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ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

------------------------------------------------- 
  ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันท่ี       
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕7 เรื่อง การจัดสรรโควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 และคณะฯ ได้
ดําเนินการรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ๒๕๕7 แล้วนั้น 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงขอประกาศรายชื่อ              
ผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 
(ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  ๑.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ชําระค่าสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท ณ  ห้องงานการเงินและ
เบิกจ่าย อาคารสํานักงานอธิการบดี ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
  ๒.  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปรายงานตัวสอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์  
ณ หลักสูตรวิชาท่ีสมัคร ตามวันและเวลาท่ีกําหนด  
  ๓.  ผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์นําใบแสดงผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา 
และใบเสร็จค่าสมัครสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ หลักสูตรวิชาท่ีสมัคร 
  ๔. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ควรนําแฟ้มสะสมผลงาน และเกียรติบัตรต่างๆ มาแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  ๕. ผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย มิฉะนั้น
จะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

  ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 
22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  http://www.rmutsv.ac.th และเว็บไซต์ 
http://arch.rmutsv.ac.th 

   ประกาศ ณ วันท่ี  12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
 

                                                                    
 
 
 
 
 

(นางสาวปิยาภรณ์  ธุระกิจจํานง) 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   



 
 
 
 

กําหนดการสําหรับผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
 

วันท่ี เวลา หลักสูตรวิชา การสอบ สถานท่ี 

 ๑7 ธ.ค. 57 

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
- สถาปัตยกรรม 
- จิตรกรรม 
- การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

ชําระค่าสมัคร
สอบ ๒๐๐ บาท 

ห้องงานการเงินและเบิกจ่าย 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

๑๓.๐๐ น. 

- สถาปัตยกรรม 
(ผู้สมัครโควตาเรียนดี) 

สอบความถนัด
ทางวิชาชีพ 

ห้อง ๓๑๒๐๓ 
อาคารสถาปัตยกรรม 

- สถาปัตยกรรม 
(ผู้สมัครโควตากิจกรรมดี) 

สอบสัมภาษณ์ 
ห้อง ๓๑๒๐๑ 

อาคารสถาปัตยกรรม 

- จิตรกรรม สอบสัมภาษณ์ 
ห้อง 03201 

อาคารศิลปกรรมและออกแบบ 

- การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สอบสัมภาษณ์ 
ห้อง 03204 

อาคารศิลปกรรมและออกแบบ 

๑8 ธ.ค. 57 ๐๙.๐๐น. 
- สถาปัตยกรรม 
(ผู้สมัครโควตาเรียนดี) 

สอบสัมภาษณ์ 
ห้อง ๓๑๒๐1 

อาคารสถาปัตยกรรม 
 
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบความถนัดทางวิชาชีพ หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม ให้นําอุปกรณ์สําหรับการทดสอบมาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 
ประเภทเรียนดี 

หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม ๕ ปี (ภาคปกติ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว กมลชนก ประชุมชนะ  
2 นางสาว กวินทรา พรมการ  
3 นางสาว กาญจนา กลิ่นนุ่น  
4 นางสาว จารวี   ย่องเซ่ง  
5 นาย จิตรภณ เพชรรัตน์  
6 นางสาว จิราพร พ่ึงหล้า  
7 นางสาว ชุตินันท์ หมินเหร็ม  
8 นาย ชูเกียรติ นาควิโรจน์  
9 นางสาว ซานีญ่า ยะลา  

10 นางสาว ญาดาภรณ์ ขุนเพ็ชร์  
11 นางสาว ณัฐกานต์ เนาว์สุวรรณ  
12 นางสาว ณัฐชา รามไชย  
13 นางสาว ณัฐนิช อิสรเสรีธรรม  
14 นาย ณัฐพงศ์ หิมมะ  
15 นางสาว ณัฐรดี สนิทมัจโร  
16 นาย ดาอี ริทธิ์โต  
17 นาย ธนพัฒน์ ทันศรียานนท์  
18 นาย ธนาณัติ บุญทิพย์  
19 นาย ธนาวุฒ ิ นวลทอง  
20 นาย ธรรมปพน ละงู  
21 นางสาว ธิดาทิพย์ บัวทอง  
22 นางสาว นทวรรณ รัตนะ  
23 นางสาว นันทิตา จําปาสี  
24 นางสาว นิรฌา เทพวารินทร์  
25 นางสาว นูฮา แกะซิ  



 

 
 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 
ประเภทเรียนดี 

หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม ๕ ปี (ภาคปกติ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

