
 

 

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 256๖ 

      

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256๖ 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ตามความแจ้งแล้วนั้น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการ 
โควตาพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่  
เว็บไซต์ http://arch.rmutsv.ac.th/arch/  หรือทางเพจ facebook “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย” 

 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศดำเนินการ ดังนี้  
 1. ผู ้มีส ิทธิ ์เข้าศึกษาต่อดำเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา 
ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่ 
17 - 23 ตุลาคม 2565  
 2. ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หรือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
ในวันที่กำหนด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรอง(ตามลำดับ)ข้ึนมาทดแทน 
 3. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2566 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ทาง
เว็บไซต์ http://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php  
 4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 2๖ มิถุนายน 2566  
 5. เรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566  
 6. เปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2566  

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐณีภรณ์ น้อยเสงี่ยม) 
             คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

Atiya
New Stamp



รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ 1  
ประจำปีการศึกษา 2566 

 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) 
ลำดับที่         ชื่อ-สกุล  

1 นายศักรินทร์ หนูวิไล   
2 นายณัฐวีร์ เมืองพูล   
3 นายคุณากร ผ่องผุด   
4 นางสาวอลิต้า ไลยะพานิชย์   
5 นายนันทพงศ์ อินทโร   
6 นางสาวพชรกร สุวรรณ   
7 นายฮาซัน แวสะมะแอ   
8 นางสาวสุทธลักษณ์ เเดงดี   
9 นางสาวญาณิฐา ยอดจันทร์   

10 นายณรงค์ สิงหยก   
11 นางสาวชฎาภรณ์ คงดี   
12 นางสาวกชกมล ขุนทิพย์   
13 นางสาวกวีณญา สุทโธ   
14 นายวิทวินท์ ตรีเล็ก   
15 นายตันติวุฒิ เพ็ชรธนู   
16 นางสาวเสาวณีย์ เพชรโยธา   
17 นางสาวธนัฐชา ทองแก้ว   
18 นางสาวพิมพ์ผกามาศ ทองทวี   
19 นายกวินท์ ชินวรโกมล   
20 นายชินภัทร บุญมาเกิด   
21 นายนถพล ชมวงษ์ สำรอง 1 
22 นางสาวสันต์สินี สุวรรณพานิช สำรอง 2 
23 นางสาวชลันธร ปิ่นเพชร สำรอง 3 
24 นางสาวกาณต์สิณี คณะรัตน์ สำรอง 4 
25 นางสาวปัทมวรรณ ภาคโร สำรอง 5 
26 นายไชยวุฒิ ภู่สงค์ สำรอง 6 



 

หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (4 ปี) 
ลำดับที่             ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวปวิชญา สุกพรหม 
2 นางสาวขนกวรรณ วิจิตร 
3 นางสาวนินาซีราห์ นิโซ๊ะ 
4 นายสุเมธ ผอมลัง 
5 นางสาวกวินธิดา สุขลิ่ม 
6 นางสาวณัฐณิชา ตันสกุล 
7 นางสาวกัญญ์ศิริ ทวีเศรษฐ 
8 นางสาววรวี กาญจนรัตน์ 
9 นางสาวธิฐิญา หนูยิ่ง 

10 นางสาวดารารัศมี เกิดศรี 
 

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี) 
ลำดับที่            ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวนูร์นาฎีเราะห์ เจ๊ะดอเลาะ 
2 นางสาวไปรยา จิรรัตนโสภา 
3 นางสาวโสภิดา จำเริญ 
4 นางสาวเพชรฉวรรณ จันทร์ประดิษฐ์ 
5 นางสาวพณัฐดา พร้อมมูล 
6 นายวัชรพงศ์ คงเล่ง 

 

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี) 
ลำดับที่            ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวลักษิกา ดีแก้ว 
2 นางสาวสุณิสา ผุดสวัสดิ์ 
3 นางสาวปวริศา จำเริญนุสิต 
4 นางสาววราภรณ์ เดชทอง 
5 นายธีรเทพ ห้องโสภา 
6 นางสาวนันท์นภัส เบญจวณิชย์ 
7 นางสาววิรันนา ล้อมกลาง 
8 นางสาวภัทราพร เถาว์ทอง 
9 นางสาวอังคนา ประสงค์เสียง 

10 นางสาวนันทิตา ดุกพรหม 
11 นางสาวกัญญาพร ศรีตะพวัง 

 




