
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159401010014 นางสาว ธิดารัตน์  บุญรัตน์ การท่องเทียว

2 159401010023 นางสาว พิมพก์มล  มาลาเวช การท่องเทียว

3 159401010033 นางสาว สาวิตรี  อนนัต์ การท่องเทียว

4 159401010045 นางสาว ณัฐกานต์  จนัทร์แจ่ม การท่องเทียว

5 159401010056 นางสาว จิรนนัท ์ แกว้ณรงค์ การท่องเทียว

6 159401010078 นางสาว พทัธธี์รา  สุวรรณลิโก การท่องเทียว

7 159401010086 นาย วิวรรธน์  ชุมแสง การท่องเทียว

8 159401010087 นาย วิษณุ  กสุสัย การท่องเทียว

9 159401010092 นางสาว ศิริลกัษณ์  องัคมัภีรดา การท่องเทียว

10 159401010115 นางสาว อานามิกา  เมตตามตะกลุ การท่องเทียว

11 159401020001 นางสาว กนิษฐา  สรรพพนัธ์ การโรงแรม

12 159401020002 นางสาว กญัจนา  มีมาก การโรงแรม

13 159401020007 นางสาว เขม็อปัสร  มุสิกชาติ การโรงแรม

14 159401020008 นางสาว ชญาน์นนัท ์ ภูพรมมี การโรงแรม

15 159401020009 นางสาว ชนกานต ์ เกตุแกว้ การโรงแรม

16 159401020013 นางสาว ทิวาพร  ชูดาํ การโรงแรม

17 159401020018 นางสาว นิตยา  ปานจนัทร์ การโรงแรม

18 159401020019 นางสาว บุษรา  พาณิชยด์าํรงกลุ การโรงแรม

19 159401020020 นางสาว เบญจมาภรณ์  เนียมนอ้ย การโรงแรม

20 159401020024 นางสาว ปาริฉตัร  คงศาลา การโรงแรม

21 159401020037 นางสาว ศกุนิชญ ์ แซ่จิว การโรงแรม

22 159401020042 นางสาว สุดารัตน์  หอมทอง การโรงแรม

23 159401020048 นางสาว เสาวลกัษณ์  คงขวญั การโรงแรม

24 159401020053 นางสาว ปินมณี  กลบัส่ง การโรงแรม

25 159401020054 นางสาว เกษรา  สุขแกว้ การโรงแรม

26 159401020055 นางสาว กนกวรรณ  ทองหนู การโรงแรม

27 159401020059 นางสาว กนัภิรมย ์ จงศิริไพโรจน์ การโรงแรม

28 159401020064 นางสาว จิราพร  แกว้ชูด การโรงแรม

29 159401020079 นางสาว ธนญัญา  หลีกาด การโรงแรม

30 159401020082 นางสาว นนัทิกานต ์ ทองสาย การโรงแรม

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

วนัจนัทร์ท ี 30 กนัยายน  2562 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159401020085 นางสาว นิรชา  ทองยอด การโรงแรม

2 159401020088 นางสาว นุชญมี  ทาํยาง การโรงแรม

3 159401020090 นางสาว บุญฑริกา  นวลนอ้ย การโรงแรม

4 159401020091 นางสาว ปทิตตา  ชนะสงคราม การโรงแรม

5 159401020106 นางสาว ฤทยัชนก  เครือณรงค์ การโรงแรม

6 159401020122 นางสาว อมรรัตน์  เทพสุภา การโรงแรม

7 159401020124 นางสาว อาทิตยา  หลงชู การโรงแรม

8 159401020128 นาย ประกาศิต  ปานบางพระ การโรงแรม

9 159401020131 นางสาว ทิพานนั  ยอดแกว้ การโรงแรม

10 159401020132 นางสาว วรัชยา  ศรีวิภานนท์ การโรงแรม

11 159401020140 นางสาว กชพร  กาํภู การโรงแรม

12 159401020147 นางสาว ปฏิมาภร  สุขแปีะเฮา การโรงแรม

13 159401030007 นางสาว ฐิตารีย ์ อคัรสินวชัรากลุ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

14 159401030028 นางสาว เมฆขลา  เตชยั ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

15 159401030038 นางสาว อดิศา  แสงนพรัตน์ ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

