
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 255๙ 

................................................... 
  ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 255๙  ระหว่างวันที่ ๒1  ตุลาคม 
255๘  ถึง วันที่ 3๐ พฤศจิกายน  255๘ นั้น 
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศทราบและปฏิบัติดังนี้ 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และยื่นเอกสารเพ่ือช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน ได้   ณ อาคารส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่ ง ใหญ่   อ.ทุ่ ง ใหญ่  
จ.นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

  เอกสารที่ต้องน ามาในวันรายงานตัว 
  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์สถาบันเดิม (หาก
ไม่มีรูป กรุณาติดต่อกรรมการรับรายงานตัว) 
  ๒.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
  ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
  ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1 ฉบับ 
  ๕.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ 
  ๖.  ใบรับรองแพทย์  (จากหน่วยงานของรัฐ เท่านั้น)  จ านวน  1  ฉบับ 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระในวันยื่นเอกสารรายงานตัว ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกของ         
คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ 
   ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  จ านวน ๑๒,000   บาท 
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. 255๘ 
 
 

 
             (นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ) 

                            รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

 
คณะเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกนกวรรณ ยิ่งยศ 
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุญเมือง 
3. นางสาวกัลยรักษ์  ธนสิทธิ์พิธากุล 
4. นางสาวกาญจนา  สัตพันธุ์ 
5. นายกิตติทัช  ฟุ้งเหียน 
6. นายเกียรติสกุล  แก้วช่วย 
7. นางสาวขวัญภิรมย์ มาลากาญจน์ 
8. นางสาวจณัญญา  สุขเกษม 
9. นางสาวจินประภา นิลอุปถัมภ์ 
10. นายชนภัทร  นุ่มนวล 
11. นางสาวชลิยา  ร่วมพล 
12. นางสาวณัฐริกา  ตะเกิด 
13. นางสาวธนัญญา  ทรัพย์นิมิตร 
14. นางสาวธิภาพร  สุขบางนบ 
15. นายนิติ   จันปาน 
16. นางสาวนูรีดา  หมาดรา 
17. นายบัณฑิต  มิ่งแก้ว 
18. นางสาวปฐมพร  ร่มหมุน 
19. นายปิ่นพงศ์  ช่วยสกุล 
20. นางสาวผกามาศ  ทองเกิดอินทร์ 
21. นางสาวพัชรี  คงวัดใหม่ 
22. นายพีรพันธ์  ศรีนวล 
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23. นายเพทาย  ธราพร 
24. นายภาณุเดช  สมมาตร 
25. นางสาวมณฑิรา  เฉลิมภาค 
26. นางสาวรัชนีกร  ทองรักษ์ 
27. นางสาวรัตวรรณ  พินิตสุวรรณ 
28. นายวโรดม  จันทร์สระฮาง 
29. นางสาววิภาวรรณ เชื้อกูลชาติ 
30. นางสาววิลาวรรณ เหล่าทอง 
31. นายอภิชาต  คนดี 
32. นางสาวอมรรัตน์  สุขบางนบ 
33. นายอมรศักดิ์  เพ็ชรมุณี 

