
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เรื่อง  ผู้มีสทิธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจําปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) 

......................................................................... 
 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        

วิทยาเขตตรัง ได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําปีการศึกษา 2564 น้ัน บัดน้ี คณะฯ ได้ดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 126 คน   
(ดังบัญชีรายช่ือตามเอกกสารแนบท้ายประกาศ) โดยสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และขอให้ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ผู้มีช่ือในบัญชีผ่านทางโทรศัพท์ 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทางระบบท่ี
เว็บไซต์ http://engtech.rmutsv.ac.th/main/ 

  หากผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่ประกาศไว้น้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะถือว่าสละสิทธ์ิในครั้งน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่            ตุลาคม  ๒๕๖3 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว) 

                       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บญัชีรายชื่อผูมี้สทิธิเ์ข้ารบัการสอบสัมภาษณ ์

ในระหว่างวันที่ 10-11 ตลุาคม 2563 
 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล สาขา 
1 นายนิติวัฒน์ สันห์ตนิชกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2 นายธนวัฒน์ จงทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
3 นายจีรภัทร นวลนาค เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
4 นายอินทรัชน์ จีนหมวกดํา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
5 นางสาวขวัญฤดี ทองฤทธ์ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
6 นายเอกรัตน์ สุนทรนนท ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
7 นายณัฐดนัย เอียดสงคราม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
8 นางสาวนิดานุช สุขเหลื่อง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
9 นางสาววิยธิดา พลรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวญานิศา ชัยมล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
11 นายศุภกฤต บุญยง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
12 นายธนาทิป นาแจ้ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
13 นายอภิฎวัฒน์ ครุุปัญญา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
14 นายธรรมรัตน์ แก้วใจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
15 นายอัครเดช จิตรแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
16 นายปุรณัฐ มณีเส็น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
17 นายเจษฏทร โปร่งจิตต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
18 นายพีรวัตร คงจันทร ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
19 นายบัณฑิต เทพสุวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
20 นายชัยวัตน์ วรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
21 นายภัสกรณ์ แกล้มศึก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
22 นายศุภกฤต ลุกเซ็น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
23 นายวิวัฒน์ สมสู่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
24 นายก้องภพ ช่วยขาว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
25 นางสาวศุภาวรรณ เทพหยอม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
26 นางสาวขวัญชนก จันทนเสถียร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 



ลําดับ ชื่อ  -  สกุล สาขา 
27 นางสาวบุณยนุช นวลปาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
28 นายจิรวัฒน์ สงศรีจันทร ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
29 นางสาวนภาพรรณ แก้วมณ ี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
30 นางสาวกานต์ธิดา บุญเก้ือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
31 นายชญานนท์ พลสุย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
32 นายเกีรติศักด์ิ ชูอ่อน วิศวกรรมก่อสร้าง 
33 นายอรรถชัย สุนทรเต็ม วิศวกรรมก่อสร้าง 
34 นายลาภิศ เหล่าพนิกรกุล วิศวกรรมก่อสร้าง 
35 นายธรรมศักด์ิ ทิ้งเหล วิศวกรรมก่อสร้าง 
36 นางสาวอินทุอร ไชยวัฒน์ วิศวกรรมก่อสร้าง 
37 นายนราดร รองพล วิศวกรรมก่อสร้าง 
38 นายพันธวัช รักย่ิง วิศวกรรมก่อสร้าง 
39 นายณัฐวุฒิ พลพันธ์ วิศวกรรมก่อสร้าง 
40 นางสาวนํ้าทิพย์ จุปมาโท วิศวกรรมก่อสร้าง 
41 นายณัฐพล สงช่วย วิศวกรรมก่อสร้าง 
42 นายเสฏฐวุฒิ รอดสี วิศวกรรมไฟฟ้า 
43 นายภคารรต นนท์แก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 
44 นายหรรษธร ฮอย่ีห์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
45 นายจิรวิชญ์ ทองรอด วิศวกรรมไฟฟ้า 
46 นางสาวอัญษริกา ประสมศรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
47 นางสาวขวัญชนก จิหม้ง วิศวกรรมไฟฟ้า 
48 นางสาวหทัยชนก เอียดจุ้ย วิศวกรรมไฟฟ้า 
49 นายมณฑล ทา่จีน วิศวกรรมไฟฟ้า 
50 นายวุฒิชัย สีชู วิศวกรรมไฟฟ้า 
51 นายสัชญา สองเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า 
52 นายธีรภัทร์ ลัน่ซ้าย วิศวกรรมไฟฟ้า 
53 นายปฐวี ทองจริง วิศวกรรมไฟฟ้า 
54 นายธนวุฒิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา วิศวกรรมไฟฟ้า 
55 นายณัฎฐพงศ์ โดะโอย วิศวกรรมไฟฟ้า 



