
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 560409060008 นาย ธวชัชยั  ประพนัธ์ การจดัการ

2 560409540002 นางสาว นิตยา  ตรีบริษทั การโรงแรมและการท่องเทียว

3 560409540003 นางสาว ปิยมน  คาํคง การโรงแรมและการท่องเทียว

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ

วนัองัคารที  27 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 360411800018 นางสาว ศรันยา    ทบัทอง การจดัการโลจิสติกส์

2 360411800074 นาย เกียรติศกัดิ  ปรีชา การจดัการโลจิสติกส์

3 360411890003 นางสาว ผกามาศ    ใหม่คงแกว้ การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

4 360411890028 นางสาว สุทธิณีย ์ สุขคุม้ การจดัการเป็นผูป้ระกอบการ

5 362211100033 นางสาว นุชนาถ  นวลอนงค์ การบญัชี

6 362211100042 นางสาว พรทิพย ์ หวานทอง การบญัชี

7 362211100046 นางสาว พิมพผ์กา  ทองวิเศษ การบญัชี

8 362211100074 นางสาว สุทธิดา  ขาวเผอืก การบญัชี

9 362211100098 นางสาว กรกนก  ทิพยรั์ตน์ การบญัชี

10 362211100100 นางสาว กลัยา  สุวะโจ การบญัชี

11 362211100107 นางสาว ณัฐริกา  สงเลก็ การบญัชี

12 362211100165 นางสาว จิตตรี  จนัทร์เพชร การบญัชี

13 362211760016 นางสาว อินทิรา  สุลกัษณ์ การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 362211760029 นางสาว กมลลกัษณ์  ยอดแกว้ การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 362211760030 นางสาว จิรนนัท ์ จนัทร์รอด การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 362211760036 นางสาว พณัณิตา  ทองฉิม การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วนัองัคารที  27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 362211880002 นางสาว ปฏิญญา  นินทรกิจ การจดัการการตลาด

2 362211880009 นางสาว ปรีญาภรณ์  จนัทร์ประกอบ การจดัการการตลาด

3 362211880026 นางสาว วิมลรัตน์   คมบาง การจดัการการตลาด

4 362211880031 นางสาว นาฐรัตน์  รัตนคช การจดัการการตลาด

5 362211880032 นางสาว สุภาวดี  ธรรมกิจ การจดัการการตลาด

6 362211100044 นางสาว พรผกา นิยมรัตน์ การบญัชี อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

7 362211760017 นางสาว กนัตก์นิษฐ์ ช่วยสุข การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

8 362202230024 นาย ศกัรินทร์  เกือหนุน เทคโนโลยอุีตสาหการ

9 362202230035 นาย ธนกฤต  ทรงสง่า เทคโนโลยอุีตสาหการ

10 362202230048 นาย นิติพงษ ์ หนูทองแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

11 362202230056 นาย ยทุธศกัดิ  รอดแกว้ เทคโนโลยอุีตสาหการ

12 362202360022 นางสาว กญัชพร  นิตยส์มบูรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

13 362202360024 นางสาว กสักร  นิตยส์มบรูณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

14 362202360036 นางสาว ปิยรัตน์ ชูขวญั เทคโนโลยสีารสนเทศ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

15 362202230017 นาย นพปฎล ปานรักษ์ เทคโนโลยอีตุสาหการ อพัโหลดใบเสร็จไม่ถูกตอ้ง

วนัองัคารที  27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ห้อง  Self)  อาคารห้องสมุด ชัน   2  

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนทไีสใหญ่ 



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 660408540001 นาย กลวชัร  สว่างรัตน์ การโรงแรมและการท่องเทียว

2 660408540010 นางสาว ปิยรัตน์  เจก๊อร่าม การโรงแรมและการท่องเทียว

3 660408540025 นางสาว ณัฐฐา  นะแกว้ การโรงแรมและการท่องเทียว

4 660408540031 นางสาว เพชรรัตน ์ ชูยก การโรงแรมและการท่องเทียว

5 660408540046 นางสาว ณัฐกานต์    เล็กวารีย์ การโรงแรมและการท่องเทียว

6 662208100004 นางสาว โรสีดา  เหมปันดนั การบญัชี

7 662208100008 นางสาว กมลวรรณ  สาํเภารัตน์ การบญัชี

8 662208100021 นางสาว ปินมณี  คงเลก็ การบญัชี

9 662208100025 นางสาว ธิดารัตน์  จนัทรัฐ การบญัชี

10 662208100026 นางสาว อญัชนา  แสงแกว้ การบญัชี

11 662208100034 นางสาว วารีมะ  ไกรทอง การบญัชี

12 662208100044 นางสาว เสาวลี  ศรีพล การบญัชี

13 662208100048 นางสาว พรชิตา  ทองฤทธิ การบญัชี

14 660406480008 นาย ณฐักิตติ  นิลละออ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิงแวดลอ้ม

15 660406720019 นางสาว ปิยะนุช  นิติวิศิษฏก์ุล การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์าํ

16 660406720026 นางสาว พรประทีป  สีทองเทียว การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์าํ

17 660406720028 นางสาว ปาริฉตัร  อนนัต์ การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์าํ

18 660406720029 นางสาว ปิยะนาฏ  รองเดช การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์าํ

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง

วนัองัคารที  27  ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2