16 159401030041 นางสาว สิดาพร  ทิพยศ์รี ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

17 159401040005 นาย ชญานนท ์ ใจเสมอ อาหารและโภชนาการ

18 159401040012 นางสาว ณัฐกานต์  อะมรการ อาหารและโภชนาการ

19 159401040021 นางสาว วรัชยา  โชคอาํนวย อาหารและโภชนาการ

20 159401040024 นางสาว วิลาศิณี  เจริญศิลป์ อาหารและโภชนาการ

21 159401040045 นางสาว กนกวรรณ  บุญขวญั อาหารและโภชนาการ

22 159401040063 นางสาว นาํทิพย ์ สวา่งแข อาหารและโภชนาการ

23 159401040076 นางสาว วนิดา  ขวญัแกว้ อาหารและโภชนาการ

24 159401040080 นาย วิรพล  มานะการ อาหารและโภชนาการ

25 159401040082 นาย สรวิชญ ์ ปลอดทอง อาหารและโภชนาการ

26 159401040094 นาย เกษตร  ทองเยน็ อาหารและโภชนาการ

27 159401040102 นางสาว บุญฑริกานต ์ แสงทอง อาหารและโภชนาการ

28 159401040104 นางสาว สุชญัญา  ขนัแกว้ อาหารและโภชนาการ

29 159401040106 นางสาว ธนญัรัตม ์ ทองสัน อาหารและโภชนาการ

30 159401040113 นางสาว มะลิษา  ทองเสนอ อาหารและโภชนาการ

วนัจนัทร์ท ี 30 กนัยายน  2562 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   4   ห้องสอบ  59402 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย



ลําดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกุล  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 159401050004 นางสาว จณัญญา  สุขเกษม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

2 159401050009 นางสาว นาฎตยา  เจะดาแม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

3 159401050011 นางสาว ปิยพร  ชมชืน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4 159401050032 นางสาว บุญธิดา  โอจนัทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

5 159401050039 นางสาว ณฐักาญจน ์ นนัตะริ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

6 159401050044 นาย พงศธร  เมาวรัิตน์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

7 159401050045 นางสาว วรนนัท ์ ดาํรงค์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

8 159401050053 นางสาว สุวชิญา  บุญพรหม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

9 159401050055 นางสาว องัสินี  เพช็ร์รัตน์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

10 159401050068 นาย ณฐัวฒุิ  นวนหุน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

11 159401050069 นาย ณฐันนัท ์ ทองบุญยงั ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

12 159401050072 นางสาว สาวิตรี  หนูทอง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

13 159401050079 นางสาว อรไพลิน  จิตรเสนาะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

14 159401050080 นางสาว กลัยา  โต๊ะมอง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

15 159410260001 นาย กอเดช  มรรคคงคา การผงัเมือง

16 159410260004 นางสาว กุสุมา  บวัแกว้ การผงัเมอืง

17 159410260015 นางสาว อดิศา  แสงมณี การผงัเมือง

18 159410260020 นาย กฤษฎา  แกว้วจิิตร์ การผงัเมอืง

19 159410260022 นางสาว กุลธิดา  พิณวงศ์ การผงัเมอืง

20 159410260026 นาย ชลพชัร  หนูเกลียง การผงัเมอืง

21 159410260034 นางสาว ธนตัตา  แกว้ศรี การผงัเมอืง

22 159410260053 นาย ศุภกิตต ์ ทองเสนอ การผงัเมอืง

23 159410260057 นางสาว สุชาดา  พงศว์งประเสริฐ การผงัเมือง

24 159410260063 นางสาว เพญ็พิชชา  ปาโต การผงัเมือง

25 159410260066 นาย จิรวฒัน ์ จุย้สุ้ย การผงัเมือง

26 159410260079 นางสาว อธิตา  นิเจริญ การผงัเมือง

27 159410260083 นาย เศรษฐบุตร  สืบมงคล การผงัเมอืง

วนัจันทร์ที  30 กันยายน  2562 เวลา  09.00  -  10.00  น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    ชัน   5   ห้องสอบ  59502 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวิชา หมายเหตุ

1 161205112016 นาย ไซฟเูล๊าะ มะลี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

2 159410260040 นาย นทัตพงษ ์แกว้เขียว การผงัเมือง ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

