
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159401020001 นางสาว กนิษฐา  สรรพพนัธ์ การโรงแรม

2 159401020009 นางสาว ชนกานต ์ เกตุแกว้ การโรงแรม

3 159401020013 นางสาว ทิวาพร  ชูดาํ การโรงแรม

4 159401020023 นางสาว ประวีณา  คงเขียว การโรงแรม

5 159401020024 นางสาว ปาริฉตัร  คงศาลา การโรงแรม

6 159401020035 นางสาว ปุณยาพร  ราขฤทธิ การโรงแรม

7 159401020042 นางสาว สุดารัตน์  หอมทอง การโรงแรม

8 159401020053 นางสาว ปินมณี  กลบัส่ง การโรงแรม

9 159401020061 นางสาว กลุดา  จิตณรงค์ การโรงแรม

10 159401020064 นางสาว จิราพร  แกว้ชูด การโรงแรม

11 159401020066 นางสาว ฉตัรจงกล  ดิษโร การโรงแรม

12 159401020068 นางสาว ชนาภรณ์  เทพยา การโรงแรม

13 159401020072 นางสาว ณัฐริกา  ลาํภูทอง การโรงแรม

14 159401020075 นางสาว ดาวประกาย  คงถาวร การโรงแรม

15 159401020076 นาย ตระการ  เรืองสุข การโรงแรม

16 159401020077 นาย ทรงศกัดิ  มีชาํนาญ การโรงแรม

17 159401020078 นางสาว ธนพร   สุวรรณรัศมี การโรงแรม

18 159401020080 นางสาว ธญัญาลกัษณ์  สุวรรณรัตน์ การโรงแรม

19 159401020082 นางสาว นนัทิกานต ์ ทองสาย การโรงแรม

20 159401020087 นางสาว นิสราพร  อินทสโร การโรงแรม

21 159401020090 นางสาว บุญฑริกา  นวลนอ้ย การโรงแรม

22 159401020102 นางสาว มณีจนัทร์  อนนัตกลู การโรงแรม

23 159401020111 นางสาว ศุภรัตน์  ลาภฉตัรเพชร การโรงแรม

24 159401020114 นาย สาครินทร์  สิทธิสาคร การโรงแรม

25 159401020116 นางสาว สุจิตรา  สุวรรณมณี การโรงแรม

26 159401020117 นางสาว สุธิตา  พรหมจรรย์ การโรงแรม

27 159401020119 นางสาว สุปรีดา  โต๊ะหมดั การโรงแรม

28 159401020120 นางสาว สุภาพร  ทองรักษ์ การโรงแรม

29 159401020121 นางสาว อภิชญา  สระโร การโรงแรม

30 159401020125 นางสาว อาลิสา  เหล่าเส็น การโรงแรม

31 159401030134 นางสาว ปภาวดี คงสุจริต ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

32 161304220025 นาย นิรุต ม่วงจนัทร์ เทคโนโลยเีครืองกล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

วนัพฤหัสบดที ี 24 ตุลาคม 2562 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

33 61304220033 นาย พชรพล กลนัสุวรรณ เทคโนโลยเีครืองกล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

34 161304220026 นาย ปรัญชยั สุขขวญั เทคโนโลยเีครืองกล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

35 161304220006 นาย กฤตเมธ ทองแดง เทคโนโลยเีครืองกล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

36 159401050046 นางสาว วิภา นิลวรรณ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

37 161304220016 นาย ชญานนท ์อุดมสกุล เทคโนโลยเีครืองกล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159401020133 นางสาว จิราภรณ์  เหรียญมงคล การโรงแรม

2 159401020148 นางสาว จารุวรรณ  ทิศคงทอง การโรงแรม

3 159401030014 นางสาว นภาพร  บุญชู ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

4 159401030044 นางสาว ณัฐนิช  ภกัดี ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

5 159401030059 นางสาว กมุารี  อคัรเดชนนัทกุล ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

6 159401030062 นางสาว จนัทิมา  ตาพรม ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

7 159401030068 นางสาว ฐิติวรดา  เสือคาํ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

8 159401030094 นางสาว รัตตวรรณ  มิตรสุวรรณ์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

9 159401030107 นางสาว สุภาพร  อิสภาโร ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

10 159401030113 นางสาว อารีรัตน์  พลรักษา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

11 159401030115 นางสาว เมวียา  งามชืน ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

12 159401040005 นาย ชญานนท ์ ใจเสมอ อาหารและโภชนาการ

13 159401040045 นางสาว กนกวรรณ  บุญขวญั อาหารและโภชนาการ

14 159401050004 นางสาว จณญัญา  สุขเกษม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

