
 

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 1  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

------------------------------------------------------- 
 

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โครงการโควตาพิ เศษ รอบที่  1 ประจ าปีการศึกษา 2566                   
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ตามความแจ้งแล้วนั้น 

 คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ                      
โควตาพิเศษ รอบที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่ 
https://libarts.rmutsv.ac.th/ หรือทาง https://facebook.com/LARMUTSV   

  ให้ผู้มีรายช่ือตามท้ายประกาศด าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อด าเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th และช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส ภายในวันที่  5 - 12 ตุลาคม 2565  
หมายเหตุ : หากไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ) 
  2. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2566 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 
ทางเว็บไซต์ http://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php  
  3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566  
  4. เรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566 
  4. เปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 
  ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เข้ากลุ่มไลน์ 
(Line Group) เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ท่ี oline.me/VouFl หรือ Scan QR Code ท้ายประกาศ 

  ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

   

   

  (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
                                            คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

กลุ่มไลน์ DEK 66 คณะศิลปศาสตร์ 
 

https://libarts.rmutsv.ac.th/
https://facebook.com/LARMUTSV
http://reg.rmutsv.ac.th/newStudent/login.php


 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)
ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นางสาวยุพาวรรณ จันเขียว 28 นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรพันธ์

2 นางสาววิไลวรรณ จุฬาศิริวงศ์ 29 นางสาวธันย์ชนก ทิพย์มณฑา

3 นางสาววรรณสิริ แก้วสวัสด์ิ 30 นางสาวจัสมีนา แซะอาหลี

4 นางสาวมนฤดี กล่ินละออง 31 นางสาวชฎาพร พินสุพรรณ์

5 นางสาวจุฑามณี อิสสระ 32 นายฟาอีฟ บินดุเหล็ม

6 นายวันเฉลิม ถาวรสาร 33 นางสาวอริสา เเก้วเเสงขวัญ

7 นางสาวชัญญานุช ธรรมสูน 34 นางสาวอมรรัตน์ เดชนุ้ย

8 นางสาวชุติกาญจน์ เเคล้วอ้อม 35 นางสาวอภิชญา สิโปด

9 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทิพย์ 36 นายเจตน์พัทธ์ รองเดช

10 นางสาวณัฐวดี แก้วศรีจันทร์ 37 นางสาวสุธางศ์ุรัตน์ หร่ินแก่น

11 นางสาวกานต์พิชชา ศีรีภาพ

12 นางสาวนุชศรา ตลึงเพชร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (4 ปี)

13 นางสาวณิชาภัทร เเก้วหนู ล าดับท่ี

14 นางสาวบุษรา วันปู 1 นางสาวรุ่งนภา หนูยก

15 นางสาววิมลณัฐ อ่อนกล้า 2 นายธีระยุทธ เสนจันทร์

16 นางสาวปณิตา สาวะดี 3 นางสาวศิรดา สุขจิตร

17 นางสาวชนิตร์นันท์ สุบัน 4 นางสาวปภัสสร ทองหอม

18 นางสาวปวริศา หวังนุ้ย 5 นางสาวปาณิสรา ยศถาวรีย์

19 นางสาวภัทราพร ไชยเสน 6 นางสาวสุดารัตน์ ทวีจันทร์

20 นางสาวสุณิสา จันทร์ด า 7 นางสาวธัญชนก สันติวิริยะกุล

21 นางสาวจุฑาทิพย์ นวลศรี 8 นางสาวอรัญญา สว่างจันทร์

22 นางสาวปพัชญา ทองทรัพย์ 9 นางสาวแคทเธอลีน อาลี

23 นางสาวกรกมล แก้วประสมวงศ์ 10 นายอัมรินทร์ สะศรี

24 นางสาวปัณณพร แจ้งแก้ว 11 นายณัฐวุฒิ มุขแก้ว

25 นางสาวจาบิร อับดุลหละ 12 นางสาวนิชาภัทร เถาว์เพ็ง

26 นางสาวเนตรนพัฒน์ มุสิกรันต์ 13 นายภานุเดช คงบัวแก้ว

27 นางสาวธัญพิชชา เพชรรัตน์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2566

        ช่ือ-สกุล

          ช่ือ-สกุล         ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (เทียบโอน)  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นางสาวปวรรณรัตน์ พงพิพัฒน์  22 นางสาวศุภธิตา เพ็ชรหิน
2 นางสาวอรินดา ดีสงคราม 23 นางสาวอาภัสรา จิตรบุญ

