
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159304222012 นาย ธนวตัร  สมบรูณ์สร้าง เทคโนโลยเีครืองกล

2 159304222031 นาย ทวีศกัดิ  ขนุเพช็ร เทคโนโลยเีครืองกล

3 159401020002 นางสาว กญัจนา  มีมาก การโรงแรม

4 159401020053 นางสาว ปินมณี  กลบัส่ง การโรงแรม

5 159401020061 นางสาว กลุดา  จิตณรงค์ การโรงแรม

6 159401020067 นางสาว ชนญัชิดา  ชูเกลียง การโรงแรม

7 159401020133 นางสาว จิราภรณ์  เหรียญมงคล การโรงแรม

8 159401020140 นางสาว กชพร  กาํภู การโรงแรม

9 159401030017 นางสาว นนัทนชั  อนุสาส์น ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

10 159401030033 นาย วิศรุต  โส๊ะหมดั ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

11 159401030048 นางสาว สิริกญัญา  จนัทร์แกว้ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

12 159401030052 นางสาว นูรีซนั  ชอบงาม ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

13 159401030082 นางสาว ธิดารัตน์  แซ่ลิม ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

14 159401030123 นางสาว ชลีณา  บิลหมนั ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

15 159401040009 นางสาว ญาณิศา  วิชาดี อาหารและโภชนาการ

16 159401040094 นาย เกษตร  ทองเยน็ อาหารและโภชนาการ

17 159401040102 นางสาว บุญฑริกานต ์ แสงทอง อาหารและโภชนาการ

18 159401040103 นาย ธนุดม  คงรอด อาหารและโภชนาการ

19 159401050037 นางสาว ชนกสุดา  จนัทองไฝ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

20 159401050053 นางสาว สุวิชญา  บุญพรหม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

21 159401050057 นาย เสฏฐวุฒิ   แกว้ดวง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

22 159401050081 นางสาว โยชิตา  เอ่งฉ้วน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

23 159404120028 นาย สรวิศ  เสมอวงศ์ วิศวกรรมโยธา

24 159404130047 นางสาว เพชรรัตน ์ รัตนพิธาน วิศวกรรมไฟฟ้า

25 159404140012 นางสาว ปรมา  มุณีส้อย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

26 159404140040 นางสาว ศศิธร  รักวิจิตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

27 159404140055 นางสาว แวนาเดียร์  แวสะแลแม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28 159404160005 นางสาว ชฎาพร  มานะ วิศวกรรมสาํรวจ

29 159404160006 นางสาว ญาณิศา  รณรงค์ วิศวกรรมสาํรวจ

30 159404160010 นางสาว นภิสา  หนิหีม วิศวกรรมสํารวจ

31 159404160031 นางสาว อาฟาห์ซิน  หวงัดี วิศวกรรมสาํรวจ

วนัพฤหัสบดที ี 16  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  11.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  12.00  น.

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G11

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

32 159404160034 นาย ธนพล  ศรีสุวรรณ์ วิศวกรรมสาํรวจ

33 159404160040 นางสาว รัตนาวลี  จินดามณี วิศวกรรมสาํรวจ

34 159404160043 นาย วีระวฒัน์  เกตุทอง วิศวกรรมสาํรวจ

35 159404160049 นาย ณฐัวฒิุ  พลูภกัดี วศิวกรรมสาํรวจ

36 159404160051 นางสาว กรรณิการ์  สิตะรุโณ วิศวกรรมสาํรวจ

37 159404160053 นาย ภาณุวฒัน์  จูเ้ถียง วิศวกรรมสาํรวจ

38 159404160062 นาย ปรเมศวร์  ช่วยสกลุ วิศวกรรมสาํรวจ

39 159404160064 นาย เฉลิมพล  หนิหมดั วิศวกรรมสาํรวจ

40 159404180026 นาย ชวลิต  ลิมอนุสรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

