


รายชื่อนักศึกษาที่เขาเรียนปรับพื้นฐานฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) 

ภายใตโครงการรวมบริษัทสยามมิชลิน จํากัด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

๑ นายธนวัฒน  วงดอน LMA 

๒ นายเกษมสันต  สิงหว ี LMA 

๓ นายธนวัฒน  พูระยา LMA 

๔ นายจิรพงษ  มีศร ี LMA 

๕ นายภูวนัย  ลอสวสัดิ ์ LMA 

๖ นายสกล  ลี่จา LMA 

๗ นายวรพล  ผริตะโกมล LMA 

๘ นางสาวมณีรัตน  ประโพธิ ์ LMA 

๙ นางสาวปณิดา  อริยะคํา LMA 

๑๐ นางสาวจุฬารัตน  อํานัคมาตร LMA 

๑๑ นางสาวสุกลัยา  นิธิเกษมสมบัต ิ LMA 

๑๒ นายอนุวัฒน  เต็มใจกลู LMA 

๑๓ นายอนันต  แกวแปงจันทร LMA 

๑๔ นายดนัย  ใจศิร ิ BFG 

๑๕ นายสิทธิพงษ  สมแสง BFG 

๑๖ นายโยธิน  วาอุทัศน BFG 

๑๗ นายอดิศร  ทิพยบุญมา BFG 

๑๘ นายนครินทร  ไชยดี BFG 

๑๙ นายฐิติวัสส  แกวสุวรรณ BFG 

๒๐ นายธนภัทร  จิตอาพร BFG 

๒๑ นายพีรพันธุ  จันทรพิทักษ BFG 

๒๒ นายสุทธิพงษ  บุญพรม BFG 

๒๓ นายอาทิตย ศรีคํา BFG 

๒๔ นายปรัญชัย  เวศยพิรุฬห BFG 

๒๕ นายธนดล  สีคําตา BFG 

๒๖ นางสาวกัญญารัตน  จันทรแจม BFG 

๒๗ นางสาวชลธิชา  สายสมทุร BFG 

๒๘ นางสาวขวัญฤทัย  วงศศิลป BFG 

๒๙ นางสาวนิภาพร  พระสุรัตน BFG 

๓๐ นางสาวศิรินทิพย  ชมอินทร BFG 

๓๑ นางสาวปริญญา  สุดใจ BFG 

เอกสารหมาย ๑ 



กําหนดการเรียนปรับพื้นฐานฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) 

ภายใตโครงการรวมบริษัทสยามมิชลิน จํากัด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
วันที่ เวลา กิจกรรม 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐น. ลงทะเบียนและตรวจเอกสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดโครงการฯ และชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ ขอปฏิบัติ

และกําหนดการ 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เรียนปรับพื้นฐาน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เรยีนปรับพื้นฐาน 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมหอพกั 

๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ชี้แจงระเบียบ ขอตกลง และการปฏิบัติตนในหอพัก เช็คช่ือ สวด

มนต และพักผอนตามอัธยาศัย 

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

-  

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. เขาแถวเคารพธงชาติ และทํากิจกรรมหนาเสาธง 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เรียนปรับพื้นฐาน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เรียนปรับพื้นฐาน 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมหอพกั 

๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. เช็คช่ือ สวดมนต และพักผอนตามอัธยาศัย 

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 

๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. เขาแถวเคารพธงชาติ และทํากิจกรรมหนาเสาธง 

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เรียนปรับพื้นฐาน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เรียนปรับพื้นฐาน 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พิธีปดโครงการ 

 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายละเอียดการเรียนปรับพื้นฐานฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) 

ภายใตโครงการรวมบริษัทสยามมิชลิน จํากัด ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
 

๑. การรายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย 

 เอกสารที่ตองนําไปในวันรายงานตัวและลงทะเบียน 

 ๑.๑ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ชุด 

๑.๒ เอกสารแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง พรอมสําเนา ๑ ชุด 

๒. กําหนดการเรียนปรับพื้นฐานตั้งแตวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย  

๓. ตลอดการเรียนปรับพื้นฐาน ตองพักอาศัย ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย 

๔. สิ่งของที่ตองเตรียมมาเรียนปรับพื้นฐานม ีดังนี้ 

๔.๑ เครื่องแตงกายสําหรับเรียนงานชางพื้นฐาน พอสําหรับเรียนปรับพื้นฐาน ๑ สัปดาห 

     -  เสื้อยืดสีทึบหรือเสื้อปฏิบัติการ (เสื้อช็อป) 

     -  กางเกงแสลกหรือกางเกงยีนสสีทึบ (ไมขาด) 

     -  รองเทาผาใบหรือรองเทาหนัง (หุมหัวและหุมสน) 

 ๔.๒ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 

 ๔.๓ เครื่องนอน (หมอน ผาหม ผูปูที่นอน) 

 ๔.๔ ของใชสวนตัว (สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน ยาสระผม ผาขนหนู) 

 ๔.๕ อุปกรณสําหรับซักผา 

 ๔.๖ เงินสําหรับซื้ออาหาร ๓ มื้อ (จานละ ๒๕ - ๓๕ บาท) 

เอกสารหมาย ๒ 




