
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160405060002 นางสาว กญัฐิเนตร  ทองตรา การจดัการ

2 160405060021 นางสาว รสสุคนธ์  แกว้ช่วย การจดัการ

3 160405090036 นางสาว ปทิตตา  ส่องแสง การตลาด

4 160405090053 นาย วีระพงค ์ เรืองมณี การตลาด

5 160405090054 นางสาว ศรัญญา  สุขแกว้ การตลาด

6 160405090055 นางสาว สตรีรัตน์  สัมมานิธิ การตลาด

7 160405090057 นางสาว สายธาร  รัตนอุไร การตลาด

8 160405090059 นางสาว สุชญัญา  วงศง์าม การตลาด

9 160405090065 นางสาว อรอนงค ์ อินทมะโน การตลาด

10 160405090067 นางสาว อริญชยา  เตะเจริญ การตลาด

11 160405090073 นางสาว อุไรรัตน์  เพช็ร์ศรี การตลาด

12 160405090083 นางสาว ฐิติมา  ขวญัปาน การตลาด

13 160405090084 นางสาว ณัฎฐา  ตนัตระกลู การตลาด

14 160405090086 นาย ณฐัภิรมย ์ ธนทรัพยเ์กษม การตลาด

15 160405090102 นาย วิทวสั  แจ่มศรี การตลาด

16 160405090103 นางสาว วิภาดา  ป้องกนั การตลาด

17 160405090105 นางสาว ศศิธร  ลิมศิริปัญญา การตลาด

18 160405090106 นางสาว สิริลกัษณ์  สมใจ การตลาด

วนัองัคารที  22  กนัยายน  2563 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160405100030 นางสาว นุรมา  สาเเละ การบญัชี

2 160405700014 นางสาว ภคัจีรา  บาโห้ย การจดัการ

3 160405700017 นางสาว รัตนาภรณ์  หมดัยโุส๊ะ การจดัการ

4 160405700028 นางสาว ชลมัพร  สายสะโร การจดัการ

5 160405700030 นางสาว ณีรนุช  เวชกะ การจดัการ

6 160405700040 นางสาว ปรียณุช  คงอ่อน การจดัการ

7 160405700052 นางสาว สาวิตรี  ไชยะ การจดัการ

8 160405700062 นาย เมษา  ทองเซ่ง การจดัการ

9 160405750029 นางสาว ชาญารัศมิ  บุญรังษี การเงิน

10 160405750048 นางสาว กลัยาณี  หนูนอ้ย การเงิน

11 160405820006 นางสาว จิรัฐิติกาล  ชุมแก่น การจดัการ

12 160405820013 นางสาว นชัทิยา  หมุดหละ การจดัการ

13 160405820021 นางสาว มณฑิรา  สุขใส การจดัการ

14 160405820040 นางสาว อุมาภรณ์  เพชรรัตน์ การจดัการ

15 160405820056 นางสาว ธนัวดี  อินทรัตน์ การจดัการ

16 160405820075 นางสาว เกวลี  พลสวสัดิ การจดัการ

17 161205090068 นางสาว ศนัสนีย ์ เอียมละออ การตลาด

18 161205090106 นางสาว ศนัสนีย ์ เอียมละออ การตลาด

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

วนัองัคารที  22  กนัยายน  2563 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 360411800018 นางสาว ศรันยา    ทบัทอง การจดัการโลจิสติกส์

2 360411800074 นาย เกียรติศกัดิ  ปรีชา การจดัการโลจิสติกส์

3 360411880014 นาย สุทธิแพทย ์ บตัรทอง การจดัการการตลาด

4 360411880023 นางสาว จิราภรณ์  พรหมหมอเฒ่า การจดัการการตลาด

5 362202030002 นางสาว ณัฐธิดา  ปรีชา ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร

6 362202030004 นางสาว เกวลิน  ไทรจีน ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร

วนัองัคารที  22  กนัยายน  2563 เวลา 13.30 - 14.30 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 660406480003 นางสาว อวศัยา   ฦาชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม

2 660406480005 นางสาว นิตยา   รัตนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม

3 660406480008 นาย ณฐักิตติ  นิลละออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม

4 660406480009 นางสาว ปินวดี  ชูเสียงแจว้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง

วนัองัคารที  22  กนัยายน  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2


