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คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันอาทิตย์ ที 16 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั น 3 ห้ องสอบ 59302
ลําดับ รหัสนักศึกษา
ชื อ-นามสกุล
สาขาวิชา
หมายเหตุ
1 159405110001-5 นางสาวกนกพร ภู่ทกั ษิณ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2 159405110002-3 นางสาวกัญญาพัชร เพชรชูช่วย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 159405110004-9 นางสาวกาญจนา ภาคภูมิ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4 159405110005-6 นายคมกฤษ ช่วยโครธะ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5 159405110007-2 นายจิรพงศ์ ยานิยม
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
6 159405110008-0 นางสาวจุฑามาศ ชุมทอง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
7 159405110009-8 นางสาวซัลย่า เนสะแหละ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
8 159405110010-6 นางสาวญาณธิชา สําราญเจริ ญสุ ข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
9 159405110012-2 นายณัฐภัทร จินดาดวง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
10 159405110013-0 นางสาวธนกร เพ่งพิโรจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
11 159405110014-8 นางสาวนพรัตน์ แซ่จิว
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
12 159405110015-5 นางสาวนิชาภัทธ ชุมแสง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
13 159405110019-7 นางสาวศศิธร ศรี สุวรรณ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
14 159405110021-3 นางสาวศศิวิมล แก้วกัลยา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
15 159405110022-1 นางสาวสิ ทธินี จันทวงศ์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
16 159405110023-9 นางสาวสุ ภชั ชา สุ วรรณสนิท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
17 159405110024-7 นางสาวโสธิดา เคียมขาว
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
18 159405110025-4 นางสาวอรณิ ชา มณี แสน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
19 159405110028-8 นางสาวกมลพรรณ แก้วดํา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
20 159405110032-0 นางสาวกานต์พิชชา จารุ ครุ ฑ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
21 159405110033-8 นางสาวกิตติยา เทียนกิงแก้ว
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
22 159405110034-6 นายจตุรงค์ ดวงสุวรรณ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
23 159405110035-3 นายจรณินท์ หนูเล็ก
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
24 159405110036-1 นายจิรัฏฐ์ อินทรมณี
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
25 159405110038-7 นางสาวชฎาวีร์ หมวดมี
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
26 159405110039-5 นางสาวชนิกานต์ เรณุ มาศ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
27 159405110040-3 นายชวนชนะ บุรณนานนท์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
28 159405110081-7 นางสาวมนัสชนก นิลวิเชียร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
29 159405110082-5 นายธันวา แกร้วทนง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
30 159405110084-1 นายพยุงศักดิ นิยม
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
31 159405110086-6 นายปิ ยะวัช แก้วมณี โชติ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ลําดับ
32
33
34
35
36

รหัสนักศึกษา
159405110087-4
159405110088-2
159405110096-5
159405110097-3
159405110098-1

ชื อ-นามสกุล
นางสาวธิราภรณ์ สุขมี
นายธรรมรงค์ ปิ นแก้ว
นางสาวกฤติยาภรณ์ ต๊ะสุ
นางสาวปิ ยะพร ติระพัฒน์
นายธนพัฒน์ ทองคโชค

สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเหตุ
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คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันอาทิตย์ ที 16 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ณ อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั น 5 ห้ องสอบ 59502
รหัสนักศึกษา
ชื อ-นามสกุล
สาขาวิชา
หมายเหตุ
159405110043-7 นางสาวฐิติพร ทองมี
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110044-5 นายณฐพล วงษ์ชนะ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110045-2 นายณัฐพล สุวรรณโชติ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110049-4 นายธนธรณ์ สุขโสภา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110050-2 นายธี รภัทร แก้วมณี
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110051-0 นางสาวนนธิตา วงศ์ช่วย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110053-6 นางสาวนัชชา ศิริเมธานนท์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110054-4 นางสาวนาตาชา เทพอ่อน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110055-1 นายวิศรุ ต คํานับ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110057-7 นายบัญชา ขําพิทกั ษ์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110059-3 นายปวีร์ ประภัสสร
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110061-9 นางสาวพรธวัล ละงู
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110062-7 นายพีรพล โสมจันทร์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110063-5 นางสาวภคพร มากเอียด
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110064-3 นายภัทรชล พัฒไพบูลย์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110067-6 นางสาวรุ จิรา เรื องสุวรรณ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110068-4 นางสาววฤนดา แซ่อนั
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110072-6 นางสาวสิ ริยา พรหมอินทร์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110073-4 นางสาวสุ กญั ญา คงแก้ว
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110074-2 นางสาวสุ ทธาสินี เหล่าภัทรเกษม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110075-9 นางสาวสุ พรรษา ผลบุญเกิดทรัพย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110076-7 นางสาวอารยา เคหาแก้ว
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110079-1 นางสาวแสงศิริ แซ่ตงั
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110091-6 นายวัชรพันธ์ สุหวาหลํา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110099-9 นางสาวกัสญา บุญโท
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110100-5 นายกนกภูมิ จิวธนวัชรนันท์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110101-3 นางสาวณัฐนิช ปานแก้ว
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
159405110102-1 นายวิชชากร แซ่ท่าม
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

