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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ประเภทโควตา รอบที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
 
คณะเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกรกช  ขุนชะนะ 
2. นายชนาธิป  สุขมี 
3. นางสาวชมัยพร  ชุมทองโด 
4. นายณัชพล  สุขธรณ์ 
5. นางสาวณิชกานต์ ศรีษะน้อย 
6. นายธนภูมิ   จู่ห้อง 
7. นายธเนษฐ  มณีฉาย 
8. นางสาวนฤมล  ลายปาน 
9. นางสาวปัณฑรี  แก้วสมศรี 
10. นางสาวผกามาศ  ทองเกิดอินทร์ 
11. นายพุทธิพงศ์  ขาวประกอบ 
12. นางสาววราภรณ์  ชูนุ่น 
13. นายศักรินทร์  วิเชียร 
14. นายศุภณัฐ  วันเพ็ง 
15. นางสาวสวรรยา  มีสิน 
16. นางสาวสินีกานต์  สุวรรณมณ ี
17. นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วรักษ์ 
18. นางสาวสุชาวด ี  ชนะพล 
19. นางสาวสุภัตรา  อรุณวงค์ 
20. นายอภิสิทธิ์  คังฆะมโณ 
21. นายอัครพงค์  เถรแก้ว 
22. นายอุทิศ  เพ็ชรแดง 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกชกานต์  ศรีแก้ว 
2. นางสาวกนกวรรณ ฉวาง 
3. นายกรวิชญ์  ชูขันธ์ 
4. นางสาวกัญจนาภรณ์ ทองรอด 
5. นางสาวกิตติกา  สัจจะ 
6. นายกิตติพงศ์  แก้วผลึก 
7. นายเกรียงศักดิ์  สุกุมารพันธุ์ 
8. นางสาวโกมลชนก ช่วยไทย 
9. นายเจษฎารัจน์  ด าแก้ว 
10. นายชนสรณ์  จุทอง 
11. นางสาวชุติมา  เพ็ชรน้อย 
12. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสุวรรณ 
13. นายณัฐพงษ์  บุญแก้ว 
14. นายณัฐพล  หนูแก้ว 
15. นายณัฐวุฒิ  ชุมสุข 
16. นายทศพร  ด าแป้น 
17. นางสาวทิพย์เกสร แจ้งไข 
18. นางสาวทิพวัลย์  จันทเลิศ 
19. นายธณกร  สุขเมตตา 
20. นายธนวัตร  จอนนุ้ย 
21. นางสาวธิติยา  สุขลิ้ม 
22. นางสาวเนาวภา  หูเหมือน 
23. นางสาวบัณฑิตา  หนูรอด 
24. นางสาวปณิตา  แก้วละเอียด 
25. นางสาวปิยวรรณ  ช่อผูก 
26. นายปิยังกรู  ศุภางค์นรา 
27. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมณี 
28. นางสาวพณดิา  ด าเกลี้ยง 
29. นางสาวพรทิวา  ขาวข า 
30. นายพรเทพ  จันทร์ด้วง 
31. นางสาวภัณฑิรา  อัมพะวัน 
32. นายภานุพัฒ ิ  ทุมแก้ว 
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33. นายภิชานนท์  เหมทานนท์ 
34. นายภูเบศ  ทองพันธ์ 
35. นายมารวย  มะลิแก้ว 
36. นางสาวรวิสรา  จันรอดภัย 
37. นางสาวฤทัยชนก  ยะโส 
38. นางสาววรรวิษา  พรหมรัตน์ 
39. นายวราธร  คงชนะ 
40. นายวรินทร์  เม่งช่วย 
41. นายวันชนะ  วุ่นชุม 
42. นายวุฒิกาญจน์  ศรีรักษา 
43. นางสาวศดานันท์  จิตรพีระ 
44. นางสาวศศิธร  สุวรรณมณ ี
45. นางสาวศศินิภา  แท่นมุข 
46. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชรจ ารัส 
47. นางสาวศุภานัน  สงเรือง 
48. นายสัณหณัฐ  ชูแสง 
49. นางสาวสิรินธร  แดงขาว 
50. นางสาวสุดพชร  ฤทธิ์ชู 
51. นางสาวสุนิสา  อนุศิริ 
52. นางสาวสุภธิณ ี  หีดเสน 
53. นายเอกวัฒน์  ทองบัว 

 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน 
1. นางสาวธีราภรณ์  หมาดหวา 
2. นายภานุวัฒน์  บุญยรัตน์ 
3. นายอนุรักษ์  ทองเด็จ 
4. นายอภิสิทธิ์  ปีไสย 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน 
1. นางสาวชนินาถ  พรมทอง 
2. นางสาวศุภวรรณ  ดวงจันทร์ 
3. นางสาวสลิลทิพย ์ เข็มทอง 

 
 