41 159404180029 นางสาว สิรินาฏ  บุญขวญั วิศวกรรมอุตสาหการ

42 159404180033 นาย วีระวธุ  วอง วิศวกรรมอุตสาหการ

43 159404180037 นางสาว กฤติยา    เขียวสอาด วิศวกรรมอุตสาหการ

44 159404180046 นาย ธนโชค  ศรีทอง วิศวกรรมอุตสาหการ

45 159404180054 นางสาว กญัญาภคั  จุลนิล วิศวกรรมอุตสาหการ

46 159404180059 นางสาว อณสัญา  ปอแซ วิศวกรรมอุตสาหการ

47 159404180069 นาย กอฟฟารี  หลีมานนั วิศวกรรมอุตสาหการ

48 159404710005 นาย ซุลกิฟลี  เจ๊ะอาลี วิศวกรรมโทรคมนาคม

49 159404810015 นางสาว จุฑามาส  สัตยซื์อ วิศวกรรมการผลิต

50 159404810016 นาย เอกชยั  ใหม่ขาว วิศวกรรมการผลิต

51 159404810021 นางสาว วนิดา  เกือทองสัน วิศวกรรมการผลิต

52 159404810037 นาย วิจกัขณ์  เสาวคนธ์ วิศวกรรมการผลิต

53 159404810039 นาย ศราวธุ  เกือเสน วิศวกรรมการผลิต

54 159405060042 นาย ทรงเจริญ  รุ่งเรือง การจดัการ

55 159405060058 นางสาว สุธีชา  สุวรรณศิลป์ การจดัการ

56 159405060063 นาย อุไซฟี  เทพวารินทร์ การจดัการ

57 159405090050 นางสาว วริศรา  ชูช่วย การตลาด

58 159405090077 นาย ณฐกร  สหกโร การตลาด

59 159405090087 นาย ธีรภทัร  แกว้ทอง การตลาด

60 159405700007 นาย นฤเบศร  ไพโรจน์ การจดัการ

61 159410240016 นาย นิพนธ์  รักชู จิตรกรรม

62 159410250004 นางสาว ปรียานุช  รัตนมณี การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

63 159410250026 นาย อุสมาน  หมนัหลี การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

64 159410260045 นาย พศวชัร์  รักขพนัธ์ การผงัเมือง

65 159410260083 นาย เศรษฐบุตร  สืบมงคล การผงัเมือง



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

66 159414770082 นางสาว ระวีวรรณ์  กลุชุมภู เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

67 159414770098 นาย อธิบดี  ชา้งเจิม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

68 159414770109 นางสาว จลินนา  มณีลาํ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

69 159414772026 นางสาว กนกวรรณ  ชนะพล เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

70 159414772036 นาย ศาสตรา  จิตตวาที เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

71 160201040011 นางสาว นาํทิพย ์ พรมขาว อาหารและโภชนาการ

72 160204180013 นาย อิสรากรณ์  ไข่ขาว วิศวกรรมอุตสาหการ

73 160204180014 นาย เมธี   มงคลรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ

74 160204180017 นาย ซูลจาลาล  ภาละวนั วิศวกรรมอุตสาหการ

75 160204180019 นาย ณฐัวฒิุ  เผอืกชาย วิศวกรรมอุตสาหการ

76 160204180024 นาย ภิเษก  บวัเพช็ร วิศวกรรมอุตสาหการ

77 160204180032 นาย อิสมาแอ  กาหลง วิศวกรรมอุตสาหการ

78 160204180033 นาย อุปการ  กาฬมณี วิศวกรรมอุตสาหการ

79 160204712024 นาย ไพศาล  พงศจ์นัทร์เสถียร วิศวกรรมโทรคมนาคม

80 160204712040 นาย ภาณุพงศ ์ มณีฉาย วิศวกรรมโทรคมนาคม

81 160204810002 นาย คมศกัดิ  ถนอมนาม วิศวกรรมการผลิต

82 160204810007 นาย ณฐัพล  ปานเมือง วิศวกรรมการผลิต

83 160204810028 นาย ยทุธพงค ์ ติงหวงั วิศวกรรมการผลิต

84 160204810033 นาย กิติศกัดิ  นิลสุวรรณ วิศวกรรมการผลิต

85 160204810034 นาย ธนวตั  ยมิเส้ง วิศวกรรมการผลิต

86 160204810035 นาย ธิเบศร์  รุยหะชู วิศวกรรมการผลิต

87 161201020001 นาย ธรนิศ  แซ่ตึง การโรงแรม

88 161201032006 นางสาว จุฑามาศ  สานุสรณ์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

