
ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3  
(นักศึกษาสอบไม่ผา่นเกณฑ์) 

กลุ่มสอบ G2_2566 (วิทยาเขตตรัง) 
วันพุธท่ี  1  มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 

 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขา หมายเหตุ  

1. 662406550002 นางสาว อรอนงค์ สนิทมาศ วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
2. 662406550008 นางสาว พิมลนาฏ ชมช่ืน วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
3. 662406550019 นางสาว ประภาพร สิทธิพร วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
4. 662406550031 นางสาว นริศรา แซ่เลี้ยว วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
5. 662406550032 นางสาว กชมน วังพยอม วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
6. 662406550033 นางสาว ร่มฟ้า แก้วนวล วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
7. 662406590012 นาย ธนพล เทือกทกัษ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
8. 662406600007 นางสาว พลอยพิศุทธ์ิ คงนวล อุตสาหกรรมอาหาร  
9. 662406600008 นางสาว เบญญาภา ทองดีย่ิง อุตสาหกรรมอาหาร  
10. 664206520006 นางสาว ทานตะวัน พรหมทอง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
11. 664206600009 นางสาว ซอเฟีย หมิน อุตสาหกรรมอาหาร  
12. 665206520001 นางสาว กชพรรณ ตีเง๊าะ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
13. 665206520019 นาย พลเทพ มณ ี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
14. 662415850003 นางสาว อัสมา สาระภี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  
15. 663215840019 นาย จักรราช ชูจิต วิศวกรรมไฟฟ้า  
16. 663215840025 นาย ธนกร วงศ์ทองเกื้อ วิศวกรรมไฟฟ้า  
17. 663215840033 นาย เกรียงไกร แก้วเก้า วิศวกรรมไฟฟ้า  
18. 663215910014 นาย อิมรอน ด่อเล๊าะ วิศวกรรมก่อสร้าง  
19. 664215910012 นาย ฟากีรฟาน ดามะ วิศวกรรมก่อสร้าง  
20. 664215910024 นาย ตะวัน สัญกูล วิศวกรรมก่อสร้าง  
21. 664215910026 นาย ภานุพงศ์ พุดจีน วิศวกรรมก่อสร้าง  
22. 664215910027 นาย อัครชัย สังขโชติ วิศวกรรมก่อสร้าง  



23. 661408540058 นาย เจษฎากร ทองปาน การโรงแรมและการทอ่งเที่ยว  
24. 662408010003 นางสาว จิระวดี ชายเลี้ยง การท่องเที่ยว  
25. 662408010005 นางสาว สใบทพิย์ ศรีทัย การท่องเที่ยว  
26. 662408010006 นางสาว จีรนันท์ กิมเฮง การท่องเที่ยว  
27. 662408010008 นางสาว อารียา มณีแสง การท่องเที่ยว  
28. 662408010011 นางสาว ศิวภา ทองด้วง การท่องเที่ยว  
29. 662408010012 นางสาว พนิดา ศรมีศร ี การท่องเที่ยว  
30. 662408010013 นางสาว วรารัตน์ ช่วยชิต การท่องเที่ยว  
31. 662408010015 นางสาว เหมือนขวัญ ชุมจินดา การท่องเที่ยว  
32. 662408010018 นาย ไชยะ อรรถชัยยะ การท่องเที่ยว  
33. 662408010020 นางสาว ภูษณิศา พุ่มนุ้ย การท่องเที่ยว  
34. 662408010022 นางสาว อาลักษณา กิ่งเกาะยาว การท่องเที่ยว  
35. 662408010025 นางสาว สรอ้ยฟ้า จันทร์ฝาก การท่องเที่ยว  
36. 662408010029 นางสาว ปรารถนา ข่ายม่าน การท่องเที่ยว  
37. 662408010030 นางสาว อนุธิดา เพชรฤทธ์ิ การท่องเที่ยว  
38. 662408010032 นางสาว จริยา นวลใย การท่องเที่ยว  
39. 662408030008 นางสาว นันทวรรณ แหลมเกาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
40. 662408030009 นางสาว สุวิมล ทองฤกษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าสอบสมรรถนะพ้ืนฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3  
(นักศึกษาสอบไม่ผา่นเกณฑ์) 