     4 จ ก 6 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกรวิรินทร์ ณะรินทร์ 
2. นายกษิดินทร  ทองแป้น 
3. นางสาวซีตีรูกอยยะห์ วาเฮง 
4. นางสาวธนกมล  ด้วงมาก 
5. นายฐิติพงศ์  ราชรักษ์ 
6. นายปกาศิต   สินน้อย 
7. นางสาวปฏิญญา  สุกใส 
8. นางสาวปรียาภรณ์ ยะโส 
9. นายพงค์ศกร  ชูหอย 
10. นางสาวฟิรดาวสฟื มะเด็ง 
11. นายภาณุมาศ  ศรีใหม่ 
12. นางสาวรอฮานา  สะมาแอ 
13. นางสาวรุสนานี   สะมาแอ  
14. นางสาวเรวดี  ยอดคง 
15. นางสาววาฐิณี  รักทรัพย์ 
16. นางสาวศุภลักษณ์  ชูขาว 
17. นางสาวสุไรยา  นิมะ 
18. นางสาวสูไรยา  ดอเลาะ 
19. นางสาวโสรยา  ดอเลาะ 
20. นายอภิชาติ  คนดี 
21. นางสาวอะลาวียะห์ เบ็นฮูเซ็น 

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี 
1. นายฐปกรณ์  สุรินทร์รัตน์ 
2. นายณัฐธซัช  ตั้งใจชูสกุล 
3. นางสาวณัฐริกา  เกิดเส้ง 
4. นางสาวธัชสิน ี  จันทรังสิกุล 
5. นายประกฤษฎิ์  ใหมแก้ว 
6. นางสาวปัทมา  บัวคง 
7. นางสาวลัยลานา  แดงหน า 



     5 จ ก 6 
 

8. นางสาววราภรณ์  ตั้นซุ่นหิ้ม 
9. นางสาวศิริรัตน์  ทองเอียด 
10. นางสาวสุชาวด ี  จ านงจิต 
11. นายสุธน  สุขนันท์ 
12. นางสาวหทัยชนก  นิจจ ารูญ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกนกวรรณ สุระพันธ์ 
2. นางสาวกัญญภัทร ไหมละเอียด 
3. นายนนทัช  คงสวัสดิ์ 
4. นางสาวมนฤดี  ศรีสินธ์ 

 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ หลักสูตร 4 ปี 
1. นางสาวกนกวรรณ สวนจันทร์ 
2. นางสาวกนกวรรณ หม่อมปลัด 
3. นางสาวกัญญารัตน์ คงแก้ว 
4. นางสาวกัญญารัตน์ ทองทรัพย์ 
5. นางสาวกัลยาณี  ปาโต 
6. นางสาวเกาะแก้ว  เพชรคง 
7. นางสาวขนิษฐา  สังข์นุ่น 
8. นางสาวจินตนา  ขวดทอง 
9. นางสาวชฎาพร  ปฏิสา 
10. นางสาวชฎาพร  รักจุล 
11. นางสาวชนิกานต์  ทองวิเศษ 
12. นายชัชวาลย ์  โคนโพธิ์ 
13. นางสาวฐิติมา  สถิตย์ 
14. นางสาวฐิติมา  สังข์แก้ว 
15. นายธีรพงศ์  วงศ์มหา 
16. นายนราธิป  หนูเสือ 
17. นางสาวนฤมล  คงคุ้ม 
18. นายนัทธพงศ์  ทองพิจิตร 
19. นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณเทียบ 
20. นางสาวปัทธียา  เวชศาสตร์ 
21. นางสาวปารนัฏ  แดงกองโค 
22. นางสาวพิมผกา  บุญชู 
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23. นายภัทรศักดิ์  ภักดีบุญ 
24. นายมานพ  มากช่วย 
25. นางสาวมาลีนา  ยีด า 
26. นายมีน   ปั้นบรรจง 
27. นางสาวฤทัยชนก  ยะโส 
28. นางสาววิภาว ี  ชิงโส 
29. นายวีระเดช  ชัยเดช 
30. นางสาวศรารัตน์  เนาวกูล 
31. นางสาวศศิธร  ถนนแก้ว 
32. นายศักดิ์อนัน  ยิ่งยอด 
33. นางสาวศันสนีย์  พรหมลิขิต 
34. นางสาวศิรดา  ธิบดี 
35. นายศุภชัย  สว่างด ี
36. นายสุรพงษ์  คงศุวรรณ 
37. นางสาวสุวนันท์  แสงระวี 
38. นายอภิสิทธิ์  ราชเดิม 
39. นางสาวอัญฌิสา  ภักด ี
40. นางสาวอาทิตยา  พงศ์พลีใหญ่ 

 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรเทียบโอน 
1. นางสาวกนกวรรณ นวลศรีทอง 
2. นางสาวชลธิชา  ค าทิพย์ 
3. นางสาวชุติมา  ทามสุวรรณ์ 
4. นางสาวณัฎฐา  ประดับ 
5. นางสาวบุษญานี  นพมิตร 
6. นางสาวมัลลิกา  เอียดจุ้ย 
7. นางสาวรังศิญา  สัมฤทธิ์ 
8. นางสาววรรณกนก แก้วสุวรรณ์ 
9. นางสาวศิริวรรณ  อินทร์ชู 
10. นางสาวสุภาวด ี  สรรคภัณฑ์ 
11. นางสาวสุรัตนา  ธรปราณี 

 