89 161201032008 นาย ชชัวาล  หนูประสงค์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

90 161201032010 นางสาว ณิชกมล  จิตรณรงค์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

91 161201032017 นาย พชร  เทพทิพย์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

92 161201032019 นาย ภิเษก  ฟองฟัก ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

93 161201032023 นางสาว รุ่งธิวา  ธนูศิลป์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

94 161201032026 นาย วชิรวิทย ์ วรรณเต็ม ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

95 161201032028 นางสาว วรัญญา  รอดเอียด ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

96 161201032043 นางสาว ซูรีนา  มาลีวา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

97 161201032048 นางสาว อานีตา  อุเซ็งลานง ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

98 161201040018 นางสาว เยาวลกัษณ์   ทองสัย อาหารและโภชนาการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

99 161201040038 นาย เกรียงไกร  ขาวแกว้ อาหารและโภชนาการ

100 161201040039 นางสาว เรวดี  เวฬุบรรพ อาหารและโภชนาการ

101 161201040043 นางสาว มณัฑนา  มหนัตมรรค อาหารและโภชนาการ

102 161205060020 นางสาว กนกพร  นวลประกอบ การจดัการ

103 161205060047 นางสาว อายเสาะ  คชสง่า การจดัการ

104 161205060049 นางสาว เกวลิน  ใจเรือง การจดัการ

105 161205060056 นางสาว จุฑารัตน์  แซ่เบ้ การจดัการ

106 161205062024 นางสาว ทิพยว์ลัย ์ วฒันสมบูรณ์ การจดัการ

107 161205062065 นางสาว สุดา  บินและ๊ การจดัการ

108 161205082041 นาย สาครินทร์  กรอบเพชร การจดัการ

109 161205082042 นาย ฤกษต์ุลา  รัตนการ การจดัการ

110 161205082067 นาย วฒันพงศ ์ ศรีสุวรรณโณ การจดัการ

111 161205090001 นางสาว กชวรรณ  มหาสงคราม การตลาด

112 161205090009 นางสาว กญัญามาศ  ปานนก การตลาด

113 161205090013 นางสาว กนัตฤ์ทยั  มณีสวา่ง การตลาด

114 161205090017 นางสาว จิราพร  เพช็รประดบั การตลาด

115 161205090020 นางสาว จุฑารัตน์  คชรัตน์ การตลาด

116 161205090021 นางสาว ชฎา  ไชยกิจ การตลาด

117 161205090025 นางสาว ซอรีฮ๊ะห์  เอสเอ การตลาด

118 161205090026 นางสาว ณัฐชา  แกว้อาดูร การตลาด

119 161205090028 นางสาว ณิฐิฌา  จิตต์แกว้ การตลาด

120 161205090030 นางสาว ทดัดาว   เทพหัสดิน ณ อยธุยาการตลาด

121 161205090036 นางสาว นางสาวนฤมล  สมกาย การตลาด

122 161205090037 นางสาว นางสาวศิริลกัษณ์  น◌ุ้ยหนู การตลาด

123 161205090039 นางสาว บุญสิตา   คาํวุน่ การตลาด

124 161205090041 นางสาว ปรารถนา  หวานสนิท การตลาด

125 161205090044 นางสาว ปิยะฉตัร  ชยัสุวรรณ การตลาด

126 161205090049 นางสาว พรลพฒัน์  คงสม การตลาด

127 161205090064 นางสาว วิภาวี  นวลละออง การตลาด

128 161205090068 นางสาว ศนัสนีย ์ เอียมละออ การตลาด

129 161205090075 นางสาว สริตา  แสงมณี การตลาด

130 161205090084 นางสาว หัทยา  เฉง้เหา การตลาด

131 161205090087 นางสาว อรอุมา  บวัคง การตลาด



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

132 161205090089 นางสาว อจัฉรา  นุ่นร่ม การตลาด

133 161205090096 นางสาว เปมิกา  หุลกิจ การตลาด

134 161205090102 นางสาว กรรณิกา  ขอจุลซว้น การตลาด

