
 

กําหนดการและรายละเอียด โครงการคายคนหาศักยภาพนักออกแบบและนักสรางสรรค 

หลักสูตรสาขาวิชา สถาปตยกรรม หลักสูตรสาขาวิชา การผังเมือง 
30 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน/ แนะนําคณะ-หลักสูตร 

10.00 – 12.00 น. พื้นฐานการวาดเสน 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “บันทึกเมืองเกาสงขลาดวยลายเสน” 

 

1 ธันวาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. ทักษะการทํา SKETCH DESIGN 

13.00 – 16.00 น. ทักษะการทํา MODEL 

 

30 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน/ แนะนําคณะ-หลักสูตร 

10.00 – 12.00 น. กิจกรรม “Map Drawing” 

13.00 – 14.00 น. กิจกรรม “Map Drawing” (ตอ) 

14.00 – 16.00 น. กิจกรรม “ปนเมือง” 

1 ธันวาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. Introduction Public Space กิจกรรม “Urban Sketching” 

13.00 – 16.00 น. Introduction Basic Land Use กิจกรรม “เมืองในฝน” 

 

หลักสูตรสาขาวิชา ทัศนศลิป หลักสูตรสาขาวิชา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 

30 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน/ แนะนําคณะ-หลักสูตร 

10.00 – 12.00 น. ความรูพื้นฐานทั่วไปดานงานศิลปะ 

13.00 – 16.00 น. การทํา SKETCH และการสรางแมพิมพ SILK SCREEN 

 

1 ธันวาคม 2562 

09.00 – 16.00 น. ทักษะศิลปะภาพพิมพ (การพิมพงานจากแมพิมพที่สราง) 

 

 

30 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน/ แนะนําคณะ-หลักสูตร 

10.00 – 12.00 น. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานแฟชั่นและการออกแบบแฟชั่น 

13.00 – 16.00 น. เรียนรูทักษะและกระบวนการการออกแบบสิ่งทอ “การทําผามัด

ยอม” 

 

1 ธันวาคม 2562 

09.00 – 12.00 น. แหลงรวมแรงบันดาลใจในงานแฟชั่น 

13.00 – 16.00 น. กระบวนการคิด และการสราง Mood Board 

Pavilion
Typewriter
ข้อมูลเพิ่มเติม : 074-317173 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตรสาขาวิชา
1 นางสาวโสรดา  บงกฏ กระแสสินธุ วิทยา สถาปตยกรรม
2 นายอานนท หมัดอะดัม หาดใหญรัฐประชาสรรค สถาปตยกรรม
3 นางสาวพิชญา กอนงอน พะตงวิทยามูลนิธิ สถาปตยกรรม
4 นางสาวกนกพร  รัตนจิตตภิญโญ พะตงวิทยามูลนิธิ สถาปตยกรรม
5 นางสาวชนารีย   การันสันติ สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สถาปตยกรรม
6 นางสาวสุไลนี  สาเระ สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สถาปตยกรรม
7 นางสาวณธิดา ภูชัยพฤกษ หาดใหญวิทยาลัย ๒ สถาปตยกรรม
8 นายอดิเรก เส็มหยง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สถาปตยกรรม
9 นางสาวจันธิดา มณียม สทิงพระวิทยา สถาปตยกรรม
10 นางสาววิไลวรรณ นักวอน สินปุนคุณวิชญ สถาปตยกรรม
11 นางสาวสุภากรณ จินดาวงศ สทิงพระวิทยา สถาปตยกรรม
12 นางสาวอัจฉรานันท คําสุข มหาวชิราวุธ สถาปตยกรรม
13 นายธีธัช ภูมิสมบัติ มหาวชิราวุธ สถาปตยกรรม
14 นางสาวศรุตา สุนทรัช หาดใหญรัฐประชาสรรค สถาปตยกรรม
15 นายคุณานนต ไกรแกว มหาวชิราวุธ สถาปตยกรรม
16 นายสิทธชัย เพ็ชรรัตน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สถาปตยกรรม
17 นางสาวไลลา ออนเเกว วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สถาปตยกรรม
18 นางสาวธดาภรณ เนียมขาว อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สถาปตยกรรม
19 นางสาวเจนจิรา เหมหมัด วชิรานุกูล สถาปตยกรรม
20 นางสาวหนึ่งฤทัย สําเภาทอง วังหินวิทยาคม สถาปตยกรรม
21 นางสาวจรัญญา เพชรสีเงิน วังหินวิทยาคม สถาปตยกรรม
22 นางสาวอิสรีญา อิสภาโร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สถาปตยกรรม
23 นางสาววรรณพร นิตยโชติ ระโนดวิทยา สถาปตยกรรม
24 นางสาวธัญญะรัตน อธิอัครศิริกุล ระโนดวิทยา สถาปตยกรรม
25 นางสาวตวิษา  พรหมจันทร นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สถาปตยกรรม
26 นางสาวพรรวษา ยองเสง ระโนดวิทยา สถาปตยกรรม
27 นางสาวอภิชญา สุวรรณพินิจ ระโนดวิทยา สถาปตยกรรม
28 นางสาวธัญวรัตม นาคปก นราสิกขาลัย สถาปตยกรรม
29 นายอนุสรณ  บกสวัสดิ ์ นราสิกขาลัย สถาปตยกรรม
30 นายวรุตม  ตรงตระกูล นราสิกขาลัย สถาปตยกรรม
31 นางสาวญาณิศา แกวประสิทธิ์ ระโนดวิทยา สถาปตยกรรม
32 นางสาวณฐพร ศึกษาพรต เตรียมอุดมศึกษาภาคใต สถาปตยกรรม
33 นางสาวชัชรินทร ประจักษความ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต สถาปตยกรรม
34 นางสาวนลินนิภา แซล่ิม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สถาปตยกรรม
35 นางสาวซาฟรา วาหลง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สถาปตยกรรม
36 นางสาวถิรดา พุมเกื้อ หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สถาปตยกรรม
37 นางสาวพนารัตน อารมณเย็น หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สถาปตยกรรม
38 นายนวิน แซลี้ แสงทองวิทยา สถาปตยกรรม
39 นางสาวลภัสกันย ทองพัฒนนิธิ ธิดานุเคราะห สถาปตยกรรม
40 นางสาวณัฐณิชา ศรีสุธาสินี มหาวชิราวุธ สถาปตยกรรม
41 นางสาวแกมกาญจน ทองแกมแกว หาดใหญรัฐประชาสรรค สถาปตยกรรม
42 นางสาวธัญญลักษณ ทองแกมแกว หาดใหญวิทยาลัย สถาปตยกรรม
43 นายพฤฒพรหม แกวสองเมือง แสงทองวิทยา สถาปตยกรรม
44 นายทัตพงศ เพ็งมาก หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา สถาปตยกรรม
45 นางสาวบุญญาภรณ อรมุต มหาวชิราวุธ สถาปตยกรรม
46 นายกรวิชญ คงเลง วรนารีเฉลิม สถาปตยกรรม