15 159401050020 นางสาว วรนิษฐา  นวลออง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

16 159401050031 นางสาว ศิริรัตน์  อนุมาศ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

17 159401050032 นางสาว บุญธิดา  โอจนัทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

18 159401050037 นางสาว ชนกสุดา  จนัทองไฝ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

19 159401050047 นางสาว วิภาวดี  เพง็จนัทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

20 159401050048 นางสาว ศรัญญา  พานิช ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

21 159401050060 นางสาว วีรยา  แอเหยบ็ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

22 159401050080 นางสาว กลัยา  โต๊ะมอง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

23 159401030081 นางสาว ธิดารัตน์ แกว้วิจิตร์ * ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

24 159410240009 นาย กิตติภณ  สิริจิรการเจริญ จิตรกรรม

25 159410240016 นาย นิพนธ์  รักชู จิตรกรรม

26 159410250023 นางสาว อญัญานี  สุขเเกว้ การออกแบบแฟชนัและสิงทอ

27 159410260022 นางสาว กลุธิดา  พิณวงศ์ การผงัเมือง

28 159410260056 นาย สุกรี  ฤทธิเดช การผงัเมือง

29 159410260068 นาย พงศภ์าส  ตนัติพงศ์ การผงัเมือง

30 159410250034 นางสาว อรรัมภา จนัทร์เกิด* การออกแบบแฟชนัและสิงทอ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

31 159405090036 นางสาว ปิยะรัตน์ ทองศรีอ่อน การตลาด ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

32 159405090042 นางสาว มนชนา อากาศโชติ การตลาด ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

วนัพฤหัสบดที ี 24 ตุลาคม 2562 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 59405090133 นางสาว ปิยกาญน ์จองนุย้ การตลาด ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

34 159405090028 นางสาว นิภาภรณ์ เวสโกสิทธิ การตลาด ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

35 159405090047 นางสาว ลดัดาวรรณ กานิรุท การตลาด ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

36 159401030048 นางสาว สิริกญัญา จนัทร์แกว้ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

37 159401030056 นางสาว กรรฑิมา เกตุมา ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ



ลําดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกุล  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 160204712009 นาย ภาณุพล  คลา้ยมาก วศิวกรรมโทรคมนาคม

2 160204712025 นาย กฤษณะ  จนัทร์กรี วิศวกรรมโทรคมนาคม

3 161304220027 นาย ปราการ  แกว้ศรี เทคโนโลยเีครืองกล

4 161304220032 นาย พงศสิ์ทธิ  ศรีใส เทคโนโลยเีครืองกล

5 161304220037 นาย ศิริพล  ชีวพิสุทธิสกุล เทคโนโลยเีครืองกล

6 161304222005 นาย เจริญเกียรติ  ไชยโมห์ เทคโนโลยเีครืองกล

7 161304222008 นาย ฆรวณัณ์  แซ่อึง เทคโนโลยเีครืองกล

8 161304222009 นาย ชยณฐั  ศรประสิทธิ เทคโนโลยเีครืองกล

9 161304222013 นาย ณชัพล  ชนะศรีภูมิ เทคโนโลยเีครืองกล

10 161304222014 นาย ธนพล   ชยัเชาวพ์ฒัน์ เทคโนโลยเีครืองกล

11 161304222018 นาย ธีรภทัร  พนัธ์นิตย์ เทคโนโลยเีครืองกล

12 161304222033 นาย สราวธุ  ใหม่แกว้ เทคโนโลยเีครืองกล

13 161304222036 นาย สุเทพ  หมวดเอียด เทคโนโลยเีครืองกล

14 161304222037 นาย อภิเดช  ฝอยทอง เทคโนโลยเีครืองกล

15 161304222031 นาย วรปรัชญ ์ศึกหาญ* เทคโนโลยเีครืองกล ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

16 159404120028 นาย สรวศิ เสมอวงศ*์ วิศวกรรมโยธา ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

17 161205082072 นาย ศรายุธ หนิหีม* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

18 161205082071 นาย สรยทุธิ หนิหีม* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

19 161205082068 นาย ไรน่าน อาดตนัตรา* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

20 161205082066 นาย วทญั ู ฉินฉิว* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

21 161205082065 นาย สุเมธ สุขช่วย* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

22 161205082057 นาย อภิสิทธิ ขนัเอียด* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

23 161205082050 นาย ชชัวาล เจือสุวรรณ์* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

24 161205082041 นาย สาครินทร์ กรอบเพชร* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

25 161205082036 นางสาว เสาวดี เกือชู* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

26 161205082034 นางสาว หสัวดี ฤทธิเดช* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