กลุ่มสอบ G2_2566 (วิทยาเขตตรัง) 
วันพุธท่ี  1  มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. 
ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 

 
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล สาขา หมายเหตุ  

1. 662408030011 นางสาว นาฏสนา จารึก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
2. 662408030013 นางสาว นิสรีน แหลมเกาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
3. 662408100003 นางสาว กันต์ฤทัย ขาวนวล การบญัชี  
4. 662408100004 นางสาว ปาณิศา บุญเกือ้ การบญัชี  
5. 662408100006 นางสาว ทิพย์อักษร เพ็งเผา การบญัชี  
6. 662408100010 นางสาว วรัญญา จารุพันธ์ การบญัชี  
7. 662408100011 นางสาว น้ำทิพย์ สุขสบาย การบญัชี  
8. 662408930013 นางสาว อนิศรา จันวินิจ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
9. 662408930019 นางสาว สุพิชชา ทองวิมล การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
10. 662408930020 นางสาว ธารารัตน์ สุวรรณรัตน์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
11. 662408930022 นางสาว สโรชา สุดาทิพย ์ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
12. 662408930025 นางสาว อรสิรา บัวศร ี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
13. 662408930027 นางสาว ดลนภา แสงศร ี การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
14. 662408930032 นางสาว ปาริฉัตร สารสิทธ์ิ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกจิ  
15. 664208010004 นางสาว ธัญชนก เกื้อเเก้ว การท่องเที่ยว  
16. 664208010007 นางสาว อังคณา การะเกต ุ การท่องเที่ยว  
17. 664208010008 นางสาว ศรัณย์พร หนสูวัสดิ ์ การท่องเที่ยว  
18. 664208010010 นางสาว ปิยธิดา ตรีโชติ การท่องเที่ยว  
19. 664208010013 นางสาว สุทธิกานต์ ชุมบุตร การท่องเที่ยว  
20. 664208010016 นางสาว เกศดา มาจรุินทร ์ การท่องเที่ยว  
21. 664208010020 นางสาว พิมวดี ทองสงค์ การท่องเที่ยว  
22. 664208010026 นางสาว กฤติยา โต๊ะหลง การท่องเที่ยว  



23. 664208010033 นางสาว นฤมล นกยูงทอง การท่องเที่ยว  
24. 664208010035 นางสาว ธัญญารัตน์ สาระวาร ี การท่องเที่ยว  
25. 664208010036 นางสาว พรรณิการ์ มานะชนม ์ การท่องเที่ยว  
26. 664208010040 นางสาว มณฑิตา ศรีสมบูรณ์ การท่องเที่ยว  
27. 664208010045 นางสาว พรสุดา คงศร ี การท่องเที่ยว  
28. 664208010046 นางสาว เมศิณี คมขำ การท่องเที่ยว  
29. 664208010048 นางสาว ปณวรรณ สรุาวุธ การท่องเที่ยว  
30. 664208010049 นางสาว กรรณทิวา ไหมจันทร ์ การท่องเที่ยว  
31. 664208010051 นางสาว จันทราภา ศรีสุด การท่องเที่ยว  
32. 664208010055 นางสาว ณัฏฐธิดา ชุมศรี การท่องเที่ยว  
33. 664208010062 นางสาว วรรณกานต์ กวางทะวาย การท่องเที่ยว  
34. 664208010063 นางสาว ศิรภัสสร สุขแก้ว การท่องเที่ยว  
35. 664208010068 นางสาว อาทิตยา บุญสิทธ์ิ การท่องเที่ยว  
36. 664208010074 นางสาว ปิยรัตน์ แซ่เง่า การท่องเที่ยว  
37. 664208100012 นางสาว จามรี ลูกอ้น การบญัชี  
38. 664208100018 นางสาว กันตนา บิลและ การบญัชี  
39. 664208100021 นางสาว สุนิสา หลหีาด การบญัชี  
40. 664208100027 นางสาว พศิกา พงศ์ธิพันธ์ การบญัชี  
41. 664208100036 นางสาว จีรวรรณ หอมขจร การบญัชี  

 
 
 
 
 

 