3 159401050077 นางสาว สมฤดี อุปมนต์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

4 159401050065 นางสาว ศิริลกัษณ์ ศิริวิบูลย ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

5 159401050036 นาย จิราธิวฒัน์ กาญจนะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

6 159401010120 นางสาว ธญัชนก อรุณยงค์ การท่องเทียว ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

7 159401010096 นางสาว สุรดา แซ่ลิม การท่องเทียว ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

8 159401010089 นางสาว ศศิวรา ไทยราช การท่องเทียว ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

9 159401010018 นางสาว ปทิตตา สุวรรณ์ การท่องเทียว ยนืยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

วนัจันทร์ที  30 กนัยายน  2562 เวลา  10.00  -  11.00  น.

ณ  อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ชัน   3   ห้องสอบ  59302

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอที  ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทีสอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 659408030012 นางสาว ซอฟียะฮ ์ หวงัสา ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

2 659408030013 นางสาว เพชรรัตน ์ ช่วยรอด ภาษาองักฤษเพอืการสือสารสากล

3 659408030028 นางสาว สตรีรัตน์  เพช็รสุวรรณ์ ภาษาองักฤษเพือการสือสารสากล

4 659408100061 นางสาว ฤทยัทิพย ์ วิชาดี การบญัชี

5 661206200033 นาย วชัระ ธรรมโชโต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

6 661206200032 นาย ทวีศกัดิ แซ่โง้ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

7 661206200031 นางสาว ลกัขณา ดาํเกลียง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

8 661206200027 นางสาว จนัทมาศ หนูแจม้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

9 661206200026 นาย สรายทุธ ชยัจินดา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

10 661206200020 นางสาว กญัญาณัฐ เจริญรักษ์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

11 661206200018 นาย ศุภชยั ธรรมโชโต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

12 661206200015 นาย ชาคร บุญรัตน์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

13 661206200014 นาย วิษณุสรรค ์นุ่นเกตุ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

14 661206200013 นาย อมตวาทิต สมานกลุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

15 661206200012 นางสาว สุทธิชาพร ทองเหมือน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

16 661206200010 นางสาว เพญ็นภา สุวรรณภกัดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

17 661206200009 นาย เอกกมล แก่นอินทร์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

18 661206200001 นางสาว เขมจิรา พราหมเอียด เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

19 661208100065 นางสาว ปิญาภรณ์ หอยบาง การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

20 661208100053 นางสาว อาทิตยา ฤทธิพงษ์ การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

21 661208100052 นางสาว กาญจนา จาํปา การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

22 661208100051 นางสาว สุธาสินี อาภรณ์ศรี การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

23 661208100036 นางสาว อภิญญา อาจทอง การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

24 661208100032 นางสาว กฤติกา ชาํนาญ การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

วนัจนัทร์ท ี 30 กนัยายน  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 359411060071 นางสาว เรวดี  ยอดคง การจดัการ

2 359411060074 นางสาว พรปวีณ์  รักษายศ การจดัการ

3 359411060095 นางสาว ยพุารัตน์  ประนม การจดัการ

4 359411060102 นางสาว วาสนา  ทองแกว้ การจดัการ

5 359411060110 นางสาว ปิยมาศ  หนูนวล การจดัการ

6 359411100113 นางสาว สุกญัญา  การดี การบญัชี

7 361211750026 นางสาว สุวนนัท ์ กลินขาํ การเงิน

8 361211750053 นางสาว สุดารัตน์  สุขสาํราญ การเงิน

9 359411100093 นางสาว จุฑามาศ สิทธิรักษ์ การบญัชี ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

10 359411060050 นางสาว ธญัมน เดชะสุรินทร์ การจดัการ ยืนยนัหลกัฐานไม่ถูกตอ้ง

วนัจนัทร์ท ี 30 กนัยายน  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 461207440017 นางสาว ศศิมณทน ์ เทพอกัษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

(สําหรับนักศึกษาทสีอบไม่ผ่านเกณฑ์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วทิยาเขตนครศรีธรรมราช  พืนททีุ่งใหญ่ 

วนัจนัทร์ท ี 30 กนัยายน  2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ  ห้อง AR301  อาคารสํานกัวทิยบริการ


