
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159304222012 นาย ธนวตัร  สมบรูณ์สร้าง เทคโนโลยเีครืองกล

2 159304222022 นาย ศุภณฐั  แกว้กุล เทคโนโลยเีครืองกล

3 159401020002 นางสาว กญัจนา  มีมาก การโรงแรม

4 159401020053 นางสาว ปินมณี  กลบัส่ง การโรงแรม

5 159401020054 นางสาว เกษรา  สุขแกว้ การโรงแรม

6 159401020067 นางสาว ชนญัชิดา  ชูเกลียง การโรงแรม

7 159401020082 นางสาว นนัทิกานต ์ ทองสาย การโรงแรม

8 159401020088 นางสาว นุชญมี  ทาํยาง การโรงแรม

9 159401020120 นางสาว สุภาพร  ทองรักษ์ การโรงแรม

10 159401020133 นางสาว จิราภรณ์  เหรียญมงคล การโรงแรม

11 159401020140 นางสาว กชพร  กาํภู การโรงแรม

12 159401030017 นางสาว นนัทนชั  อนุสาส์น ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

13 159401030033 นาย วิศรุต  โส๊ะหมดั ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

14 159401030052 นางสาว นูรีซนั  ชอบงาม ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

15 159401030123 นางสาว ชลีณา  บิลหมนั ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

16 159401030132 นางสาว สิริวิมล  แกว้ไชยศรี ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

17 159401040094 นาย เกษตร  ทองเยน็ อาหารและโภชนาการ

18 159401050009 นางสาว นาฎตยา  เจะดาแม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

19 159401050036 นาย จิราธิวฒัน์  กาญจนะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

20 159401050053 นางสาว สุวิชญา  บุญพรหม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

21 159404190016 นางสาว เนตรชนก  พงศห์นองโน วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

22 159404190017 นางสาว อารญา  เพช็รแดง วิศวกรรมเครืองนุ่งห่ม

23 159404710024 นาย นิธิวฒัน์  ศยามล วิศวกรรมโทรคมนาคม

24 159404710051 นาย ภาณุพฒัน์  ประทกัษากลุ วิศวกรรมโทรคมนาคม

25 159405090050 นางสาว วริศรา  ชูช่วย การตลาด

26 159410250002 นางสาว ดวงพร  นาํนอง การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

27 159410250015 นางสาว พิมพช์นก  เหมทานนท์ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

28 159410250027 นางสาว เขม็อปัสร  สุกยมิ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

29 159410260083 นาย เศรษฐบุตร  สืบมงคล การผงัเมือง

30 159414770018 นางสาว ธญัญารัตน์  สุวรรณนะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

31 159414770075 นางสาว นิภาวดี  ขวญัทองยิม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

32 159414770082 นางสาว ระวีวรรณ์  กลุชุมภู เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

วนัพฤหัสบดที ี19 มีนาคม  2563 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 159414770088 นางสาว วีรยา  สุขสวา่ง เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

34 159414770109 นางสาว จลินนา  มณีลาํ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน

35 159414860047 นาย ณฐัภทัร  บุปผะโก เทคโนโลยีปิโตรเลียม



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160201040027 นางสาว อรัณี  อาแด อาหารและโภชนาการ

2 160204712009 นาย ภาณุพล  คลา้ยมาก วิศวกรรมโทรคมนาคม

3 160204712021 นาย สุริยะ  ช่วยเมือง วิศวกรรมโทรคมนาคม

4 160204712024 นาย ไพศาล  พงศจ์นัทร์เสถียร วิศวกรรมโทรคมนาคม

5 160204712044 นาย วีระพงษ ์ สุทธิภกัดี วิศวกรรมโทรคมนาคม

6 160304232013 นาย สัณฑกร  วฒิุมากร เทคโนโลยอุีตสาหการ

7 161201020001 นาย ธรนิศ  แซ่ตึง การโรงแรม

8 161201040016 นางสาว สโรชา  ผดุงวิเชียรวฒัน์ อาหารและโภชนาการ

9 161201040018 นางสาว เยาวลกัษณ์   ทองสัย อาหารและโภชนาการ

10 161201040038 นาย เกรียงไกร  ขาวแกว้ อาหารและโภชนาการ

11 161201040039 นางสาว เรวดี  เวฬุบรรพ อาหารและโภชนาการ

12 161201040043 นางสาว มณัฑนา  มหนัตมรรค อาหารและโภชนาการ

13 161201040044 นางสาว พลอยไพลิน  โมกสิโร อาหารและโภชนาการ

14 161205062010 นางสาว สุกญัญา  แสงสุวนั การจดัการ

15 161205082041 นาย สาครินทร์  กรอบเพชร การจดัการ

16 161205082042 นาย ฤกษต์ุลา  รัตนการ การจดัการ

17 161205092003 นางสาว ซลัมา  เบญ็ยโูสะ การตลาด

18 161205092010 นางสาว ปุณยวีย ์ เบญจวิศิษฏ์ การตลาด

19 161205092014 นางสาว สุธาธิชากร  ชยัมนั การตลาด

20 161205092015 นางสาว สุธิดา  วรชยัเมธา การตลาด

21 161205092024 นางสาว ณัฐธิกา  สัมคง การตลาด

22 161205092056 นางสาว กณัฑช์รี  บริรักษ์ การตลาด

23 161205102050 นางสาว รัตติกาล  อมรวฒัน์ การบญัชี

24 161205822005 นางสาว ผกาวลัย ์ แสงนวล การจดัการ

25 159401030105 นางสาว สิริวรรณ พลูเกิด ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

