
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 560409060001-0 นางสาวเกวลี  พรหมแกว้ การจดัการ 

2 560409060002-8 นายเกียรติศกัดื  จนัทร์สังข์ การจดัการ 

3 560409060005-1 นางสาวชลรดี  ศรีหมุดกลุ การจดัการ 

4 560409060006-9 นายตนัติกร  มีเดช การจดัการ 

5 560409060008-5 นายธวชัชยั  ประพนัธ์ การจดัการ 

6 560409060010-1 นายนนัทวฒัน์  ใจสบาย การจดัการ 

7 560409060012-7 นายปิยวฒัน์  จิวประดิษฐกลุ การจดัการ 

8 560409060013-5 นายพงศธร  ฮวดช่วย การจดัการ 

9 560409060014-3 นางสาวศรัณยพ์ร  มาศปัน การจดัการ 

10 560409060015-0 นายสราวธุ  ใจหา้ว การจดัการ 

11 560409060016-8 นายสหรักษ ์ ขนอม การจดัการ 

12 560409100001-2 นางสาวกมลชนก  จิตรแจ่ม การบญัชี 

13 560409100002-0 นางสาวกญัทิมา  ไพฑูรย์ การบญัชี 

14 560409100003-8 นางสาวชรินรัตน์  โภคาเดช การบญัชี 

15 560409100004-6 นางสาวชุติกาญจน์  ศรีวิเชียร การบญัชี 

16 560409100005-3 นางสาวธนธรณ์  วิชยัดิษฐ์ การบญัชี 

17 560409100006-1 นายแมนสรวง  เสมอภาค การบญัชี 

18 560409100007-9 นางสาววริศรา  ศรีรอด การบญัชี 

19 560409100008-7 นางสาวสุธาทิพย ์ หนูสี การบญัชี 

20 560409100009-5 นางสาวสุธาสิณี  ชูจนัทร์ การบญัชี 

21 560409100010-3 นางสาวสุนิสา  อินทร การบญัชี 

22 560409100011-1 นางสาวอรณี  นิสะนิ การบญัชี 

23 560409100012-9 นางสาวออมตอง  ศรีมีแสง การบญัชี 

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ

วนัพฤหัสบดที ี 24  กนัยายน  2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 560409540002-8 นางสาวนิตยา  ตรีบริษทั การโรงแรมและการท่องเทียว 

2 560409540003-6 นางสาวปิยมน  คาํคง การโรงแรมและการท่องเทียว 

3 560409540006-9 นางสาววริศรา  บรรจงแกว้ การโรงแรมและการท่องเทียว 

4 560409110001-0 นายชยตุ  มีธรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

5 560409110002-8 นางสาวธมลวรรณ  ภูริเดชวรกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

6 560409110003-6 นางสาวสุกลัยา  พิศลาํ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

7 562209100001-4 นางสาวกวินธิดา  วรินทรเวช การบญัชี

8 562209100004-8 นางสวชนนัพร  อยูม่นั การบญัชี

9 562209100005-5 นางสาวฐิติมา  เศวตวตัร์ การบญัชี

10 562209100007-1 นางสาวณฐัริกา  ดาํมี การบญัชี

11 562209100008-9 นางสาวปณิดา  เอียดแกว้ การบญัชี

12 562209100009-7 นางสาวเยาวลกัษณ์  โอชู การบญัชี

13 562209100010-5 นางสาววาสนา  สุริยพนัธ์ การบญัชี

14 562209100011-3 นางสาวสายฤดี  จนัทร์อ่อน การบญัชี

15 562209100012-1 นางสาวสุกญัติมา  พรหมมณี การบญัชี

16 562209100013-9 นางสาวสุนิษา  จนัทร์สน การบญัชี

17 562209100014-7 นางสาวสุพรรณิการ์  เกือสกุล การบญัชี

18 562209100015-4 นางสาวสุภาวดี  ดว้งช่วย การบญัชี

19 562209100016-2 นางสาวอริสา  บุญสุข การบญัชี

20 562209100018-8 นางสาวอาภสัรา  ทองดุก การบญัชี

21 562209100019-6 นางสาวอาริยา  นิมแกว้ การบญัชี

วนัศุกร์ท ี 25  กนัยายน  2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 562209060001-2 นางสาวกวินตรา  สุทธิบุตร การจดัการ 

2 562209060002-0 นางสาวกญัญรัตน ์กาญจนา การจดัการ 

3 562209060003-8 นางสาวกญัญารัตน์  บุญทิพย์ การจดัการ 

4 562209060004-6 นางสาวจิรัฐิติกาล  นุ่นนุ่ม การจดัการ 

5 562209060005-3 นางสาวปิยะธิดา  คงบาล การจดัการ 

6 562209060007-9 นางสาวสุภาพร  บอขนุทด การจดัการ 

7 562209540002-0 นางสาวกรนนัท ์ เรืองรอง การโรงแรมและการท่องเทียว

8 562209540003-8 นางสาวเจนจิรา  คุม้เอียด การโรงแรมและการท่องเทียว

9 562209540004-6 นางสาวชญานี  พรมรักษ์ การโรงแรมและการท่องเทียว

10 562209540005-3 นางสาวฑิมพิกา  ชนะกลุ การโรงแรมและการท่องเทียว

11 562209540006-1 นางสาวณฐัธญั  วรรณศรี การโรงแรมและการท่องเทียว

12 562209540007-9 นางสาวดาราวดี  หมกทอง การโรงแรมและการท่องเทียว

13 562209540008-7 นางสาวรัฐนนัท ์ ชูทอง การโรงแรมและการท่องเทียว

14 562209540009-5 นางสาวสุกญัญา  สังฆมาศ การโรงแรมและการท่องเทียว

15 562209540010-3 นางสาวสุวิมล  รักชาติ การโรงแรมและการท่องเทียว

16 562209540012-9 นายอนุสรณ์  ผอ่งอาํไพ การโรงแรมและการท่องเทียว

17 562209540013-7 นางสาวอุไรรัตน์  สมเชือ การโรงแรมและการท่องเทียว

18 560409120004-2 นายนฐัวฒิุ  พรหมชาติ วิศวกรรมโยธา

19 560409120009-1 นายศราวฒิุ  จนัทศรี วิศวกรรมโยธา

20 560409130001-6 นายชญานนท ์ เหมทานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า

21 560409130004-0 นางสาวบุณยาพร  ใจเอือ วิศวกรรมไฟฟ้า

22 560409130007-3 นายสุทธิศกัดิ  กฤตานุพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รายชือนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพืนฐานด้านไอท ี ตามมาตรฐาน IC
3

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ

วนัศุกร์ท ี 25  กนัยายน  2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ  ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self   Leraning   Room)