3 นางสาวสุวนันท์ ซอประยูร 24 นางสาวอารีรัตน์ ขวัญหนู

4 นายนพดล ศรีหะจันทร์ 25 นางสาวเกสรา ละออง

5 นางสาวมณฑิรา ช่วยทองหอม 26 นางสาวฐิติวรดา แซ่จิว

27 นางสาวธรรชนก ธรรมรักษา

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (4 ปี) 28 นางสาวรินรดา ไชยภักดี

ล าดับท่ี 29 นางสาววรรณนิสา เพ็งสมบูรณ์

1 นางสาวกัลยกร เฉลิมวงค์ 30 นางสาวเปรมิกา ถาวรจิต

2 นางสาวณิชาภัทร ทรัพย์ด า 31 นางสาวลักษณากรณ์ พงษ์จีน

3 นางสาวปพิชญา จันทร์นวล 32 นางสาวชนิตรา มณีวงษ์

4 นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณโณ 33 นางสาวสุธิดา สังข์ทิพย์

5 นางสาวจิรภิญญา นามสนธ์ิ 34 นายฉันทกร จันทสะโร

6 นางสาวโศธิดา จันทร์เเดง 35 นายประพฤทธ์ บุระชัด

7 นางสาววรัญญา เรืองมณี 36 นางสาวกนกวลัย นุ่นกลับ

8 นางสาวณัฐญา กรุณกิจ 37 นางสาววรรณพร ชูถนอม

9 นางสาวยุพนาถ พงค์เจริญ 38 นางสาวญาณิศา บ ารุงเพชร

10 นางสาววรารัตน์ จิตภักดี 39 นางสาวศุภสุตา บุญผลา

11 นางสาวณัฐณิชา สายสะเกษ 40 นางสาวศศิวิมล พูลสวัสด์ิ

12 นายสิรภพ ฉิมเรือง

13 นางสาวหน่ึงฤดี กุฬานุวัฒน์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)

14 นางสาวมนัสชนก ทีปรักษ์พันธ์ ล าดับท่ี

15 นางสาวณัทธมนกาญจน์ แสงชู 1 นางสาวจิราวรรณ แก้วโลก

16 นางสาวธิดารัตน์ แก้วภักดี 2 นางสาวอารดา แก้วเกล้ียง

17 นางสาวชลธิชา เก้ือทองส้ัน 3 นายกิตติพล สุขสันต์

18 นางสาวพัชราวรรณ ไชยเสนะ 4 นายเกรียงศักด์ิ สิทธิด ารงค์

19 นางสาวนาเดีย วิลันดาโสภณ 5 นางสาวคุณัญญา เต๋กอ๋อต้ง

20 นางสาวมารีอา แก้วสุขแสง 6 นางสาวเกศกนก ใจงาม

21 นางสาวถนอมสิน ชุมแสง 7 นางสาวปิยธิดา รุจิระยรรยง

          ช่ือ-สกุล

            ช่ือ-สกุล

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล



 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

8 นางสาวพรพิมล กล่ินกล่อม 7 นายวรวิช ยกก าพล

9 นายเนติศักด์ิ เหมทานนท์ 8 นางสาวญาณิกา ยุบลนิตย์

10 นางสาวอรพิมล สุวรรณรัตน์ 9 นายศิวะดล ฉันทจิต

11 นางสาวพัชรา สุวรรณ์ 10 นางสาวขนิษฐา ทองชูช่วย

12 นางสาวพรทิพย์ นุ้ยเน่ียว 11 นางสาวภัทรจิรา ชูทิพย์

13 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเรืองรัตน์ 12 นางสาวกัลยาณี รัตนะ

14 นางสาวธัญญารัตน์ กาซิกา

15 นายอภิวัฒน์ เเซ่เฮง  สาขาวิชาการท่องเท่ียว (เทียบโอน)

