
 

 
 

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 2  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

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

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โครงการโควตาพิ เศษ รอบที่  2  ประจ าปีการศึกษา 2566                   
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามความแจ้งแล้วนั้น 

 คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ                      
โควตาพิเศษ รอบที่ 2  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  7 - 15 ธันวาคม 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  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

   

   

  (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
                                            คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

กลุ่มไลน์ DEK 66 คณะศิลปศาสตร์ 
 

๒



� สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี) � สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นางสาวกชกร สิงห์สุวรรณ 28 นางสาวอิงกมล ฤทธิเนียม

2 นางสาวเพ็ญพิชชา ช่วยวงศ์ 29 นางสาวธาวินี แม

3 นางสาวสิริกัญญา เทพสุริวงค์ 30 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิฆัง

4 นางสาวกรรณิการ์ สุขยะฤกษ์ 31 นางสาวธิดารัตน์ รัตนะ

5 นางสาวณัฐกานต์ สูเด็น 32 นางสาวกมลรัตน์ ส่งแสง

6 นางสาวปริยากร มะลิแก้ว 33 นางสาววรรณวิภา แสงประสิทธ์ิ

7 นางสาวอัสมา หมัดบิลเฮด 34 นายภูมิพัฒน์ พูนภักดี

8 นายลัทธพล อินทรา 35 นายกษิดิศ ประดับ

9 นายพงศกร ทองแก้ว 36 นางสาวกุลธิดา ชูคง

10 นางสาวพศิกา สุระกา 37 นางสาวอริสา เเก้วเเสงขวัญ

11 นางสาวรุจิรา สุวรรณค า 38 นายจิตติพัฒน์ ศิริธรรม

12 นางสาวประสิตา ก่ึงเล่ียน 39 นางสาวภิชญา เพชรพรหม

13 นางสาวมนัญชยา แก้วกูล 40 นายณัฐวุฒิ ป่ากว้าง

14 นายวานิช ทองสิพพัญญู 41 นางสาวอรวี ศรีพรมทอง

15 นางสาวลลิดา บิลมะหมุด 42 นางสาววริศรา บุญมี

16 นายสุพิชญา บุญเรือง 43 นายชลสิทธ์ิ ปถมกุล

17 นางสาววริยา หง้าฝา 44 นางสาวพรรษา จันทะวงศ์

18 นางสาวกนกวรรณ คงเอียด 45 นางสาวปภาวดี เพชรจ ารัส

19 นางสาวบุษกร พริกบางเข็ม � สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี)

20 นางสาวมลวิภา เปียคล้าย ล าดับท่ี

21 นายจิรกฤต จีระปัญญา 1 นายอุรคินทร์ ปล้องอ่อน

22 นางสาวนุสเดียน่า บุตรหลัง 2 นางสาวบุษกร พริกบางเข็ม

23 นายนนทวัฒน์ อาดบ ารุง 3 นางสาวไปรยา ขวัญทอง

24 นางสาวสุธิมา หอมทรัพย์ 4 นายธนบดี ภิรมทอง

25 นายพาคินทร์ ห้วยลึก 5 นางสาวกัญญารัตน์ เซ็นซูลี

26 นายศุภชัย นิลสุพรรณ 6 นางสาวพัณณิตา เหมาะประมาณ

27 นางสาวอินท์ทิวา สุขเอ่ียม 7 นายพงศกร ทองแก้ว

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์

                  ช่ือ-สกุล

                  ช่ือ-สกุล                  ช่ือ-สกุล



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์

� สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ( 4 ปี) � สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี                   ช่ือ-สกุล

8 นางสาวจิรัศยา ประไพวงศ์ 1 นางสาวณัฐกานต์ สูเด็น

9 นายอัมรินทร์ สะศรี 2 นางสาวสารีต้า บิลหยา

10 นางสาวสาวิตรี ชุมศรี 3 นางสาววรรณฤดี โต๊ะเเส้

11 นางสาวอริสา เเก้วเเสงขวัญ 4 นางสาวชนันเนตร ยีหละ

12 นางสาวนูรอัยนี โต๊ะกาเส็ม 5 นางสาวศินิตทรา หลับจันทร์

13 นางสาวสมสุดา หาญทะเล 6 นางสาวนาชีร่า จันทอง

14 นายธนภัทร แกนุ้ย 7 นางสาวสุทธิดา จิระโร

15 นางสาวนภัสสร แซ่ว่อง 8 นางสาวลัคนา ถาวรนุรักษ์

16 นายภานุเดช คงบัวแก้ว 9 นางสาวสุวนันท์ นรมาตร

17 นางสาวธิดารัตน์ แสงทอง 10 นางสาวภัคธีมา พรหมเทพ

� สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ (เทียบโอน) 11 นางสาวกชกร รสจันทร์