 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

1. นางสาวกชกานต์  ศรีแก้ว 
2. นางสาวกันภิรมย์  ภักดีราช 
3. นายกัสกร  ฉายาวิก 
4. นางสาวกุลนันทน์ กูลระวัง 
5. นางสาวเกตุวลี  แซ่ลิ่ม 
6. นายเกียรติศักดิ์  คงเดชะ 
7. นายขจรศักดิ์  ด ารัส 
8. นายจักรกฤษณ์  กิมเสาว์ 
9. นายจักรพันธ์  หมื่นสนิท 
10. นางสาวจิตรานุช  สาหร่าย 
11. นายเจษฎาวัจน์  ด าแก้ว 
12. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์แก้ว 
13. นายชาคริตส์  เทพสง 
14. นายชูเกียรติ  บัวทอง 
15. นายณราธิป  รัตนบุรี 
16. นายณัชพล  หนูแก้ว 
17. นางสาวณัฐณิชา  คงดี 
18. นายณัฐดนัย  นุ่นเอียด 
19. นางสาวณัฐมล  ศรีจันทร์บาล 
20. นายณัฐวุฒิ  ทองนพคุณ 
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21. นายทวีวุฒิ  แก้วช่วย 
22. นายธนวัตร  จอนนุ้ย 
23. นางสาวธัญญลักษณ์ อินทอง 
24. นางสาวธัญลักษณ์ สุขอนันต์ 
25. นายนภัทร  เพชรสงคราม 
26. นางสาวนภัสร  มีภพ 
27. นางสาวนริศรา  พูลใหญ่ 
28. นางสาวนันทพร  สิงห์ทอง 
29. นางสาวนันทวัน  ชุมทอง 
30. นางสาวนารีรัตน์  แดงบัว 
31. นายปกรณ์  เมฆมูสิก 
32. นายปกรณ์พล  เด็กหลี 
33. นายปัณณวิชญ์  นิปกะกุล 
34. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมณี 
35. นายพรเทพ  จันทร์ด้วง 
36. นางสาวฟาราห์  การ์ฝูน 
37. นายไฟศอล  อาแว 
38. นายภูรินทร์  บัวมีกลิ่น 
39. นางสาวมณฑิยา  ชูมณี 
40. นายยศพล  สุขโข 
41. นางสาวรัชนีกร  แซ่ลิ้ม 
42. นางสาวรุ่งรวิน  ทองมูล 
43. นายวรโชต ิ  ชูช่วย 
44. นายวราเทพ  พลเดช 
45. นายวรายุทร  รัตนพาหุ 
46. นายวันชนะ  วุ่นชุม 
47. นางสาววาสนา  ปานพงษ์ 
48. นางสาววิวฑกาญจน์ แย้มทิม 
49. นายวุฒิพงษ์  ประชุมจันทร์ 
50. นางสาวศุนันต์ธิดา พรหมจรรย์ 
51. นายศุภกิตติ์  พลชัย 
52. นายสรเศรษฐ  หนูเลิศ 
53. นายสัณหณัฐ  ชูแสง 
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54. นายสัณหณัฐ  ชูขันธ์ 
55. นางสาวสุดารันตน์ กุมารจันทร์ 
56. นายสุรเดช  กลิ่นดี 
57. นางสาวอรไพลิน  ไชยศรียา 
58. นายอิสกันดาร์  อูเซ็ง 
59. นายเอกวัฒน์  ทองพัว 
60. นางสาวไอลดา  ระวิววงศ ์

 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน 

1. นายไกรสร  แป้นไทย 
2. นายเฉลิมชัย  พิทักษ์ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 
1. นายกฤษฎา   แก้วเชิด 
2. นางสาวเกสรา  เกิดแก้ว 
3. นางสาวคัคณางค์  ทับทิมศรี 
4. นายจักรวาล  ชลสงคราม 
5. นายจิรายุส  พิทักษ์ศานต์ 
6. นางสาวจุฑาธิณี  รัตติโชติ 
7. นายซัฟฟูวาล  ดือราเฮง 
8. นายณวรัฎ  ทองยะ 
9. นายธนพงศ์  เพ็ชรสมบูรณ์ 
10. นางสาวธันยพร  ยอดประเสริฐ 
11. นางสาวนันธิชา  เรืองคง 
12. นางสาวนาดีย๊ะ  ดือเระ 
13. นายฐิติพงศ์  ราชรักษ์ 
14. นายนิติ   ด าละเอียด 
15. นางสาวปวิตรา  บริรักษ์ 
16. นางสาวพิมพกานต์  ช่วยคิด 
17. นายสถาพร  สุขคุ้ม 
18. นายสุทธิรัตน์  เกลี้ยงเกลา 
19. นางสาวอริษา  ขุนพล 
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกนกวรรณ ฉวาง 
2. นางสาวกุลภรณ์  หนูยิ้มซ้าย 
3. นางสาวจิตรกัญญา สาหร่าย 
4. นางสาวญาณิศา  รามวงศ์ 
5. นางสาวณัฐกานต์  จันทรัตน์ 
6. นาวสาวณัฐรียา  ทองเกียรติ 
7. นางสาวณิชากร  แซ่ว่อง 
8. นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยนุ้ย 
9. นายนิติ   พยุหเสนา 
10. นางสาวนิโลบล  หนูแก้ว 
11. นางสาวนูไรณี  รัตต า 
12. นางสาวปราลี  กังแฮ 
13. นางสาวปัณณพร  แจ๊ดสันเทียะ 
14. นางสาวปัทมา  บัวคง 
15. นางสาวพรชิตา  ระก าดวง 
16. นางสาวรัตชดาพร ใจบุญ 
17. นางสาวศศิชา  เกื้อสกุล 
18. นางสาวสุกฤตา  เทศนิรันประเสริฐ 
19. นายหัสนัยร์  จันทร์ภาโส 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทียบโอน 