ลําดับ ชื่อ  -  สกุล สาขา 
56 นายธนพล ชุมฤทธ์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า 
57 นายอลังการ ชีวะโร วิศวกรรมไฟฟ้า 
58 นายธัญญพงศ์ ปิยะรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
59 นายจอน รอดเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า 
60 นายวัชรินทร์ ดําทั่ว วิศวกรรมไฟฟ้า 
61 นายฉันทวัฒน์ บัวแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 
62 นายศรัณย์ภัทร เหล็กเกิดผล วิศวกรรมไฟฟ้า 
63 นายอภินันท์ พูลพล วิศวกรรมไฟฟ้า 
64 นายพีรพัฒน์ พรหมจันทร ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
65 นายชายชนะรักษ์ อ่าวลึกน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า 
66 นายธัวัชชัย อภิวันท์ภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า 
67 นายณภัทร คงสมุทร วิศวกรรมไฟฟ้า 
68 นายภูวนัตถ์ ผนิรับ วิศวกรรมไฟฟ้า 
69 นายนิติลักษณ์ เครือจัน วิศวกรรมไฟฟ้า 
70 นางสาวสุพรรษา ทองดี วิศวกรรมไฟฟ้า 
71 นายทนงศักด์ิ ทองมณี วิศวกรรมไฟฟ้า 
72 นางสาวธมลวรรณ หยังดี วิศวกรรมไฟฟ้า 
73 นายสุทธิวัฒน์ ชูชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า 
74 นายภูมินทร์ พุกเงิน วิศวกรรมไฟฟ้า 
75 นายศราวุฎธ คงที่ วิศวกรรมไฟฟ้า 
76 นายอภิสิทธ์ิ สงสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 
77 นายกิตติพร ป้ันทอง วิศวกรรมไฟฟ้า 
78 นายกฤษฎา ย่ิงสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 
79 นางสาวญาณิสา ทองใบ วิศวกรรมไฟฟ้า 
80 นายณพงศ์ จิตแป้น วิศวกรรมไฟฟ้า 
81 นายกษิคิศ สนธิวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า 
82 นายภูวเนตร บริสุทธ์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า 
83 นางสาวเบญจรัตน์ ชุมพล วิศวกรรมไฟฟ้า 
84 นางสาววิฎภาาณี รัตนพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 



ลําดับ ชื่อ  -  สกุล สาขา 
85 นายยศวร เกิดไก่แก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า 
86 นายกรรชวิทย์ อ่อนรู้ที ่ วิศวกรรมไฟฟ้า 
87 นายภูฎวดล ล่องฉ้วน วิศวกรรมไฟฟ้า 
88 นางสาวธัญญา คงสิน วิศวกรรมไฟฟ้า 
89 นายพีรพัฒน์ วรรณวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
90 นายกิตติชัย อ่ินท่าม วิศวกรรมไฟฟ้า 
91 นางสาวจันทกานต์ จันทร์มัด วิศวกรรมไฟฟ้า 
92 นางสาวอิสยาท์ แกล้วทนงค ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
93 นางสาวณัฐชา ขันนาค (ม.5) วิศวกรรมไฟฟ้า 
94 นายชนกันต์ ขุนสาเร้ะ วิศวกรรมไฟฟ้า 
95 นายพงศกร ตรรเวลา วิศวกรรมไฟฟ้า 
96 นายพรหมมินทร์ สวนอินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
97 นางสาวเขมิกา บัวโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
98 นางสาวชไมพร สุนทรเต็ม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
99 นางสาววิฎภาวดี รายา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
100 นางสาวรัชรพร สุสคิง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
101 นายวีรชัย เกิดสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
102 นายวรานนท์ ศรจะทิ้ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
103 นายมนชัย ทองมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
104 นางสาวเกวลิน แซห่ล ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
105 นางสาวชนฎิตย์ตา สิงห์อินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
106 นางสาวภัทรวดี หนูวงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
107 นายภมรเทพ ห่องจีน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
108 นางสาวปิยาพัชร นุ่นปาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
109 นางสาวสุภัสสรา บุญม ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
110 นางสาวภัทรวดี อาจกูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
111 นางสาวกนกวรรณ ทองเอียด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
112 นางสาวโศภิษฐา สีแก้ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
113 นางสาวชัชยง ไข่แก้ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 



ลําดับ ชื่อ  -  สกุล สาขา 
114 นางสาวปภาวรินทร ์สุขทิพย์คงคา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
115 นางสาวกุลธิดา ชายภักด์ิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
116 นายวรเวศ ชูอ่อน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
117 นางสาวกมลชนก ชูช่ืน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
118 นายภูณฤทธ์ิ พ่วงคง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
119 นางสาวไซหนับ พลพัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
120 นายปรัชญา นวลศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
121 นางสาวอนัญญา ไชยทวีวงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
122 นางสาวมัสสุหรี ชัณวิจิตต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
123 นายปวริศร ก่ิงเกาะยาว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
124 นางสาวปนัสยา สองสา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
125 นางสาวรัตติกาล รัตนตรัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
126 นางสาวธนัชชา ทักถาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

 
 


