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ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning : WIL) 
หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม โครงกำรร่วม บริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด 

 

รำยกำร เวลำ 
1. ส่งเอกสำรหลักฐำนรำยงำนตัวและตรวจสอบคุณสมบัติ 08.00 - 09.00 น. 

 
2. สอบข้อเขียนวิชำคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และเชำว์ปัญญำ 
 

09.00 - 11.00 น. 

3. สอบปฏิบัติ (ทดสอบกล้ำมเนื้อ) 
 

11.00 - 12.00 น. 

4. สอบสัมภำษณ์ 
 

13.00 - 17.30 น. 
 

 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย เจริญ ศรีสกุลเฮ้อ

2 นาย ชงราช เทียนชัยพนา

3 นาย ชัชชัย จินาแพร่

4 นาย ชัยวัฒน์ อุ่นถ่ิน

5 นาย ชาญชัย ศรีคะเรศ

6 นางสาว ชุติกา เหลางาม

7 นาย ไชยวัฒน์ สิทธิ

8 นาย ฐิติวัสส์ แก้วสุวรรณ์

9 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ต้อนรับ

10 นาย ณัฐธนันท์ ยามเลย

11 นาย ณัฐนันท์ ต้องใจ

12 นาย ณัฐพล จันทร์มณี

13 นาย ณัฐภูมิ กันธิยะเทพ

14 นาย ณัฐวรุต เมาใจ

15 นาย ตรีชัย สมตัว

16 นาย ทวีเดช เชวงนุสรณ์

17 นาย ธนดล สีค าตา

18 นาย ธวัชชัย เข็มค า

19 นาย ธีระพล ดวงแก้ว

20 นาย ธีระวัฒน์ ยาวิชัย

21 นาย นนทวร แก้วมาลัย

22 นาย นันทกร ศรีจันทร์

23 นางสาว นันทิยา โกมิตร

ในวันท่ี 9 กันยำยน 2562 ณ อำคำร C1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)

ภำยใต้โครงกำรร่วมบริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

24 นาย นิธิกร ตุ่นโนจา

25 นาย บารมี โสชิน

26 นาย ปริทรรศน์ พืชทองหลาง

27 นางสาว พรธิดา ชัยสงคราม

28 นาย พรหมพิริยะ เทพวงค์

29 นาย พีรพล ไกรวศิน

30 นาย พีรวิทย์ นันตา

31 นาย ภาณุพงศ์ ใจกันทะ

32 นาย มานัส ยืนยงค์

33 นาย โยธิน ดวงเนตร

34 นางสาว รสสุคนธ์ จันทร์มาลา

35 นาย รัฐพล ป้อสีลา

36 นาย วัททกานต์ เตปิน

37 นาย วันมงคล มากวิสัย

38 นาย วิชญา แก้วอุ๊ด

39 นาย วีรพล เมืองค า

40 นาย วีรัวัฒน์ มหาวรรณ์

41 นาย ศตนันท์ วงศ์สวัสด์ิ

42 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีวรกุล

43 นาย ศุภวิชญ์ อ่อนสัมฤทธ์ิ

44 นาย สมทรัพย์ ชอบท าพัฒนา

45 นาย สมเพชร เชิงยุทธ์พาณิช

46 นาย สหภาพ ใจปิง

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)

ภำยใต้โครงกำรร่วมบริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ในวันท่ี 9 กันยำยน 2562 ณ อำคำร C1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มทร.ล้ำนนำ (ดอยสะเก็ด)



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

47 นาย  อนันต์สิทธ์ิ  ใจวงค์

48 นาย อนุกุล กุลจุมปา

49 นาย อภิรักษ์ แก้วอุ๊ด

50 นาย อัษฎาวุธ อารินทร์

ในวันท่ี 9 กันยำยน 2562 ณ อำคำร C1 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มทร.ล้ำนนำ (ดอยสะเก็ด)

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)

ภำยใต้โครงกำรร่วมบริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ธนกฤต บุญทัน

