
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159510270021 นาย เอกสรา  พงศจี์น สถาปัตยกรรม

2 159510270026 นาย กิตติศกัดิ  ชุมประเสริฐ สถาปัตยกรรม

3 159510270032 นางสาว ฐิติมา  อินทร์แกว้ สถาปัตยกรรม

4 159510270051 นาย วรทตั  โมลิโต สถาปัตยกรรม

5 159510270056 นาย ศุภกรณ์  ตูปิ้ยกุล สถาปัตยกรรม

6 159510272019 นาย ศตวรรษ  พฒัถึง สถาปัตยกรรม

7 159514290044 นางสาว กมลวรรณ  ทองธรรมชาติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

8 159514290052 นาย ธนบตัร  กลบัสติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9 159514290085 นางสาว เสาวลกัษณ์  พรมเพชร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

10 159514290090 นางสาว กนกวรรณ  เพชรจรูญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

11 159514300020 นาย กฤษณะ  ดิษฐคลา้ย วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

12 159514300028 นาย ธนธร  เเก่นทอง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

13 161205110079 นางสาว สุภาวดี  วดัโคก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

14 161205110090 นางสาว อลิษา  ใบยโูซ๊ะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

15 161205110091 นางสาว อสัมะห์  แลเบาะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

16 161205110092 นางสาว อานีมา  หลีหมาด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

17 161205110108 นาย ชวนนท ์ ศรีนาํรอบ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

18 161205110125 นาย พิตรพิบูล  แซ่ทาม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

19 161205110133 นางสาว วิภาวดี  สายนอ้ย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

20 161205110137 นางสาว สุนิสา  หลีนิง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

21 161205110141 นางสาว อรวรรณ  สาครเจริญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

22 161205110148 นางสาว เขมสรณ์  แกว้ทองมา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

23 161205110150 นาย เอกวิทย ์ ตงัไล่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

24 161205700034 นางสาว พนิดา  ดาํแดง การจดัการ

25 161205820036 นางสาว สุธิดา  ชุมแสง การจดัการ

26 161205820040 นางสาว ฟารานสั  วงศป์าละ การจดัการ

27 161205822003 นางสาว ธิดารัตน์  แกว้มี การจดัการ

28 161205822011 นางสาว อจัฉรา   สุคนธ์ธารากลุ การจดัการ

29 161205822018 นางสาว ศิราวรรณ  บุญคงมาก การจดัการ

30 161205822027 นางสาว ไหมแพร  คชกลู การจดัการ

31 161205822029 นางสาว จิรพรรณ  สินธุ์สาย การจดัการ

32 161304220002 นาย ธนิก  บุญรอด เทคโนโลยเีครืองกล

33 161304220008 นาย กลวชัร  เพช็รมณี เทคโนโลยเีครืองกล

วนัพฤหัสบดที ี 16  เมษายน  2563   เวลา  เริมเข้าสอบ  เวลา  15.00 น.     หมดเวลาเข้าสอบ  16.00  น.

หลงัจาก  เวลา   16.00  น.   นักศึกษาหมดสิทธิเข้าสอบ

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G12

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
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34 161304220019 นาย ฐิติวฒัน์  กงัยอด เทคโนโลยเีครืองกล

35 161304220043 นาย สิทธิชยั  คีรีรักษ์ เทคโนโลยเีครืองกล

36 161304222007 นาย กิตตินนัท ์ พรมเรืองโชติ เทคโนโลยเีครืองกล

37 161304222020 นาย ธีรภทัร์  ผนัแปร เทคโนโลยเีครืองกล

38 161304222025 นาย พงศธร  จิระโร เทคโนโลยเีครืองกล

39 161304222032 นาย วีรวฒัน์  หมนัละ เทคโนโลยเีครืองกล

40 161304230023 นาย สุรเดช   แสงสูง เทคโนโลยอุีตสาหการ

41 161304230036 นาย ขจรศกัดิ  อินทร์อกัษร เทคโนโลยอุีตสาหการ

42 161304230052 นาย พีรเดช  สงนุย้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

43 161304232001 นาย จกัราช  ไชยสวดิั เทคโนโลยอุีตสาหการ

44 161304232007 นาย กฤษณะ  ไชยแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

