รายชื อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้ านไอที ตามมาตรฐาน IC
(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ )

3

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
วันอังคารที 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ลําดับ
1
2
3

ณ ห้ องการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self Leraning Room)
รหัสนักศึกษา
ชื อ-นามสกุล
สาขาวิชา
560409060008 นาย ธวัชชัย ประพันธ์
การจัดการ
560409540002 นางสาว นิ ตยา ตรี บริ ษทั
การโรงแรมและการท่องเทียว
560409540003 นางสาว ปิ ยมน คําคง
การโรงแรมและการท่องเทียว

หมายเหตุ

รายชื อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้ านไอที ตามมาตรฐาน IC
(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ ผ่านเกณฑ์ )

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืนทีไสใหญ่
วันอังคารที 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้ องศูนย์ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (ห้ อง Self) อาคารห้ องสมุด ชัน 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รหัสนักศึกษา
360411800018
360411800074
360411890003
360411890028
362211100033
362211100042
362211100046
362211100074
362211100098
362211100100
362211100107
362211100165
362211760016
362211760029
362211760030
362211760036

ชื อ-นามสกุล
นางสาว ศรันยา ทับทอง
นาย เกียรติศกั ดิ ปรี ชา
นางสาว ผกามาศ ใหม่คงแก้ว
นางสาว สุ ทธิณีย ์ สุขคุม้
นางสาว นุชนาถ นวลอนงค์
นางสาว พรทิพย์ หวานทอง
นางสาว พิมพ์ผกา ทองวิเศษ
นางสาว สุ ทธิดา ขาวเผือก
นางสาว กรกนก ทิพย์รัตน์
นางสาว กัลยา สุวะโจ
นางสาว ณัฐริ กา สงเล็ก
นางสาว จิตตรี จันทร์เพชร
นางสาว อินทิรา สุลกั ษณ์
นางสาว กมลลักษณ์ ยอดแก้ว
นางสาว จิรนันท์ จันทร์ รอด
นางสาว พัณณิ ตา ทองฉิ ม

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

รายชื อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้ านไอที ตามมาตรฐาน IC
(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ ผ่านเกณฑ์ )

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืนทีไสใหญ่
วันอังคารที 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสนักศึกษา
362211880002
362211880009
362211880026
362211880031
362211880032
362211100044
362211760017
362202230024
362202230035
362202230048
362202230056
362202360022
362202360024
362202360036
362202230017

ณ ห้ องศูนย์ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (ห้ อง Self) อาคารห้ องสมุด ชัน 2
ชื อ-นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ปฏิญญา นินทรกิจ
การจัดการการตลาด
นางสาว ปรี ญาภรณ์ จันทร์ประกอบ การจัดการการตลาด
นางสาว วิมลรัตน์ คมบาง
การจัดการการตลาด
นางสาว นาฐรัตน์ รัตนคช
การจัดการการตลาด
นางสาว สุ ภาวดี ธรรมกิจ
การจัดการการตลาด
นางสาว พรผกา นิยมรัตน์
การบัญชี
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กันต์กนิษฐ์ ช่วยสุข
นาย ศักริ นทร์ เกือหนุน
เทคโนโลยีอุตสาหการ
นาย ธนกฤต ทรงสง่า
เทคโนโลยีอุตสาหการ
นาย นิ ติพงษ์ หนูทองแก้ว
เทคโนโลยีอุตสาหการ
นาย ยุทธศักดิ รอดแก้ว
เทคโนโลยีอุตสาหการ
นางสาว กัญชพร นิตย์สมบูรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว กัสกร นิตย์สมบูรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ปิ ยรัตน์ ชูขวัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย นพปฎล ปานรักษ์
เทคโนโลยีอตุ สาหการ

หมายเหตุ

อัพโหลดใบเสร็ จไม่ถูกต้อง
อัพโหลดใบเสร็ จไม่ถูกต้อง

อัพโหลดใบเสร็ จไม่ถูกต้อง
อัพโหลดใบเสร็ จไม่ถูกต้อง

3

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รหัสนักศึกษา
660408540001
660408540010
660408540025
660408540031
660408540046
662208100004
662208100008
662208100021
662208100025
662208100026
662208100034
662208100044
662208100048
660406480008
660406720019
660406720026
660406720028
660406720029

รายชื อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้ านไอที ตามมาตรฐาน IC
(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง
วันอังคารที 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้ องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ชั น 2
ชื อ-นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กลวัชร สว่างรัตน์
การโรงแรมและการท่องเทียว
นางสาว ปิ ยรัตน์ เจ๊กอร่ าม
การโรงแรมและการท่องเทียว
นางสาว ณัฐฐา นะแก้ว
การโรงแรมและการท่องเทียว
นางสาว เพชรรัตน์ ชูยก
การโรงแรมและการท่องเทียว
นางสาว ณัฐกานต์ เล็กวารี ย ์
การโรงแรมและการท่องเทียว
นางสาว โรสี ดา เหมปันดัน
การบัญชี
นางสาว กมลวรรณ สําเภารัตน์ การบัญชี
นางสาว ปิ นมณี คงเล็ก
การบัญชี
นางสาว ธิ ดารัตน์ จันทรัฐ
การบัญชี
นางสาว อัญชนา แสงแก้ว
การบัญชี
นางสาว วารี มะ ไกรทอง
การบัญชี
นางสาว เสาวลี ศรี พล
การบัญชี
นางสาว พรชิตา ทองฤทธิ
การบัญชี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดล้อม
นาย ณัฐกิตติ นิลละออ
นางสาว ปิ ยะนุช นิติวิศิษฏ์กุล การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นาํ
นางสาว พรประทีป สี ทองเทียว การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นาํ
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นาํ
นางสาว ปาริ ฉตั ร อนันต์
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์นาํ
นางสาว ปิ ยะนาฏ รองเดช

หมายเหตุ