2 นางสาว กนกกร ยศปัญญา

3 นางสาว กรรณิการ์ หาพล้อย

4 นางสาว กวิสรา เหมะธุลิน

5 นาย กษิด์ิเดช กันจู

6 นาย กิตติธัช เสนาพันธ์ุ

7 นาย กิตติพันธ์ สุวรรณสิทธ์ิ

8 นาย กิตติศักด์ิ ป้ันแย้ม

9 นาย กีรติ เบญจมาภา

10 นางสาว เกวลิน ปัทมะขจร

11 นาย ไกรวิชญ์ แก้วกันหา

12 นางสาว ขวัญจิรา ขยันกสิกร

13 นาย ขัตติยะ ใจทน

14 นาย จักรภัทร สาทร

15 นางสาว จันทิมา น่วมไทย

16 นางสาว จิราวรรณ วิชัย

17 นาย เจษฎา พุทธะโร

18 นาย เฉลิมเกียรติ หาญอยู่

19 นาย ชนพัฒน์ ประจักจิตร

20 นาย ชนะภัย กล่อมกล่ิน

21 นาย ชนาธิป ภู่สุวรรณ

22 นางสาว ชนิกานต์ แพงวิเศษ

23 นาย ชนินทร์ธร แห่วขัด

ในวันท่ี 11 กันยำยน 2562 ณ อำคำรปฏิบัติกำรควำมเช่ียวชำญปลอดภัย มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)

ภำยใต้โครงกำรร่วมบริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

24 นาย ชรินทร์ กุนมล

25 นาย ชรินทร์ ตุลาทอง

26 นาย ชัยณรงค์ กองมา

27 นาย ชาญชัย ประพันธ์

28 นาย ชิษณุพงศ์ เปรมจันทร์วงศ์

29 นาย ชุติพงษ์ สอนเถ่ือน

30 นางสาว โชติกา ทองภิรมย์

31 นางสาว ซญานิศ เพชรพล

32 นางสาว ญาณิศา สีบุตรตา

33 นาย ณภัทร สวนสอน

34 นาย ณรงค์ศักด์ิ ปรีจุ่น

35 นาย ณัชพล โพธ์ิปี

36 นางสาว ณัฏฐกานต์ ก้อนทองดี

37 นางสาว ณัฏฐณิชา ยังเย็น

38 นาย ณัฐพงศ์ พวงทอง

39 นาย ณัฐพนธ์ คงปาน

40 นาย ณัฐพล คงสมบูรณ์

41 นางสาว ณัฐวดี โพทะนันท์

42 นาย ณัฐวุฒิ ดีดน้อย

43 นาย ณัฐวุฒิ ศิลา

44 นาย ต้นกล้า แซ่จ๋าว

45 นาย ทัศนัย เฉลิมวิสุตม์กุล

46 นาย ทิพา ทองเขียว

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)

ภำยใต้โครงกำรร่วมบริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ในวันท่ี 11 กันยำยน 2562 ณ อำคำรปฏิบัติกำรควำมเช่ียวชำญปลอดภัย มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

47 นาย ธนกฤต บุญทัน

48 นาย ธนชิต อมกระโทก

49 นาย ธนโชติ พูนช่ืน

50 นาย ธนพร ติชะพันธ์ุ

51 นาย ธนะพงศ์ องอาจ

52 นาย ธวัชชัย นิโกรถะ

53 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินทพงษ์

54 นางสาว ธิติมา เดชชัยยะ

55 นาย ธีรวัฒน์ สมงาม

56 นาย ธีรศักด์ิ รุมพล

57 นาย นภัทร โม๊ะสันทะ

58 นาย นรบดี สามเถ่ือน

59 นาย นัฐกร รุ่งเรือง

60 นางสาว นัฐชดาภรณ์ นุชแม้น

61 นาย นัทชา ป้อมสมบูรณ์

62 นาย นิติรัฐ ป้ันกันอินทร์

63 นางสาว นิพาดา สูงรุ่ง

64 นางสาว นิภาพร ยังเพ็ง

65 นางสาว นิรมล น ้าน้อย

66 นางสาว เนตรนภา สุดแสวง

67 นาย บัญญวัต ต้นค้า

68 นาย บัณฑิต แอนต้อย

69 นางสาว บุษกร เจ๊กจ่ัน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)

ภำยใต้โครงกำรร่วมบริษัทสยำมมิชลิน จ ำกัด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

ในวันท่ี 11 กันยำยน 2562 ณ อำคำรปฏิบัติกำรควำมเช่ียวชำญปลอดภัย มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

