
 
 

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบที่ 9 
ประจำปีการศึกษา 2566 

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

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดวิธีการ 
รับสมั ค รนั กศึ กษา เข้ าศึ กษ าต่ อ  โครงการโควตาพิ เศษ  ระหว่ าง วันที่   21 กุ มภ าพัน ธ์  2 56 6  
ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2566 นั้น 

คณะเกษตรศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
โครงการโควตาพิเศษ รอบที่  9 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแนบท้าย 
ประกาศฉบับนี้  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สอบสัมภาษณ์ :  วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566  

รปูแบบการสัมภาษณ์ : รปูแบบออนไลน์ โทรศัพท ์และ วีดีโอคอล 
โดยเข้าร่วม Line Group ของคณะเกษตรศาสตร์เพ่ือสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  
Scan QR Code 
 
 
 
 

2. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ : วันอังคารที ่21  มีนาคม  2566  
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://agr.rmutsv.ac.th/agr/ 

 

ประกาศ  ณ วันที่  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
     
    ...........................ร่าง                                                                             
    ...........................พิมพ์    
    ………………………ตรวจ 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล) 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

                   

http://agr.rmutsv.ac.th/agr/


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ รอบท่ี 9 ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการโควตาพิเศษ รอบท่ี 9 ประจำปีการศึกษา 2566 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่+ไสใหญ)่ 
(หลักสตูร 4 ปี รับวุฒิ : ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า) 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 

1. นางสาวณัฐสุดา เย็นรักษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
2. นางสาวลลิตา ทองมาก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
3. นายอมฤต คงอ่อน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่+ไสใหญ)่ 
(หลักสูตร 4 ปี รับวุฒิ : ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
1. นางสาววันวิสา  ทองขำ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
2. นายสุธี  เกิดกัน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
3. นางสาวสุณิสา  กังแฮ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ
4. นางสาวสุพัตรา  คงสุข โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ิ
5. นางสาวมัลลิกา  รัตนบุรี โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 
6. นายอานนท์  หนูมณี โรงเรียนสตรียะลา 
7. นางสาววัยรดี  จีนหน ู โรงเรียนกาญจนศึกษา 
8. นายวราเทพ  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
9. นางสาวอรอุมา  แก้วผลึก โรงเรียนพระแสงวิทยา 

10. นางสาวกชกร  ชูสุทธิ์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 
11. นายศธาวุฒิ  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 
12. นายปธานิน  อุปลา กศน.อำเภอทุ่งสง 
13. นางสาววิมลศิริ  ตุลพันธ์ โรงเรียนพระแสงวิทยา 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(หลักสูตร 4 ปี รับวุฒิ : ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
1. นางสาวปิยนุช ประกอบบุญ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
2. นางสาวสุภัสสร สันหมุด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ 
3. นายณัฐนันท์ บัวขาว โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
4. นางสาวเปรมกลม เหมือนหมาย โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
5. นางสาวจิรภิญญา พุ่มนุ่ม โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
6. นางสาวพลอยไพลิน ทาปลัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 
(หลักสูตร 4 ปี รับวุฒิ : ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
1. นางสาวปาริชาติ บุญทรง โรงเรียนนาบอน 

2. นางสาวสุภัสสร สันหมุด โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ 
3. นายปิยะวัฒน์ ทองสาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 
4. นางสาวอิสริญาภรณ์ แสงสีดำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทุ่งใหญ่+ไสใหญ่) 
(เทียบโอน  รับวุฒิ : ปวส. หรือเทียบเท่า) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
1. นางสาวปัทมาภรณ์ เรืองนิ่ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
2. นางสาวบุษมาส โต๊ะหลง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
3. นางสาวชฎาพร คชวิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทุ่งใหญ่+ไสใหญ่) 
(เทียบโอน  รับวุฒิ : ปวส. หรือเทียบเท่า) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
1. นายชยังกูร นิติไชย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
2. นายณัชพล หมีขนหนุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
3. นายปริญญา สาทู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
4. นายธนยศ ปลอดขำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
5. นายต่วนกูบาฮา ระยีแก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 
(เทียบโอน  รับวุฒิ : ปวส. หรือเทียบเท่า) 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษาเดิม 
1. นายภูวิศ บุญญโร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
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