45 161304232012 นาย จิตริน  งวดเนียว เทคโนโลยอุีตสาหการ

46 161304232013 นาย จิรวฒัน์  บุญทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

47 161304232016 นาย ชยัวฒัน์  สันตะโร เทคโนโลยีอุตสาหการ

48 161304232017 นาย ณฐัดนยั  ใสสอาด เทคโนโลยอุีตสาหการ

49 161304232018 นาย ธนภทัร  อีชะโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

50 161304232019 นาย นริศ  ดวงไชย เทคโนโลยอีตุสาหการ

51 161304232023 นาย พทุธพล  ทองมา เทคโนโลยอีตุสาหการ

52 161304232026 นาย ภูสิต  ขาํทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ

53 161304232027 นาย วิษณุ  ถนนจีน เทคโนโลยอุีตสาหการ

54 161304232031 นาย สุวฒัน์  อินทรัตน์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

55 161304232034 นาย เจตพล  จนัทร์เมือง เทคโนโลยีอุตสาหการ

56 161304232035 นาย เจษฎา  เดชะบุญ เทคโนโลยีอุตสาหการ

57 161304232039 นาย อมรเทพ  มีแถม เทคโนโลยอุีตสาหการ

58 161304232041 นาย อาภากร  อินจนัทร์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

59 161304232042 นาย โชติรส  สังขท์อง เทคโนโลยอุีตสาหการ

60 359402320030 นางสาว ณัฐริกา  คงใหม่ การแพทยแ์ผนไทย

61 359403310002 นาย กิตติชยั  กิวเส้ง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

62 359403310008 นาย พินิจ  แกว้ศรีบุญ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

63 359403310012 นาย เกียรติศกัดิ  หนูหนอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

64 359403310021 นาย ภานุวฒัน์  สุขทอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

65 359403670040 นาย ชยัยทุธ  จิตต์ณรงค์ พฒันาการเกษตรและการจดัการธุรกิจเกษตร

66 359411060075 นางสาว นางสาวศริญญา  ยอดโรจน์ การจดัการ

67 359411060113 นางสาว ศิริพร  คงเอียด การจดัการ

68 359411060121 นางสาว ขนิษฐา  สังขง์าม การจดัการ

69 359411060124 นางสาว ศิริรัตน์  ทิพยจ์กัษุ การจดัการ

70 359411060127 นางสาว เมทินี  ไชยพิชิต การจดัการ

71 359411060133 นางสาว ทิพยรั์ตน์  สุทธิศิลป์ การจดัการ

72 359411090029 นางสาว รัตฑิกาญ  แกว้ลาํหัด การตลาด



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

73 359411090030 นางสาว นนัทิกานต ์ ศรทอง การตลาด

74 359411090033 นางสาว แกว้ตา  รักกิจ การตลาด

75 359411090055 นางสาว ณัฐณิชา  แซ่เลียม การตลาด

76 359411090056 นางสาว รัฐนุส  รักบา้น การตลาด

77 359411090069 นางสาว นุสิตา  เกลียงแกว้ การตลาด

78 359411100089 นางสาว ฐิติมา  ไชยรักษา การบญัชี

79 359411100109 นางสาว ศิภฎัษร  ลอยวิสุทธิ การบญัชี

80 359411100238 นาย สิทธิโชค  พรหมประดิษฐ์ การบญัชี

81 360203310023 นาย อานนท ์ แกว้นพรัตน์ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

82 361202350009 นาย สืบศกัดิ  โปหลง เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์

83 361203310006 นาย ฐิติกร  อุปการแกว้ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

84 361203310016 นาย พิพฒัน์  พิชยั เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

85 361203310031 นาย อิศเรศ  รัตนคช เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

86 361203310032 นาย ธนพล  ผลอินทร์ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

87 361211060020 นางสาว โสภา  ช่วยศรีนวล การจดัการ

88 361211060044 นางสาว จิรนนัท ์ แกว้คลาํ การจดัการ

89 361211750028 นางสาว ณัฐริกา  ธานีรัตน์ การเงิน

90 361211750044 นางสาว สิริยาภรณ์  ปรุงแต่ง การเงิน

91 361211760031 นางสาว สุภาณี  จากถิน การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