70 นางสาว ปณิตา จ้าปางาม

71 นาย ปณิธาน มีรอด

72 นางสาว ปนัดดา คงภักดี

73 นาย ประสิทธ์ิ ชูเชิด

74 นางสาว ปวีณา น่วมไทย

75 นางสาว ปิยธิดา นนทโคตร์

76 นาย พงศการย์ สุพรม

77 นาย พงศธรณ์ สุพรม

78 นาย พชรินทร์ อาจจันทร์

79 นางสาว พรรณษา มะธิปิไข

80 นาย พรหมประทาน ผ้ายผา

81 นาย พลพล ราชสาร

82 นางสาว พัชราภรณ์ ธรรมสอน

83 นาย พิชิต ฆ้องบ้านโข้ง

84 นางสาว พิมพ์ชนก ยอดเเก้ว

85 นางสาว พิมพ์นิภา บุญนิตย์

86 นางสาว พิมพ์ปรางค์ แก้วโง

87 นางสาว พิมลพรรณ รอดเพ็ง

88 นางสาว เพียงภัค สินจีรานนท์

89 นาย ภัควรรธน์ โรจน์ถิรวณิช

90 นาย ภาณุพงศ์ ธงชัย

91 นาย ภิสิทธ์ิ นุชยา

92 นาย ภูริภัทร ชุมพงค์

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.เทคนิคอุตสำหกรรม)
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

93 นาย มงคลศักด์ิ ระวังยศ

94 นาย มนุเชษฐ์ จันทร์ศรี

95 นาย เมธ้ส ปิยะสุวรรณ์

96 นางสาว ยุวดี สดช่ืน

97 นาย รณกฤต ป๊ิบกลาง

98 นาย รวิวัฒน์ แจ่มใส

99 นาย รสริน สีบุดดี

100 นาย รังสิมันต์ แสนหาร

101 นาย รัชชานนท์ เรืองมาลัย

102 นางสาว รัชณี แสงจันทร์

103 นาย รัฐนันท์ สุขเง่า

104 นาย รัฐศาสตร์ โกเจริญกุล

105 นางสาว รัศมี แพงพันธ์

106 นางสาว ลลิตา ยอดเกตุ

107 นางสาว วรัญญา สุขปาน

108 นาย วรากร เกิดเที ยง

109 นาย วริทธ์ิ เล่ียมสกุล

110 นาย วัฒนพัฒน์ แจ้งไล้

111 นางสาว วิยะดา โยชนะ

112 นาย วิวัฒ ค้ามงคุณ

113 นาย ศตวรรษ แสนโซ้ง

114 นางสาว ศิริรัตน์ ปลงใจ

115 นาย ศุภกรณ์ เขตวิทย์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

116 นาย ศุภณัฐ นาระหัด

117 นาย ศุภฤกษ์ เสน่หา

118 นาย ศุภวิชญ์ โตมา

119 นาย ศุรศักด์ิ ทองดอนกุ่ม

120 นาย สมเดฃ โพธ์ิเลี ยง

121 นาย สราวุฒิ วงค์โปทา

122 นาย สันติภพ สังคง

123 นาย สิทธิโชค จุ้ยเทศ

124 นาย สิทธิศักด์ิ ทานนท์

125 นางสาว สิริวิมล แสงอ่วม

126 นาย สุกฤต ชูสงค์

127 นางสาว สุกัญญา เอ่ียมเหม็น 

128 นางสาว สุชาดา ฆ้องก้าจัด

129 นางสาว สุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร

130 นางสาว สุดารัตน์ แซ่จิว

131 นางสาว สุดารัตน์ เจนจบ

132 นางสาว สุนิษา จันทร์ศรี

133 นางสาว สุปัญญา ทองย้อยยอด

134 นางสาว สุพรรษา พุฒโต

135 นาย สุภัทรชัย หม่ืนขันธ์

136 นางสาว สุภัทรา เครือรอด

137 นางสาว สุภัสสร ร้อยตรอง

138 นาย สุรเชษฐ์ โมกคะลา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

139 นางสาว สุรวดี ทองปาน

140 นาย สุริยา ค้ามนตรี

141 นาย อนันท์ ศิริโสภณ

142 นาย อภิรัฐ วิชิตชัย

143 นางสาว อภิรัตน์ กุลผึ ง

144 นางสาว อรณิชา เหิมหัก

145 นางสาว อรวรรณ เกษร

146 นาย อัครพล ศรีสุวรรณ

147 นางสาว อัญชิษฐา แสงเขียว

148 นาย อัษฎา ครองจริง

149 นาย อัษฎาวุธ เพียขันทา

150 นาย อิทธิพล อ่อนดาบ

151 นางสาว อุดมลักษณ์ ทองเณร
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