ล าดับท่ี                   ช่ือ-สกุล 12 นางสาวกษมา ก๊กใหญ่

1 นางสาวน  าทิพย์ น่ิมโอ่ 13 นางสาวจิราพร ธนนิมิตร

2 นางสาวพัชรี ขุนภักดี 14 นางสาวชนากานต์ มะยะกูล

3 นางสาวคุณัชญา โยธา 15 นางสาวกาญจนา ชูก าเนิด

4 นางสาวนภสรณ์ อ้นด า 16 นางสาวโซเฟีย บินสมัน

5 นายธีรทัศน์ คงทอง 17 นางสาวเยาวภา จีนช่วย

6 นางสาวศศิวิมล บุญฤทธ์ิ 18 นางสาวณัฐกานต์ หลีอะรัญ

7 นางสาวชลธิชา เพ็ชรสุด 19 นายรัฐเขตต์ ตุละธน

8 นางสาวพิตตินันท์ วิลาวรรณ 20 นางสาวเสาวรีย์ ติงสา

9 นางสาวจารวี มูสิกพันธ์ 21 นางสาวณัฐพร ขาวมาก

10 นางสาวพิมพิมล ฮกทา 22 นางสาวพรรัมภา วีรพันธ์สกุล

11 นางสาวพุทธิมน ยศมาก 23 นางสาวปาลิตา ด้วงหวัง

12 นางสาวสุธิดา เหะหมัด 24 นางสาวกูฟารี งะกูหลัง

13 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรัตน์ 25 นางสาวนนทวัน หนูชัยแก้ว

14 นางสาวชมพูนุช เสมอมาศ

15 นายจิรวัฒน์ ชุมพล

16 นางสาวกัญญารัตน์ สุรัตวดี

                  ช่ือ-สกุล



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์

� สาขาวิชาการท่องเท่ียว ( 4 ปี) � สาขาวิชาการท่องเท่ียว (เทียบโอน)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

26 นางสาวกาญติมา สันอีด 1 นางสาวรวิพร คงเกิด

27 นายนัสรอน หมัดโส๊ะ 2 นางสาวกัญติมา ชิตพิทักษ์

28 นางสาวพินประภา ไชยบัญดิษฐ์ 3 นางสาวนิสา เต็มสงสัย

29 นางสาวกมลพัชร พ่วงสมุทร์ 4 นางสาวศลิษา ช่อสม

30 นางสาวธัญญาภรณ์ ช่วยบุญ � สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

31 นางสาวณัชชา ตั งสุขเจริญกูล

32 นางสาวฮัสมา งานแข็ง ล าดับท่ี

33 นางสาววัซรอนา ตาเอ็น 1 นางสาวปานจิรา บิลละเต๊ะ

34 นางสาวนริสรา ใบหลี 2 นางสาวอริสรา ต่วนกาจิ

35 นางสาวมินตา หมีดหรน 3 นายวงศพัทธ์ แก้วนพรัตน์

36 นางสาวณัฐธิตา เครือทอง 4 นางสาวปาณิสรา เจริญวิริยะภาพ

37 นางสาวศิริประภา บุญสุวรรณ 5 นางสาวปณิชชา รัตนโสภา

38 นางสาวนูรีดา ศิรินุพงศ์ 6 นายศิโยน เลิศอัมพรพิทักษ์

39 นางสาวอะนิวัณ คงทอง 7 นางสาวสารีต้า บิลหยา

40 นางสาวนูรมา การีแซ 8 นางสาวนาเดียร์ บ่าวเบ็ญหมัด

41 นางสาวอทิตยา หลงมีหนา 9 นางสาวกัญญณัช ณ ละเอียด

42 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณหงษ์ 10 นายกษิด์ิเดช พูลแก้ว