27 161205082027 นางสาว ภทัธิรา ทองเยน็* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

28 161205082022 นาย นายสุพศิน รัตนวพิล* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

วนัพฤหัสบดีที  24 ตุลาคม 2562 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    ชัน   5   ห้องสอบ  59502 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย



ลําดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกุล  สาขาวชิา หมายเหตุ

29 161205082021 นางสาว นรีกานต ์โจทกระโทก* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

30 161205082020 นางสาว ธิดารัตน ์ทองนอก* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

31 161205082016 นาย ณฐัวชัร รัตนท์อง* การจดัการ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 359411060080 นางสาว จุฑากาญจน์  เกลียงจิต การจดัการ

2 359411060113 นางสาว ศิริพร  คงเอียด การจดัการ

3 359411060124 นางสาว ศิริรัตน์  ทิพยจ์กัษุ การจดัการ

4 359411060133 นางสาว ทิพยรั์ตน์  สุทธิศิลป์ การจดัการ

5 359411090029 นางสาว รัตฑิกาญ  แกว้ลาํหัด การตลาด

6 359411090030 นางสาว นนัทิกานต ์ ศรทอง การตลาด

7 359411090033 นางสาว แกว้ตา  รักกิจ การตลาด

8 359411090049 นางสาว มนสัชนก  ดวงแกว้ การตลาด

9 359411090050 นางสาว แพรวพรรณราห์  พรายชนะ การตลาด

10 359411090055 นางสาว ณัฐณิชา  แซ่เลียม การตลาด

11 359411090056 นางสาว รัฐนุส  รักบา้น การตลาด

12 359411090065 นางสาว ยวุธิดา  รัตนพนัธ์ การตลาด

13 359411100033 นางสาว นาฏตยา  เรืองศรี การบญัชี

14 359411100082 นางสาว ศศิธร  ทิตนุ่น การบญัชี

15 359411100089 นางสาว ฐิติมา  ไชยรักษา การบญัชี

16 359411750005 นางสาว สุดารัตน์  ชูแสง การเงิน

17 359411750024 นางสาว ชนากานต ์ สุวรรณคง การเงิน

18 359411750031 นางสาว สุธาทิพย ์อ่อนแกว้ การเงิน ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

19 359411060095 นางสาว ยพุารัตน์ ประนม การจดัการ ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

20 359402340028 นางสาว สุปรียา มาพลู ชีววิทยาประยกุต์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

21 359402340026 นางสาว ภทันวิภา ภู่ชิงชยั ชีววทิยาประยกุต์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

22 359403310002 นาย กิตติชยั  กิวเส้ง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

23 359403310008 นาย พินิจ  แกว้ศรีบุญ เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

24 359403310012 นาย เกียรติศกัดิ  หนูหนอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

25 359403310021 นาย ภานุวฒัน์  สุขทอง เทคโนโลยเีครืองจกัรกลเกษตร

26 359411100109 นางสาว ศิภฎัษร ลอยวิสุทธิ การบญัชี ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

27 359411100238 นายสิทธิโชค พรหมประดิษฐ์ การบญัชี ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

28 359411060075 นางสาว นางสาวศริญญา ยอดโรจน์ การจดัการ ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

29 359411060127 นางสาว เมทินี ไชยพิชิต การจดัการ ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

30 359403410086 นาย วิจิตรเพชร ขวญัตา สัตวศาสตร์ ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

31 359403410046 นางสาว อรนลิน พลผอม สัตวศาสตร์ ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

วนัพฤหัสบดที ี 24 ตุลาคม 2562 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 660206600001 นางสาว พรรณพิสุทธิ  หนูชู อุตสาหกรรมอาหาร

2 661406720001 นางสาว กญัญารัตน์  ตีฮอ้ การจดัการประมงและธุรกิจสัตวน์าํ

3 659408540063 นางสาว สุดารัตน์ พินทอง การโรงแรมและการท่องเทียว ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

4 659408540015 นางสาว ภารดี บุญแกว้ การโรงแรมและการท่องเทียว ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

5 659408540040 นางสาว นฏัพร ชุมเชือ การโรงแรมและการท่องเทียว ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ

6 659408540001 นางสาว กรกมล ขวญันาคม การโรงแรมและการท่องเทียว ไม่ไดอ้พัโหลดใบเสร็จ
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วนัพฤหัสบดที ี 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 559409120006 นาย จกัรวาล  จนัทกลู วิศวกรรมโยธา

2 559409120015 นางสาว ธีรนาฏ  เวียงอินทร์ วิศวกรรมโยธา
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รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ

วนัพฤหัสบดที ี 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)