1. นางสาวสลักศิลป์  มูลิกา 
2. นางสาวอภิษฎา  ด ามี 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร 4 ปี 

1. นางสาวจุฑามาศ  คงทิตย์ 
2. นางสาวอัญมณี  ทองเรือง 

 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ หลักสูตร 4 ปี 

1. นางสาวกนิษฐา  เหลาะเหม 
2. นายกิตติพงษ์  พัฒนศิลป์ 
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3. นางสาวจินดาภรณ์ เพ็ชรแก้ว 
4. นางสาวเจนจิรา  แป้นทอง 
5. นางสาวทิพรตา  กีรติพิศาลกุล 
6. นายเทพรักษา  กังแฮ 
7. นางสาวธนมน  จันทร์อะ 
8. นางสาวธิดาพร  แสงระวี 
9. นายนพดล   ไชยเซ่ง 
10. นางสาวพนิดา  เพ็งนวล 
11. นางสาวรุจิกร  สมาธิ 
12. นางสาววีรยา  ลูกหนุมารเจ้า 
13. นางสาวศศินา  หมิยิ 
14. นางสาวสุกัญญา  การดี 
15. นางสาวสุนันทา  ศรีเปารยะ 
16. นางสาวสุภาวด ี  ทองเจียม 
17. นางสาวอภิชญา  วิดกระโทก 
18. นางสาวอารยา  วรินทร์เวช 
19. นางสาวอิสริยา  นุ่นยัง 
20. นางสาวอุบลวรรณ เต็งมีศรี 
21. นางสาวฮุสนา  โละสัน 

 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรเทียบโอน 

1. นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรคงทอง 
2. นางสาวกมลวรรณ พสุหิรัญนิกร 
3. นางสาวจันทิมา  ทองสงค์ 
4. นางสาวญาณิศา  ศรีนุ่นวิเชียร 
5. นายตติยา  จุลเลษ 
6. นางสาวนิตยา  พรหมทอง 
7. นายบุพกร  จันทร์ประทีป 
8. นางสาวผกามาศ  ทัดระเบียบ 
9. นางสาวเยาวรัตน์  โพธิกุล 
10. นางสาวรัชตะ  สุดชี 
11. นางสาวรัตติยา  แก้วรักษ์ 
12. นายศราวุธ  วงกุญ 
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13. นางสาวศศิวิมล  หอมทิพย์ 
14. นางสาวสุชาดา  สุมน 
15. นางสาวสุภาวด ี  ไชยกาล 
16. นายอภิภูห์  พลายแก้ว 
17. นายอักษรชัย  ศรีสุข 

 
 



 
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

ประเภทโควตาพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี 

1. นางสาวกฤษณา  ด าสิงห์ 
2. นายกิตติชัย   เกิดพันธ์ 
3. นางสาวญาณิศา  รามวงศ์ 
4. นางสาวระวีวรรณ เจริญศรี 
5. นางสาวหทัยชนก  นิจจ ารูญ 

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทียบโอน 

1. นางสาวสลักศิลป์  มูลิกา 
2. นางสาวอภิษฎา  ด ามี 

 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ หลักสูตร 4 ปี 

1. นายชัยเจริญ  ชูชีพ 
2. นางสาวณัฐริกา    หัสแดง 
3. นางสาวพรทิพย์  ทองค า 
4. นายรัฐนนท์  วิภาคหัตถกิจ 
5. นางสาวศิศิรา  นุ่นกล  า 
6. นางสาวสุกัญญา   วุฒิพงษ์ 

 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรเทียบโอน 

1. นางสาวเยาวรัตน์  โพธิกุล 
2. นางสาวรัตติยา  แก้วรักษ์ 
3. นายศราวุธ  วงกุญ 
4. นางสาวศศิวิมล  หอมทิพย์ 
5. นางสาวสุภาวด ี  ไชยกาล 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 คุณดารุณี   พรานชู  โทรศัพท์  08 6277 7123 
 คุณสุชาติ ศรีมาลา  โทรศัพท์  08 9866 3552 