16 นางสาวตัสมิน กรมเมือง ล าดับท่ี

17 นางสาวเรวดี เทพชุม 1 นางสาวอภิชญา สังวาลสุวรรณ์

18 นางสาวชนากานต์ สังข์ทอง 2 นางสาวฐิติมา ด ามี

19 นางสาวลัคณา หนูสีคง 3 นางสาวกมลวรรณ วังร่ม

20 นายชันวัฒน์ เหลืองรังษี 4 นางสาวกุลิสรา ฤทธ์ิวงศ์

21 นางสาวพุทธิตา ทองจุ้น 5 นางสาววรณัน แก้วสุข

22 นางสาวสุทธิตา กลักดวงจิตร์ 6 นางสาวอรวรรณ สุขศรี

23 นางสาวสาธิยา พรหมรักษ์ 7 นางสาวชฎาพร อ่อนทอง

24 นางสาวประภัสสร ชาวปลายนา 8 นางสาวกวิสรา เม่งช่วย

25 นางสาวธาวินี ยอดสวัสด์ิ 9 นางสาวพัณณิตา บุตรกริม

26 นางสาวสุภาวดี แก้วล าหัด 10 นางสาวจิรัชยา พันธวงศ์

27 นางสาวสุนิสา อุไรรัตน์ 11 นางสาวสุมิตตา เสนะกูล

12 นางสาวปาริตา จินา

 สาขาวิชาการท่องเท่ียว (4 ปี) 13 นางสาวพุธิตา พรรณราย

ล าดับท่ี 14 นางสาวปิยะมาศ เมฆข า

1 นางสาวณัฐญา กรุณกิจ 15 นางสาวภัทรวดี แก้วได้หนู

2 นางสาวพัสดาภร พูลทรัพย์ 16 นางสาวสุธารัตน์ เนียมสุ่น

3 นางสาวชลธิชา สุวรรณข า 17 นางสาวกุลณัฐ แก้วนพรัตน์

4 นางสาวอรัญญา นิลกาญจน์ 18 นางสาวนภัสสร แจ้งสว่าง

5 นายอับดุสสลาม จันตา 19 นางสาวพิมมณี เพชรัตนมุณี

6 นางสาวสรวีย์ โสแก้ว

          ช่ือ-สกุล        ช่ือ-สกุล

       ช่ือ-สกุล

            ช่ือ-สกุล



 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี           ช่ือ-สกุล ล าดับท่ี

1 นายนิติพล เจ๊ะพงศ์ 1 นายกิตติพงษ์ สายสะโร

2 นางสาวมุทิตา ล่องแก้ว 2 นายปวริศร สุขสวัสด์ิ

3 นางสาวสุทธิกานต์ เพชรบุรี 3 นางสาวเชฐสุดา หวานสนิท

4 นางสาวชนกนันท์ ชูปาน 4 นางสาวพรชิตา ธานนต์

5 นางสาวพรสวรรค์ สินจินา 5 นายอมรเทพ ขจรสุวรรณ์

6 นางสาวปนัสยา บุญเกิด 6 นายธนทัต เสนปาน

7 นางสาวอภิชญา โตะหมีน 7 นางสาวบังอร จ าแบบ

8 นางสาวนางสาวธันย์ชนก ชูแสง

9 นางสาวนภัสสร ทองยัง  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

10 นางสาวเปมิกา คงบางปอ

11 นางสาวอรพินท์ ทองสง ล าดับท่ี

12 นายอัฑฒกร แซ่เจ่น 1 นางสาวกนกวรรณ บุญทนาดอน

13 นายธีรพล ศรีสุวรรณ 2 นางสาวณัฐณิชา แก้วหนู

14 นางสาวอัมริน สุวรรณชาตรี 3 นางสาวธนพร แซ่เซียว

15 นางสาวจักราวดี บัญชา 4 นางสาวธิตินันท์ ใจซ่ือกุล

16 นางสาวลักษณากรณ์ พงษ์จีน 5 นางสาววิลาวัณย์ จอกเกล็ด

17 นางสาวปาลิดา กาญจนพันธ์ 6 นายศรัณย์ภัทร ส าเภาทอง

18 นางสาวณัฐกมล โอรัญรักษ์

19 นางสาวณัฐญา บิลเหล็บ  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

20 นางสาวนันท์นภัส ชูฉวี

21 นางสาวภารดี จิรธรรมไพบูลย์ ล าดับท่ี

22 นางสาวลักษมี เพ่ิมพูนนิติธรรม 1 นางสาวณิชกุล เรืองแก้ว

23 นางสาววิภาดา เสริมสกุลชาติ 2 นางสาวปรียากร บุญมี

24 นางสาวซาลีน่า ชอบงาม 3 นายนัด ทองขวัญ

25 นายชลธาร อ้วนชุม 4 นางศิริพาลักณ์ โสพันธ์

5 นางสาวณัฏฐณิชา ซ้ายหนู

         ช่ือ-สกุล

วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (เทียบโอน)

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)

      ช่ือ-สกุล
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)
      ช่ือ-สกุล
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