
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 
 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
 

1. นางสาวกัญญาณัฐ รักษามั่น 
2. นางสาวกานดา  กล้าหาญ 
3. นางสาวกานต์ชนก ศรีแสนสุข 
4. นางสาวจิรัชญา  ขาวล้วน 
5. นางสาวจิรัชยา  เหมทานนท์ 
6. นางสาวจิราภรณ์  พรหมหมอเฒ่า 
7. นายจีรพัฒน์  ณ ถลาง 
8. นางสาวชฎาพร  พราหมณ์ทอง 
9. นางสาวชมพูนุช  เทียมยม 
10. นางสาวชลิตา  ชัยสวัสดิ ์
11. นางสาวชานิภา  เปรมชนะวงค์ 
12. นางสาว ณัฐนันท์  ทองเทพ 
13. นางสาวธิดาทิพย์  พรหมแห 
14. นางสาวนนทวรรณ ชัยวิจารณ์ 
15. นางสาวสวล ี  ช่วยรอด 
16. นางสาวเยาวลักษณ์ ทะวงศ์ 
17. นายนิติ   จันปาน 
18. นางสาวปนัดดา  ตินนุกิจ 
19. นางสาวปิยะรัตน์  บัวทอง 
20. นางสาวภัศรา  จวนซ้าย 
21. นางสาวมุธิตา  ไพสุวรรณ 
22. นางสาวรัตติญา  พูลสุข 
23. นางสาวรุ่งฤดี  ช่วยฉิ้ม 



24. นางสาววราภรณ์  สุวรรณรัตน์ 
25. นางสาววิภาวด ี  สถินท์ 
26. นางสาวสมฤดี  ชอบผล 
27. นางสาวสิตานัน  แก้วประเสริฐ 
28. นายสิริชัย  น้้าขาว 
29. นางสาวสุภนิดา  ศรีมาก 
30. นางสาวอรนุช  ปลื้มกมล 
31. นางสาวเสาวลักษณ์ หมวดพน 
32. นางสาวโชติญา  นาคพังกาญจน์  

 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน 
 

1. นายกฤษณุ  ยับ 
2. นางสาววิไลวรรณ บุญเกื้อ 

 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ป ี
 

1. นางสาวกานดา  โอชติน 
2. นางสาวจันทร์ทิมา ไทยราช 
3. นางสาวจิรวรรณ  สายทองแก้ว 
4. นางสาวจุฑามาศ  นามบุศย์ 
5. นางสาวชฎาพร  พราหมณ์ทอง 
6. นางสาวชนัดดา  อนุวัตร์ 
7. นางสาวณัฐธิดา  ตัณฑพงษ์ 
8. นางสาวทาริกา  ไชยสิทธิ์ 
9. นายธนวัฒน ์  มีลักษณ์ 
10. นายธีรเดช  ลายดี 
11. นางสาวนริศรา  นาคราช 
12. นายธนพล  รัมนา 
13. นางสาวบุษรา  ด้านิล 
14. นางสาวประภัสสร บัวรอด 
15. นางสาวปาริชาติ  ผาสุข 
16. นางสาวปิยะฎา  สิทธิศักดิ์ 
17. นางสาวพัชรา  เทพณรงค์ 
18. นายพิพัฒน์  จันทร์ทอง 



19. นายภัทรพงษ์  รอดทิม 
20. นางสาวภัทรวดี  สงรอด 
21. นายภาสกร  ทองวิเศษ 
22. นางสาวมณธิชา  ผาสุข 
23. นายยงยุทธ  อินทรสมบัติ 
24. นางสาวรจดาพร  ทิพย์สุวรรณ 
25. นายรัฐฤทธิ์  ลิ่มวงษ ์
26. นางสาวรุจิรดา  พรหมขวัญ 
27. นางสาววราภัสร ์  ชินวุฒิพงศ์ธร 
28. นางสาววริศรา  จงเจริญ 
29. นางสาววิภารัตน์  แก้วเรือง 
30. นางสาวศราวดี  พุ่มโรย 
31. นางสาวศิริภรณ์  เพชรประพันธ์ 
32. นางสาวศุภกาญจน์ ทองค้า 
33. นางสาวศุภวรรณ  แผ่คุณ 
34. นางสาวสมฤดี  ศรีข้ากุล 
35. นายสรินทร์  ทองค้าชุม 
36. นางสายฝน  หนูเล็ก 
37. นางสาวสายสุนี  ศรีสุข 
38. นางสาวสุดาภรณ์  มะกะ 
39. นายหัสกร  เลี่ยนพานิช 
40. นายอรรถพล  รัตวงศ์สวัสดิ์ 
41. นายอัทศนุ  ธานีรัตน์ 
42. นางสาวอาริสา  รัตนวัลย์ 
43. นางสาวอาริสา  เพ็ชรรัตน์ 
44. นางสาวเกษรินทร์ จินพล 
45. นายเจษฎา  ถวัลธรรม 
46. นางสาวเบญจรัตน์ ตัดสมัย 
47. นางสาวเมธินี  จันทร์เต็ม 
48. นางสาวแพรวพรรณ จันทราช 
49. นางสาวโสรยา  อินทวิเศษ 
50. นายไชยวุฒิ  เทพริน 

 
 



สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน 
 

1. นายณัฐนนท์  ณ ถลาง 
2. นายณัฐวัฒฑ์  ขวัญหวาน 
3. นางสาววัลวลีย ์  พาหา 
4. นายศิริพงศ์  สรรพา 
5. นายอภิรัฐ  พรหมประชุม 

 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 
 

1. นางสาวกมลลักษณ์ คงสอน 
2. นายกิตติภพ  รักยุติธรรม 
3. นางสาวขนิษฐา  ขวัญทอง 
4. นายคมกฤช  กลับรอด 
5. นายชัยณศิลป์  อินทโชติ 
6. นายชูเกียรติ  นุ่นศรี 
7. นายณัฐวัตร  อุปฐาก 
8. นางสาวธัญรดา  แซ่ตั้ง 
9. นางสาวพัชชา  วิเศษ 
10. นางสาววรรณวิศา แสงขวัญ 
11. นางสาวสุนัฐฐา  พินิจ 
12. นางสาวสุราทิพย์  ดีอัน 
13. นางสาวซูไฮดา  วานิ 
14. นางสาวเพ็ญดารา มานะ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทียบโอน 
 

1. นายกิตติชัย  สุวรรณจันทร์ 
2. นางสาวจิราพรรณ ชัยเวทย์ 
3. นางสาวจุฑาทิพย์  หมวดมณี 
4. นายคมกฤช  กลับรอด 
5. นางสาวนูรีหย๊ะ  เจะเด็ง 
6. นายภัคพงศ์  คงพันธ์ 
7. นายมานะศักดิ์  ศรีสุข 



8. นายอนุพงศ์  จินดานิล 
9. นางสาวอรญา  มากโฉม 

 
3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ หลักสูตร 4 ปี 
 

1. นางสาวขนิษฐา  ขวัญทอง 
2. นางสาวจุฑามาศ  ไกรสิทธิ์ 
3. นางสาวชนิตา  บุญจันทร์ 
4. นายชวกิจ  ลิบน้อย 
5. นางสาวทักษิณา  เจ๊ะสนู 
6. นางสาวนภารัตน์  ชูช่วย 
7. นายนัทธพงศ์  ยะโส 
8. นางสาวปูชิตา  รอดการทุกข์ 
9. นายภาสุ   เอียดบุตร 
10. นางสาวรจนา  พรหมรัตน์ 
11. นางสาวลักขณา  อุปลา 
12. นางสาววริศรา  หนทูอง 
13. นางสาววาสนา  มาละวะ 
14. นางสาวศิริลักษณ์ ขาวแดง 
15. นางสาวสุกัญญา  อินทรทัศน์ 
16. นางสาวเนตรนภา พ่วงฟู 
17. นางสาวอังคนา  แพรกเมือง 
18. นางสาวณัฐชา  บุตรสามปอ 
19. นางสาวฐกนุช  นาคแก้ว 
20. นางสาวชุติมา  ใจงาม 
21. นางสาววิไลลักษณ์ คงหอม 
22. นายสิวาดร  ข้าทวี 
23. นางสาวศศิภรณ์  แย้มสุขทวี 
24. นางสาวศุภรวดี  ศรเกลี้ยง 
25. นางสาวอภิญญา  ศรีปลอด 
26. นางสาวอัยลดา  หรหมสุทธิ์ 
27. นางสาววณิชยาภรณ์ นาควิเศษ 
28. นางสาวเอ้ืองทิพย์ รัตนวิเชียร 



29. นางสาวสุธิดา  ปั้นนุ้ย 
30. นางสาวธนมน  ฉวาง 
31. นางสาวภูษณาภรณ์ บูรณะพงษ์ 
32. นางสาวกฤธวรรณ เพชรผ่อง 
33. นางสาววิภวาน ี  เขียนสุวรรณ์ 
34. นางสาวเพชรไพลิน ทรัพย์รุ่ง 
35. นางสาวกมลวรรณ พันธ์บุบผา 
36. นางสาวศุภมาส  เกลี้ยงตะพงษ์ 
37. นางสาววรรณวิสา ทองพริก 
38. นางสาวชุติมา  บัวลอย 
39. นางสาวจารุวรรณ พูลสวัสดิ์ 
40. นางสาวศิริพร  ขุนทองแก้ว 
41. นางสาวดารกา  สุวรรณเทียบ 
42. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอ่อน 
43. นางสาวมัตติมา  ชูโลก 
44. นางสาวนัฎฐริณีย์  เพชรรัตน์ 
45. นางสาวชุติมา  ณวงศ์ 
46. นางสาวสุภาพร  นุชมาก 
47. นางสาวกาญจนา  จันทร์เมือง 
48. นางสาวอรสา  ชุมด้า 
49. นางสาวจริญญา  วงศ์พิพันธ์ 
50. นางสาวกนกวรรณ นันทชน 
51. นางสาวมณฑาทิพย์ ตรีก้าจร 

 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่

เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม AB306 ชั้น 3 อาคารส้านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ ต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอทุ่งใหญ่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1) บัตรประจ้าตัวประชาชนพร้อมส้าเนา 
2) ส้าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
3) ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
4) ส้าเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท ์08 6277 7123 (คุณดารุณ)ี, 08 9866 3552 (คุณสุชาติ) 