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการคายคนหาศักยภาพนักออกแบบและนักสรางสรรคงานศิลปะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย

หลักสูตรสาขาวิชา สถาปตยกรรม



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตรสาขาวิชา
1 นางสาวกุสุมา ธรรมเขตต วชิรานุกูล การผังเมือง
2 นางสาวซาลีนา นคร วชิรานุกูล การผังเมือง
3 นายฐานทัพ หมวกคํา พะตงวิทยามูลนิธิ การผังเมือง
4 นายธีระนันท ล่ิมเฮา อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ การผังเมือง
5 นางสาวฐิติรัตน คงนคร หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา การผังเมือง
6 นายรัฐภัทร ยอดดี หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา การผังเมือง
7 นางสาวธันยพร สุวรรณทรัพย วรนารีเฉลิม การผังเมือง
8 นายทะยากร  ศรนุรักษ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา การผังเมือง
9 นายเดชธนา อรัญชัยยะ แสงทองวิทยา การผังเมือง
10 นางสาวฉัตรสุดา ฟงประเสริฐสุข หาดใหญวิทยาลัย 2 การผังเมือง
11 นายถิรวิทย แซโคว หาดใหญวิทยาลัย 2 การผังเมือง
12 นายสุรบดินทร จารุจินดา หาดใหญวิทยาลัย 2 การผังเมือง

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการคายคนหาศักยภาพนักออกแบบและนักสรางสรรคงานศิลปะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย

หลักสูตรสาขาวิชา การผังเมือง



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตรสาขาวิชา
1 นายอับดุลเลาะห  ศรีบุญคง รัตภูมิวิทยา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
2 นายกิตติพิชญ สุวรรณรัตน สะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3 นายอิลฮัม ดือราแม สุขสวัสดิ์วิทยา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4 นายวัชรวิทย เเซจุง สะเดา"ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
5 นางสาวอัยนา การันสันติ ทาใหญวิทยา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
6 นายชนมสวัสดิ์ ทองสิพพัญู นวมินทราชูทิษ ทักษิณ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
7 นางสาวชาลิสา ชูชวย วชิรานุกูล การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
8 นางสาวสหรัตน ชนะศรี วชิรานุกูล การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
9 นางสาวณัฐฑิตา สังการ สังคมอิสลามวิทยา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
10 นางสาวสุนันทา สีเอก มหาวชิราวุธ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
11 นางสาวชนัญชิดา ไชยมณี มหาวชิราวุธ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
12 นางสาวรัชนีกรณ ประยูรชวย มหาวชิราวุธ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
13 นายณัฐชนน แปนอง มหาวชิราวุธ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
14 นางสาวนิชนันท รัตนคํา วรนารีเฉลิม การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
15 นายศศิเดช บุญกําเหนิด วรนารีเฉลิม การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
16 นางสาวฟรดาวซ อุมาเจะแต สังคมอิสลามวิทยา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
17 นางสาวนาเดีย มามะ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
18 นายภูรินทร เจริญลาภ พะตงวิทยามูลนิธิ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
19 นางสาวณัชชา กิจเจริญเกียรติ พะตงวิทยามูลนิธิ การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
20 นางสาวอานัส ตอแลมา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
21 นางสาวปรวรรณ ชูกลับ สงขลาวิทยาคม การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
22 นางสาวแวอาฟลา ตาเฮร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
23 นางสาวอามีเนาะ อาแว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
24 นางสาวนาปสะ เจะสะมาแอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
25 นางสาวฟรดาวร อาบู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
26 นางสาวยามีละห บือราเฮง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
27 นางสาวมีรฟต ตาเยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
28 นางสาวฮานีซะห   มะมิง วิทยาลัย อาชีวศึกษา ปตตาน ี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการคายคนหาศักยภาพนักออกแบบและนักสรางสรรคงานศิลปะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย

หลักสูตรสาขาวิชา การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตรสาขาวิชา
1 นางสาวนริศรา เหมรัตน สงขลาวิทยาคม ทัศนศิลป
2 นางสาวณัฐ ชนน  บุญ เรือง มหาวชิราวุธ ทัศนศิลป
3 นายพีรเทพ สุวรรณมณี วิทยาลัยเทคนิคยะลา ทัศนศิลป
4 นายพงศ พิทักษ  ยอดราช  มหาวชิราวุธ ทัศนศิลป
5 นางสาวปยาพัชร เขตตานุรักษ มหาวชิราวุธ ทัศนศิลป
6 นางสาวนูรฮีดายู หัสเล็ม สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ทัศนศิลป
7 นายมูคอฟฟร กาเจ วังกะพอพิทยาคม ทัศนศิลป
8 นางสาวมลิษา สมศรี วชิรานุกูล ทัศนศิลป
9 นางสาวภัณฑิลา ชีวศรีรุงเรือง ธิดานุเคราะห ทัศนศิลป
10 นายพงศกร กิมาคม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ทัศนศิลป
11 นางสาวชัชฎา ชัยวีระเดช มอ.วิทยานุสรณ ทัศนศิลป
12 นางสาวพิมพนภัส ทุมมา มอ.วิทยานุสรณ ทัศนศิลป
13 นางสาวณัชชา  พงษพันธเกษม หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ทัศนศิลป
14 นางสาวเกวลี ปรัชญาประทีป หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ทัศนศิลป
15 นางสาววณีณัฐ สวนสีหนที หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ทัศนศิลป
16 นายโชคอนันต แซวอง หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ทัศนศิลป
17 นางสาวจุฬาลักษณ หนูชัยแกว หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ทัศนศิลป
18 นางสาวกอมารียะห อาบู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ทัศนศิลป
19 นายอุมมูลมุมีนีน ดอลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ทัศนศิลป
20 นางสาวอุทัยวรรณ แสนศรี สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ ทัศนศิลป
21 นางสาวสุนิสา เพ็ชเต็ม สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ ทัศนศิลป
22 นางสาวศุภนภา  หนูในนํ้า ทุงสง ทัศนศิลป
23 นายกีรติ หวังจิ มหาวชิราวุธ ทัศนศิลป
24 นางสาวสัลมีย สุหลง พีระยานาวินคลองหินวิทยา ทัศนศิลป
25 นางสาวซาฟรา แวมิง เดชะปตตนยานุกูล ทัศนศิลป
26 นางสาวกัลยรัตน เสถียรมงคล เดชะปตตนยานุกูล ทัศนศิลป
27 นางสาวนิฮัสนา กอตอ อาลาวียะหวิทยา ทัศนศิลป
28 นางสาวนาอิบะฮ หะมะ อาลาวียะหวิทยา ทัศนศิลป
29 นางสาวณัฐกานต สุวรรณคัจฉะ สงขลาวิทยาคม ทัศนศิลป
30 นางสาววริศรา คงหลี สงขลาวิทยาคม ทัศนศิลป

รายชื่อผูลงทะเบียนเขารวมโครงการคายคนหาศักยภาพนักออกแบบและนักสรางสรรคงานศิลปะ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย

หลักสูตรสาขาวิชา ทัศนศิลป