92 361211800038 นางสาว อรยา  เกษมทรง การจดัการโลจิสติกส์

93 459403400010 นาย พีรพนัธ์  ศรีนวล พืชศาสตร์

94 459403410007 นาย จกัรพนัธ์  หมืนสนิท สัตวศาสตร์

95 459403410018 นาย ทวีวฒุ  แกว้ช่วย สัตวศาสตร์

96 459403410020 นาย ธนวตัร  จอนนุย้ สัตวศาสตร์

97 459407830002 นางสาว ฐิติมา  แกว้สวา่ง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

98 461203410006 นาย รณฤทธิ  สิทธิชยั สัตวศาสตร์

99 461203410007 นาย วนัชนะ  รัตนจิตพงษา สัตวศาสตร์

100 461203410008 นาย วุฒิพงศ ์ สุขมูลศิริ สัตวศาสตร์

101 461203410010 นาย สุภทัรพงศ ์ แกว้พลี สัตวศาสตร์

102 461207830003 นางสาว ชนญัธิดา  บุญต่อ การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

103 461207830015 นางสาว วรพรรณ  บุญเกือ การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

104 561209100024 นางสาว รัศมี  คงแป้น การบญัชี

105 659408540013 นาย ปัญจพล  ไกรสุทธิ การโรงแรมและการท่องเทียว

106 659408540041 นางสาว จริยา  หมานเส้ง การโรงแรมและการท่องเทียว

107 659408540055 นางสาว จุฑามาศ  ดาํสมุทร การโรงแรมและการท่องเทียว

108 659408540056 นางสาว กญัฐิมา  ลาภถึง การโรงแรมและการท่องเทียว

109 659408540062 นางสาว กญัญาณัฐ  วิลยัพงศ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

110 659408540072 นางสาว กมลวรรณ  สงแกว้ การโรงแรมและการท่องเทียว

111 660408540048 นางสาว ณัฐกานต์   สอนไกรสิทธิ การโรงแรมและการท่องเทียว
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112 661206520022 นาย สุรินทร์  ซือสัตยส์กุล เพาะเลียงสัตวน์าํ

113 661206600002 นางสาว ศศิภา  รอดเนียม อุตสาหกรรมอาหาร

114 661206600007 นางสาว เกศสุดา  ทองงาม อุตสาหกรรมอาหาร

115 661208540006 นางสาว เนตรสุวรรณ  เนตรสน การโรงแรมและการท่องเทียว

116 661208540017 นางสาว สิริวิมล  โชติสวสัดิ การโรงแรมและการท่องเทียว

117 661208540018 นางสาว สุธิตา  สามสุวรรณ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

118 661208540020 นางสาว ณิชารีย ์ สุภาพ การโรงแรมและการท่องเทียว

119 661208540022 นางสาว นฤมล  พินิจตรง การโรงแรมและการท่องเทียว

120 661208540024 นางสาว สุรีรัตน์  เหล่าอินทร์ การโรงแรมและการท่องเทียว

121 661208540025 นางสาว จิราภรณ์  สีแป้น การโรงแรมและการท่องเทียว

122 661208540026 นางสาว ณัฐติกา  ช่วยมี การโรงแรมและการท่องเทียว

123 661208540029 นางสาว กิตติยาภรณ์  คงทอง การโรงแรมและการท่องเทียว

124 661208540032 นางสาว นภรัตน ์ ศรเดช การโรงแรมและการท่องเทียว

125 661208540034 นางสาว พรดารา  มณีเจริญ การโรงแรมและการท่องเทียว

126 661208540037 นางสาว เบญจทราย  เกิดเมืองเล็ก การโรงแรมและการท่องเทียว

127 661208540039 นางสาว สุดารัตน์  สังขท์อง การโรงแรมและการท่องเทียว

128 661215850009 นาย กมล  เกือจนัทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสือสาร
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                              ให้ติดต่อสาํนกัวิทยบริการฯ  ผา่ยทางช่องทาง Inbox  facebook   ::  RMUTSV.ARIT


