
 

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 256๖ 

      

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 256๖ 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตามความแจ้งแล้วนั้น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการ 
โควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่  
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 พฤศจิกายน 2565  
(หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ)  
 2. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หรือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
ภายในวันที่กำหนด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรอง (ตามลำดับ) ขึ้นมาทดแทน 
 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 1๗ เดือน พฤศจิกายน 2566  

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี  วัฒนกิจ) 
                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน 
       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโครงการโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2 

ประจำปีการศึกษา 2566 
 

หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (4 ปี) 
ลำดับที่             ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวอาทิมา สุวรรณวงค์ 
2 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ไชยบุญ 
3 นางสาวสุชานาถ ทรัพย์เทพา 
4 นายภูวเรศ บุญอนันต์ 
5 นางสาวศนิตา หมะแดง 
6 นายฟัครุดีน กาปง 
7 นางสาวณิชกานต์ วิริยะสุดประเสริฐ 
8 นางสาวสุชาวดี สัจเดช 
9 นายณัฐวุฒิ ขุนรัตน์ 

10 นางสาวศิรภัสสร สงช่วย 
11 นางสาวนริศรา หมื่นราษฎร์ 
12 นายชยางกูร พลวัฒน์ 
13 นายสุทธิภัทร ทองมา 
14 นายสรธร รุ่งกลิ่น 
15 นายธีรพล จิรัฐิติวิวรรธน์ 
16 นางสาวณัฐกานต์ มนูดาหวี 
17 นางสาวสรียา สาขาหรี 
18 นางสาวโรสนาณี มะเกะ 
19 นางสาววริศรา อัตตะ 
20 นายรชานนท์ ยีสมัน 
21 นางสาวพนารัตน์ นาคประเสริฐ 
22 นางสาวปวีณ์นุช สวนกูล 
23 นางสาวสุนันทา สีเอก 
24 นายมังกร เหนือคลอง 
25 นายเลอชัย ชูระเจียร   สำรอง 1 
26 นางสาวพลอยอัมพร บุญทองเพชร  สำรอง 2 
27 นางสาวนุรอิลมีร์ ปลาปง   สำรอง 3 
28 นางสาวปาริชาต ขำดำ   สำรอง 4 
29 นายมะฟาซัน ยืนยงค์   สำรอง 5 
30 นางสาวกฤษดาภรณ์ หนูช่วย  สำรอง 6 
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หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง (4 ปี) ต่อ 
ลำดับที่             ชื่อ-สกุล 

31 นางสาวนันทภัส กายละออง  สำรอง 7 
32 นางสาวฮัจย๊ะ หมัดห   สำรอง 8 
33 นางสาวชนากานต์ รัตนโชติ  สำรอง 9 
34 นายจีรภัทร ทองสม   สำรอง 10 
35 นางสาวลัยลา อุมา   สำรอง 11 
36 นายนัทธพงศ์ การัตน์   สำรอง 12 
37 นางสาวปิ่นหยก หมัดง๊ะ   สำรอง 13 
38 นางสาวอริสา สะแปอิง   สำรอง 14 
39 นางสาวโซฟียะห์ ดอรอนี   สำรอง 15 
40 นายซาฟีอี บินพะ   สำรอง 16 
41 นายณัฐวุฒิ ชูจิต    สำรอง 17 
42 นายโดสต์มูฮัมหมัด มะ   สำรอง 18 
43 นางสาวนภัสนันท์ ขาวจันทร์คง  สำรอง 19 
44 นายภูวนาท ชนกน้อย   สำรอง 20 
45 นายยุทธนา อุ่นใจ   สำรอง 21 
46 นายพีรพัฒน์ ชูคง   สำรอง 22 
47 นางสาวนัสรี มหันตมรรค   สำรอง 23 
48 นายนฤสรณ์ พูลสิน   สำรอง 24 
49 นายชาคริต บุญราศรี   สำรอง 25 
50 นางสาวพุฒิตา วัฒโน   สำรอง 26 
51 นายธีรภัทร ตำหล๊ะ   สำรอง 27 
52 นายนราธิป ไชยมิตร   สำรอง 28 
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หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี) 
ลำดับที่            ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวอาลีมา หมัดอะด้ำ 
2 นางสาวบัลกิซ บิลหลี 
3 นางสาวนูรุลฮูดา แวกะจิ 
4 นางสาวธนภรณ์ หวั่นศิร ิ
5 นางสาวพาธิดา ขนิษฐรัตน์ 
6 นางสาวสุชานันท์ ไทรสุวรรณ 
7 นางสาวนริศรา หมื่นราษฎร์ 
8 นางสาวบุศรา ชอบหวาน 
9 นางสาวอัญชิสา บัวลอย 

10 นางสาววิภาวี ศรีสุวรรณ 
11 นางสาวญัสมิน เขียดนุ้ย 
12 นางสาวกัญญารัตน์ กำเนิดอินทร์ 
13 นางสาวทิฆัมพร พันเศษ 
14 นางสาวศิรินทรา พุฒจันทร์ 
15 นางสาวฮาน่า เหล็มสัน 
16 นางสาวสุภัสสร ทั่วจบ 
17 นางสาวดาริกา สุขแก้ว   สำรอง 1 
18 นางสาวนัสริน ชุมสาแหละ  สำรอง 2 
19 นางสาวอันนา บินอาหวา   สำรอง 3 
20 นางสาวโซฟียะห์ ดอรอนี   สำรอง 4 
21 นางสาวนาดียา จิสวัสดิ์   สำรอง 5 
22 นางสาวทิฆัมพร เส็นหมีน   สำรอง 6 
23 นายยุทธนา อุ่นใจ   สำรอง 7 
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หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ (4 ปี) 
ลำดับที่            ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวเพชรลดา ฆังคะสะเร 
2 นายสุเมธ ผอมลัง 
3 นางสาวฐิติรัตน์ เพ็ชรคงอ่อน 
4 นางสาวอารีรัตน์ ปานแก้ว 
5 นางสาวเผ่าทอง รักษ์วงศ์ 
6 นางสาวสุตาภัทร น้อยฤท 
7 นางสาวธนภรณ์ หวั่นศิร ิ
8 นางสาวชนากานต์ รัตนโชติ 
9 นางสาวณัฐนรี คงสม 

10 นางสาวปิ่นหยก หมัดง๊ะ 
11 นายอับดลคอบีร โดงกูล 
12 นางสาวโซฟีย๊ะ โต๊ะปิ 
13 นางสาวภูสุดา ภู่เจริญวงศ์ 
14 นางสาวธันญ์ชนก ชูตั้งต้น 
15 นางสาวณัฐณิชา โกกิละวาที 
16 นายชาคริต บุญราศรี 
17 นางสาวเมธาพร ตุกวุ้น 
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