26 นางสาว บุปผา   แก้วนาโอ  
27 นาย ปฏิภาณ หลีกันชะ  
28 นาย ประดิษฐ์ แก้วดํา  
29 นางสาว ปรีญารีย์ หมัดอาดัม  
30 นางสาว ปัทมา แดงคงแก้ว  
31 นางสาว ปิยพัฒน์   เมืองศรี  
32 นาย พลพจน์ สีนวน  
33 นาย พิสิฐ คงชนะ  
34 นางสาว ภัทรสุดา อินทเรย์  
35 นาย ภาณุพงศ์  ณ สงขลา  
36 นาย ภานุมาศ เอกแก้ว  
37 นางสาว ภิรนันท์ หลักศิลา  
38 นาย ภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์  
39 นางสาว มลิวัลย์ แดงมณี  
40 นางสาว มินตรา   สมนึก  
41 นาย มูหะมะซูเปียน มามะ  
42 นาย ยาซิร ยูโซ๊ะ  
43 นางสาว รวิสุดา ยอดสร้อย  
44 นาย วรรธนัย นาคสลับ  
45 นาย วัชรวงศ์   ไพฑูรย์  
46 นาย วันอิสมัย เปาะแซ  
47 นาย วาริส ราชภักดี  
48 นาย วีระศาสตร์ วงศ์ประไพโรจน์  
49 นาย ศิริศักด์ิ ทวีชัย  
50 นางสาว ศุภลักษณ์ อําภา  



 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 
ประเภทเรียนดี 

หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม ๕ ปี (ภาคปกติ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

51 นาย ศุภวิชญ์ ทองนิลภักด์ิ  
52 นาย สถาพร มณีสว่าง  
53 นาย สรณัฐ พันธชนะ  
54 นางสาว สรารัตน์ บิลอะหลี  
55 นาย สันต์ภพ หัวคง  
56 นางสาว สิราวรรณ อิสรานนทกุล  
57 นางสาว สุดธิดา อาการส  
58 นางสาว สุดาวรรณ พูนผล  
59 นางสาว สุภาวดี หลี  
60 นางสาว อภิสรา รอดเนียม  
61 นาย อมรเชษฐ์ ยีดิน  
62 นาย อลงกรณ์ จุรักษ์  
63 นางสาว อัษฏาภรณ์ หม่ืนสาย  
64 นาย อานัติ โสดาหวัง  
65 นาย อิสซัน อับดุลรอมัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 
ประเภทกิจกรรมดี 

หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม ๕ ปี (ภาคปกติ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ทศพร เบ็ญก่อเด็ม  
2 นาย บุษบากร ทองมาก  
3 นางสาว วรรณกานต์ เดชาภิบาล  
4 นางสาว สิริพรรณ มีเสน  
5 นาย สุรพงศ์ เขียวไชย  
6 นาย เอกรินทร์ สันโด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

ประเภทเรียนดี 
หลักสูตรวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 4 ปี (ภาคปกติ) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว ญาดา อนนตรี  
2 นางสาว ณัฐกานต์ เจริญเชาว์  
3 นางสาว นัฎริณี สังข์ทอง  
4 นางสาว นิตยา แขกพงศ์  
5 นางสาว ปวีณา แก้วเมฆ  
6 นาย วิทวัส แซ่ย่อง  
7 นางสาว วิภาดา พงษ์พราหมณ์  
8 นางสาว สิริรัตน์ หมานละโต๊ะ  
9 นางสาว สุพรรษา พูลแก้ว  

10 นาย อาซูฮา เจ๊ะอุมาร์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 
ประเภทกิจกรรมดี 

หลักสูตรวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ 4 ปี (ภาคปกติ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ณัฎฐชัย แก้วมณี  
2 นาย ประธาน ทองมี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

ประเภทเรียนดี 
หลักสูตรวิชาจิตรกรรม   4 ปี (ภาคปกติ) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
1 นาย กิตติพิชญ์ ทองขาว  
2 นาย ณรงค์ มาลาสัน  
3 นางสาว ณริสสา เพชรมุณี  
4 นางสาว นันทรัตน์ หลิมเฮงฮะ  
5 นางสาว นิภาวรรณ ณ สงขลา  
6 นางสาว ปิยวรรณ ไกรแสง  
7 นางสาว พัณณิตา คชกาญจน์  
8 นางสาว ลูกน้ํา จิตร์หาญ  
9 นางสาว วนัชพร ศักด์ิแสงโสภา  

10 นาย ศุภกิจ จันทวิบูลย์  
11 นาย สันติ ทองมี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕8 

หลักสูตรวิชาจิตรกรรม 4 ปี (หลกัสูตรเทียบโอน 4 ปี ) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ฉัตรชัย ยะโส  
2 นาย ศรายุทธ หาหุบุตร  
3 นาย ศิวกร บัวทอง  
4 นาย สินชัย เสนะทิพย์  

 
 