43 นายริฟฮาน สาเหล็ม 11 นางสาวจิราลักษณ์ บ ารุงสุวรรณ์

44 นางสาววันดี หัดหล๊ะ 12 นางสาวจณิสตา แสงทิพย์

45 นางสาวศลิษา แต่งวงศ์ 13 นางสาวอมราพร นิลพันธ์

46 นายสิรินธร ช่วยนุกูล 14 นางสาวนริศา แสงจันทร์

47 นางสาวแอนนิต้า ทิ งน  ารอบ 15 นางสาวกชพร พอกจัตุรัส

48 นางสาวกานดา กูลเกื อ 16 นางสาวรุสณีย์ แก้วคง

49 นางสาวภูริชญา สุกกสังค์ 17 นางสาวศุภลักษณ์ ชูปล้อง

50 นางสาวสุกัญญา ทิ งน  ารอบ 18 นางสาวดาราวรรณ รอดเพ็ง

51 นางสาวนัสมีร่า หมานหมิด 19 นางสาวพัชราภา รองสวัสด์ิ

52 นางสาวพรรษา จันทะวงศ์ 20 นางสาวกนกวรรณ สวัสด์ิ

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์

� สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร � สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

21 นายอนณ จันทร์แก้ว 8 นางสาวปริยชาต์ คงประดิษฐ์

22 นางสาวสไบทิพย์ หนูราช 9 นางสาวแอนนา ธรรมเดโช

23 นางสาวกวินทรา พริ งสุวรรณ์ 10 นายทองธรรม สุขการณ์

24 นางสาวกรกนก ชูชาติ 11 นางสาวสุทธาทิพย์ เทพเดชา

25 นางสาวศิวาพร สุวรรณหิรัญ 12 นางสาววาสนา เซ่ียงจ๊ง

26 นางสาวภัคธีมา พรหมเทพ 13 นางสาวนภัสสร จันทราพูล

27 นางสาวอิสริยา เลกากาญจน์ 14 นางสาวชลธิชา ชอบงาม

28 นางสาวซาม่ี ออตโต ซมิดท์ 15 นายภูวสิษฎ์ เจริญวงศ์

29 นางสาวอรัชญา เกตุสุวรรณ � สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

30 นางสาวนุรฟาธิดา ซากา

� สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร ล าดับท่ี

1 นางสาวภัคธีมา พรหมเทพ

ล าดับท่ี 2 นางสาวพรรณิภา จุ้ยส่องแก้ว

1 นางสาวกมลพรรณ ศรีพุฒ 3 นางสาวศิรประภา แสงอรุณ

2 นางสาวฟาฎีละห์ แวหะยี 4 นางสาวพรรัมภา วีรพันธุ์สกุล

3 นางสาวชากีร่าห์ ปิยา 5 นางสาวกัญญาภา ชูช่วย

� สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร 6 นางสาวอรนิดา เพชรรัตน์

7 นางสาวปนัสยา บุญโลม

ล าดับท่ี 8 นางสาวพิมพิสุทธ์ิ สรรเสริญ

1 นางสาวมัทนีญา ธารปราบ 9 นางสาวขวัญลดา พรหมวิจิตร

2 นางสาวจันทร์วรา แก้วคง 10 นางสาวพิมพ์วรีย์ ประดงจงเนตร

3 นางสาววนัชพร ไวยรัตน์ 11 นางสาวปฐมพร ขุนมนตรี

4 นางสาวอริสดา อาหยี 12 นายชากิส สังข์มณี

5 นางสาวยาวีตา หนูหัน 13 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ลี

6 นางสาวกุลปริยา มุกสง 14 นางสาวธิดารัตน์ โสพันธ์

7 นางสาวทัศนรรท์ บุญช่วย 15 นางสาวณิชกุล เรืองแก้ว

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ( 4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2+2 (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

     วิชาเอกภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร (4 ปี)

                  ช่ือ-สกุล

      วิชาเอกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (เทียบโอน)

                  ช่ือ-สกุล



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์

� สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี) � สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ ( 4 ปี)

