิป  ธรรมปาโล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

10 161205110047 นางสาว พษัณี  แลว้ดว้ยบุญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

11 161205110048 นางสาว พิดสินี  ชุมเรือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

12 161205110049 นาย ภควตั  ทองรักษ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

13 161205110050 นางสาว ภทัรพรรณ  คงไข่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

14 161205110052 นางสาว มนสัวี  คุมภะสาโน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

15 161205110053 นาย มารุต  ทวีทรัพยส์มบติั ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

16 161205110055 นางสาว ยาวาตี  ยโูซะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

17 161205110056 นาย ยรุฟีย ์ แวสาและ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

18 161205110057 นางสาว รัชนก  พรมชาติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

19 161205110058 นางสาว ลดัดาวรรณ  เพชรานนัท์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

20 161205110059 นางสาว วรรณวนชั  ช่วยทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

21 161205110060 นาย วิทวสั  หีมหมะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

22 161205110061 นางสาว ศศิวิมล  อินทนนท์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

23 161205110062 นาย ศกัดิดา  นิภทัธิจิรโชติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

24 161205110063 นางสาว ศิริยากรณ์  กลบัแกว้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

25 161205110064 นางสาว ศิริลกัษณ์  แกว้ศรีจนัทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

26 161205110065 นางสาว ศุภรัตน์  ทองผอม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

27 161205110066 นางสาว ศุภลกัษณ์  ยอดมุณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

28 161205110067 นาย ศุภวิทย ์ เรืองนอ้ย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

29 161205110068 นางสาว ศุภางคพ์รรณ  สุวรรณรัศมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

30 161205110069 นางสาว ศุราภรณ์  แกว้จาํรัส ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

31 161205110071 นางสาว สริยา  ใจเยน็ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

32 161205110073 นางสาว สิรยากร  ฮามวนั ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

33 161205110074 นางสาว สิรามล  รัตนพนัธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

34 161205110076 นาย สุทธกานต ์ พลธิแสง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลงัจาก  เวลา   16.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

วนัอาทติย์ท ี12  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  15.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  16.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G6

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
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35 161205110077 นางสาว สุพตัรา  สุขศรีรัง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

36 161205110078 นางสาว สุพตัรา  สันแอ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

37 161205110079 นางสาว สุภาวดี  วดัโคก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

38 161205110080 นาย สุริเยนทร์  สงนวล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

39 161205110081 นาย สุไลมาน  มาแจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

40 161205110084 นาย อนิวฒัน์  ลาเมาะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

41 161205110085 นาย อนุวฒัน์  สุวรรณรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

42 161205110088 นางสาว อรจิรา  พายพุดั ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

43 161205110089 นางสาว อรอุมา  ชูเรือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

44 161205110090 นางสาว อลิษา  ใบยโูซ๊ะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

45 161205110091 นางสาว อสัมะห์  แลเบาะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

46 161205110092 นางสาว อานีมา  หลีหมาด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

47 161205110094 นางสาว ฮสันะห์  สาและ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

48 161205110095 นาย ฮาฟีซี  อุเซ็ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

49 161205110096 นางสาว เกวลิน  นิยมจิตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

50 161205110097 นางสาว เจนจิรา  เรืองดาํ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

51 161205110098 นาย เจษฎาพงศ ์  ไกรเลิศกิตติยศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

52 161205110099 นางสาว เนตรนภา  เผอืกทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

53 161205110100 นางสาว เบญจมาศ  แสงศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

54 161205110101 นางสาว เบญจมาศ  รัตนะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

55 161205110102 นางสาว เบญญาภา  ทีปรักษพนัธุ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

56 161205110103 นางสาว โชติรส  พิลึก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

57 161205110104 นางสาว โรส  ตีโด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

58 161205110105 นางสาว กานตร์ว ี ปรีชาติวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

59 161205110107 นางสาว จุฬาลกัษณ์  ขวญัทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

60 161205110110 นางสาว ฐิติรัตน์  รักพนูแกว้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

61 161205110113 นาย ณฐัวฒิุ  พละกลุ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

62 161205110114 นางสาว ดารุณี  ฝังขวา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

63 161205110115 นาย ถวลัย ์ อินทะปาน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

64 161205110116 นาย ทวีศกัดิ  สัตยจิ์ต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

65 161205110117 นาย ธนพนธุ์  คาํจนัทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

66 161205110118 นาย ธนากรณ์  รัตนพนัธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

67 161205110119 นางสาว นริษฐา  อนนัตศรัณย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

68 161205110120 นางสาว นววรรณ  เดชสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

69 161205110121 นาย นาย ธีระพงศ ์ วนไชยยศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
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70 161205110122 นาย บาคอรี  ดอเลาะซา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

71 161205110123 นางสาว พนิดา  มาศเมฆ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

72 161205110127 นาย ภาณุวฒัน์  ญาติพฒัน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

73 161205110129 นาย มูฮาหมดัพิรเดาส  บินสาอิด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

74 161205110131 นาย ฤทธิเดช  เนียมเกตุ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

75 161205110132 นาย วรวธุ  เขาเหมน้ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

76 161205110133 นางสาว วิภาวดี  สายนอ้ย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

77 161205110134 นางสาว วิมล  จนัทร์มุณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

78 161205110136 นาย วิษณุ  ศิริชยั ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

79 161205110137 นางสาว สุนิสา  หลีนิง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

80 161205110138 นางสาว สุรดา  รัตนสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

81 161205110141 นางสาว อรวรรณ  สาครเจริญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

82 161205110142 นางสาว อรอุมา  ฝ้ายเส็ม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

83 161205110143 นางสาว อรอุมา  นาคนิคาม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

84 161205110145 นาย อสัราคาร  จนัทรโชติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

85 161205110146 นาย อาลมั  ดือราแม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

86 161205110148 นางสาว เขมสรณ์  แกว้ทองมา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

87 161205110149 นางสาว เสาวลกัษณ์  ทองนอ้ย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

88 161205110150 นาย เอกวิทย ์ ตงัไล่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

89 161205110151 นางสาว โสภิดา  ทองคุปต์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

90 161205110152 นาย ไชยพฒัน์  ◌้เส้งดาํ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

91 161205110153 นางสาว ไซนุ่น  สะติยา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

92 161205700023 นางสาว จนัทนี  อร่ามเรือง การจดัการ

93 161205700032 นางสาว ปิยมาศ  สังขศรี การจดัการ

94 161205700034 นางสาว พนิดา  ดาํแดง การจดัการ

95 161205820001 นางสาว กชกร   รัตนพงศ์ การจดัการ

96 161205820006 นางสาว นุชดา  ไชยโย การจดัการ

97 161205820015 นางสาว ฮุซนี  หะยสีาแม การจดัการ

98 161205820021 นางสาว ทิพานนั  จนัทร์นอ้ย การจดัการ

99 161205820023 นางสาว ธนญัญา  แกว้สวสัดิ การจดัการ

100 161205820025 นางสาว นางสาวศิริรัตน์  สีพนู การจดัการ
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