26 161205822016 นางสาว วรนิษฐ์ เชาวลิต การจดัการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

27 159414770047 นางสาว ซยันี ไหมเจริญ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

28 159414770025 นางสาว ปนิตา ไชยชนะ เทคโนโลยสืีอสารมวลชน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

29 161205102034 นางสาว อารียา เบญ็หวา การบญัชี ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

30 160201040011 นางสาว นาํทิพย ์พรมขาว อาหารและโภชนาการ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

31 159414770098 นาย อธิบดี ชา้งเจิม เทคโนโลยสืีอสารมวลชน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

32 159410250032 นาย ประพนธ์ ชนะพล การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

วนัพฤหัสบดที ี19 มีนาคม  2563 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 159401040102 นางสาว บุญฑริกานต ์แสงทอง อาหารและโภชนากา

34 159405090123 นายประธิปปัตย ์ สุวรรณมณี การตลาด



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 459407830002 นางสาว ฐิติมา  แกว้สวา่ง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

2 459407830009 นางสาว บุญฑริกา  นิลโอภา การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

3 461207440021 นางสาว อาซียะ๊  หวงัจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4 461207830001 นางสาว เกศรินทร์  ชูทอง การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

5 461207830010 นางสาว นฐวรรณ  พฒุพิทกัษ์ การจดัการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

6 459403400010 นาย พีรพนัธ์  ศรีนวล พืชศาสตร์

7 459403410003 นาย เกียรติศกัดิ  คงเดชะ สัตวศาสตร์

8 459403410007 นาย จกัรพนัธ์  หมืนสนิท สัตวศาสตร์

9 459403410018 นาย ทวีวฒุ  แกว้ช่วย สัตวศาสตร์

10 459403410020 นาย ธนวตัร  จอนนุย้ สัตวศาสตร์

11 460203410010 นาย ธรรมพตัร  เอียดแกว้ สัตวศาสตร์

12 461203410005 นางสาว นูรอาซีมี  เจ๊ะและ สัตวศาสตร์

13 461203410006 นาย รณฤทธิ  สิทธิชยั สัตวศาสตร์

14 461203410007 นาย วนัชนะ  รัตนจิตพงษา สัตวศาสตร์

15 461203410008 นาย วุฒิพงศ ์ สุขมูลศิริ สัตวศาสตร์

16 461203410010 นาย สุภทัรพงศ ์ แกว้พลี สัตวศาสตร์

17 459403410008 นางสาว จินประภา นิลอุปถมัภ์ สัตวศาสตร์ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนททีุ่งใหญ่ 

วนัพฤหัสบดที ี19 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้อง AR301  อาคารสํานกัวทิยบริการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 359411090029 นางสาว รัตฑิกาญ  แกว้ลาํหัด การตลาด

2 359411090030 นางสาว นนัทิกานต ์ ศรทอง การตลาด

3 359411800049 นาย จิรวฒัน์  เส้งมี การจดัการโลจิสติกส์

4 359411800051 นางสาว รุจิรา  โชติธรรม การจดัการโลจิสติกส์

5 361211750044 นางสาว สิริยาภรณ์  ปรุงแต่ง การเงิน

6 361211800008 นางสาว เนตรียา  ธาณุกิจ การจดัการโลจิสติกส์

7 361211800038 นางสาว อรยา  เกษมทรง การจดัการโลจิสติกส์

8 359403310008 นาย พินิจ  แกว้ศรีบุญ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

9 359403310012 นาย เกียรติศกัดิ  หนูหนอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

10 359403310021 นาย ภานุวฒัน์  สุขทอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

11 359403410086 นาย วิจิตรเพชร  ขวญัตา สัตวศาสตร์

12 360203310023 นาย อานนท ์ แกว้นพรัตน์ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

13 361203310021 นาย มงคล  ทองลูกแกว้ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

14 361203310032 นาย ธนพล  ผลอินทร์ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 

วนัพฤหัสบดที ี19 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 659408540062 นางสาว กญัญาณัฐ  วิลยัพงศ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

2 661206600005 นางสาว รัตติกาล  จิตรเวช อุตสาหกรรมอาหาร

3 659408540056 นางสาว กญัฐิมา ลาภถึง การโรงแรมและการท่องเทียว ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

4 659408540041 นางสาว จริยา หมานเส้ง การโรงแรมและการท่องเทียว ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง

วนัพฤหัสบดที ี19 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 561209100004 นางสาว ชนิษฐา  ใสชืน

2 561209100024 นางสาว รัศมี  คงแป้น

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ

วนัพฤหัสบดที ี19 มีนาคม  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)