ล าดับท่ี ล าดับท่ี

1 นางสาวปานจิรา บิลละเต๊ะ 28 นางสาวธนัญญา คงสุวรรณ์

2 นางสาวจารุวรรณ บุญทอง 29 นางสาวกัญชพร สังขสัญญา

3 นางสาวโซไรด้า วงศ์นิส๊ะ 30 นางสาวนุชนาฐ์ อนันตพันธ์ุ

4 นางสาวสุทธิดา จิระโร 31 นางสาวนิตยา เหล็มมะ

5 นางสาวกานต์รวี เจ๊ะโซะ 32 นางสาวดาริน ภักดีบ ารุง

6 นายกิตติภพ หวัดธรรมพัฒน์ 33 นางสาวภาวิลัย หม่ืนอาด

7 นางสาวน  าบุตร สิริพรรณตระกูล 34 นางสาวแอนนา ธรรมเดโช

8 นางสาวกษมา ก๊กใหญ่ 35 นางสาวซัลเดียร์ หมัดอะดั ม

9 นางสาวจิรากัญ มณีโชติ 36 นางสาวเยาวภา จีนช่วย

10 นางสาวเจนน่ีวา ชาติรัญ 37 นางสาวโรสมีมี มะยูนุ

11 นางสาวนาเดีย เบ็ญแสละ 38 นางสาวธวัลยา หลอกลาง

12 นายสิรินธร ช่วยนุกูล 39 นางกมลพรรณ มณีรัตน์

13 นางสาวศิรประภา แสงอรุณ 40 นางสาวลักษณา ปราบณรงค์

14 นางสาวพรรัมภา วีรพันธุ์สกุล 41 นางสาวฟารีดา บุญณะ

15 นางสาวสาวิกา จันทสุริยา 42 นางสาวจรรยารัตน์ ตุกังหัน

16 นางสาวพิณสุดา สุขม่ิง 43 นายมูฮามัดยูโซฟ ชัยค าเพ็ญ

17 นางสาวศิรินาถ ห่วงนาค 44 นางสาวชนัญชิดา เกิดตลอด

18 นางสาวอาลิษา จันทกาญจน์ 45 นางสาวณัฐธิดา ศรีษะเกษ

19 นางสาวนันท์นภัส หมัดร่วม 46 นางสาวภัทรศยา ปิติ

20 นางสาวกรรณิการ์ ผ่องศรี 47 นางสาวณิชนันทน์ เรืองยังมี

21 นายวีรภัทร อวยพร 48 นางสาวพิยดา นิลสุวรรณ

22 นางศรัญด้า หมัดโต๊ะฝา 49 นางสาวกนกวัน เทพจันทร์

23 นางสาวเบญจลักษณ์ เขียวเหลือ 50 นางสาวพิมพกานต์ แซ่ลี

24 นางสาวณัฏฐณิชา วงษ์นิกร 51 นางสาวธนภรณ์ มากมณี

25 นางสาวอานัสต้า สันบวชบู

26 นางสาวญฮันนี หมัดหมาน

27 นางสาวสุภาวดี ยูโซ๊ะ

                  ช่ือ-สกุล                   ช่ือ-สกุล



รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ โครงการโควตาพิแศษ รอบท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2566

คณะศิลปศาสตร์

� สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและบริการ (เทียบโอน)

ล าดับท่ี

1 นายณัฐวุฒิ กันธิยา

2 นางสาวปาริฉัตร ถนนทิพย์

3 นางสาวสิริรัตน์ ปานถนอม

4 นางสาวภัณฑิรา ขุนทองจันทร์

5 นางสาววาริษรา หีมปอง

6 นางสาวรัตติกา สิทธิสาร

7 นางสาวภัทรพรรณ พฤษาเหตุ

8 นางสาวสุมิตตา สุวรรณทอง

9 นางฐิติมา ธารเนตร

10 นางสาววลัยรัตน์ บัวยม

11 นางสาวภริดา นวลแผลง

12 นางสาวอมลวรรณ เสาวคนธ์

13 นางสาวสุภาวดี ภักดี

14 นางสาวอทัยภรณ์ จันทร์ภวดี

15 นางสาวนันทกานต์ นวลสุข

16 นางสาวสุทธิตา กลักดวงจิตร์

17 นางสาวพัชรภรณ์ จันหา

18 นายชนากานต์ ชุมแก้ว

19 นางสาวเบญจมาศ ไชยสวัสด์ิ

20 นางสาวฐิติวรดา ไข่ช่วย

21 นางสาวพิมพ์พิช์ศา แก้วมณี

22 นางสาวกวิสรา อังศุกสิกร

23 นางสาวศิริรัชต์ ยงประเดิม

                  ช่ือ-สกุล