135 161205090103 นางสาว กฤติกา  ทองขาํ การตลาด

136 161205090106 นางสาว ชนิภรณ์  บุญรักษ์ การตลาด

137 161205090107 นาย ชิตพล  ห่อเพช็ร การตลาด

138 161205090111 นางสาว ทิพยาภรณ์  บุญเทพ การตลาด

139 161205090115 นางสาว นิตยาวรรณ  เรืองชูชาติ การตลาด

140 161205090118 นางสาว พรชิตา  พลูสง การตลาด

141 161205090120 นางสาว ภาชิณี  เภรีมาศ การตลาด

142 161205090124 นางสาว ยริุนทร  สิงห์ดาํ การตลาด

143 161205090128 นางสาว ศิรินทิพย ์ เพชรรัตน์ การตลาด

144 161205090146 นาย เซากี  สามารถ การตลาด

145 161205092045 นางสาว สุทธิดา  ทองเยน็ การตลาด

146 161205092046 นางสาว จุฬาลกัษณ์  ปินปราณี การตลาด

147 161205092047 นางสาว โรสซาร่า  หมาดอี การตลาด

148 161205100066 นางสาว ทิพยณ์ัฐดา  ดวงภกัดี การบญัชี

149 161205100072 นางสาว นทัธมน  เรืองมา การบญัชี

150 161205100081 นางสาว ภสัราพร  คงนิเวช การบญัชี

151 161205100084 นางสาว มณิสร  ภูบาลกระแส การบญัชี

152 161205100096 นางสาว ศรัญญา  แกว้ดาํ การบญัชี

153 161205100101 นางสาว สิริอร  หนูชูชาติ การบญัชี

154 161205100104 นางสาว สุทธิดา  แดงหวาน การบญัชี

155 161205100105 นางสาว สุทธิดา  ณะไพรี การบญัชี

156 161205100117 นางสาว อารีรัตน์  แซ่หลี การบญัชี

157 161205100119 นางสาว เบญจวรรณ  นิมมโน การบญัชี

158 161205100121 นางสาว สรสิชา  พงษพ์ิสิทธิกุล การบญัชี

159 161205102055 นาย สิทธิพนัธ์  เอียมพงษา การบญัชี

160 161205102072 นางสาว เพญ็จิรวรรณ์  พูนขวญั การบญัชี

161 161205110001 นางสาว  ธญัญรักษ ์ เลียดรักษ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

162 161205110003 นางสาว กมลทิพย ์ นวลขวญั ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

163 161205110018 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา  รัตนจินดา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

164 161205110020 นางสาว ณัฐกมล  หลาํจะนะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

165 161205110052 นางสาว มนสัวี  คุมภะสาโน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

166 161205110055 นางสาว ยาวาตี  ยโูซะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

167 161205110064 นางสาว ศิริลกัษณ์  แกว้ศรีจนัทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

168 161205110074 นางสาว สิรามล  รัตนพนัธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

169 161205110077 นางสาว สุพตัรา  สุขศรีรัง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

170 161205110078 นางสาว สุพตัรา  สันแอ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 

หมายเหตุ  ::   1.  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่มีรายชือ เนืองจากนกัศึกษา ไมไดอ้ยูใ่นกลุ่มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะ สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

                        2.  นกัศึกษาทีลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้แต่ไม่มีรายชือ  (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทีกาํลงัจะสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562)  

                              ให้ติดต่อสาํนกัวิทยบริการฯ  ผา่ยทางช่องทาง Inbox  facebook   ::  RMUTSV.ARIT


