
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏบิัติ/สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช.  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

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

 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับ
สมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเภทโควตาโรงเรียน
เครือข่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารประกาศเพ่ือทราบ และปฏิบัติดังนี้ 

๑. ก าหนดการสอบ 
๑.๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร S๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     
มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
๑.๒ ลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
๑.๓ สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

  ๒. เอกสารที่ต้องน าไปในวันสอบ 
   ๒.๑ บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

๒.๒ เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ใบแสดงผลการเรียน (๔ ภาคเรียน หรือ ๕ ภาคเรียน) พร้อม
ส าเนา ๑ ฉบับ 
๒.๓ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

   ๒.๔  หากไม่น าหลักฐานตามข้อ ๒ .๑ - ๒๓ มาแสดง วิทยาลัยฯ จะไม่อนุญ าต                         
ให้เข้าสอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ และไม่พิจารณาผลใด ๆ ทั้งสิ้น 

 หากผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ไม่ด าเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ วิทยาลัยฯ ถือว่าสละ
สิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ 

         ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
                                                                  (นายนพดล  มณีเฑียร) 

         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๙๙๗ หลักสูตร ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ ด.ช.ณฐันันท์ พันธุ์อ าไพ รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 
๒ นางสาวณภัทร โพธิ์ศรีเจริญกุล รร.เชียงรายวิทยาคม 
๓ นายอนุสรณ ์ จันตา รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๔ ด.ญ.สุทษา เป็งงาม รร.จอมทอง 
๕ นางสาวกัญญาภัทร์ ทินวัง รร.ล าปางกัลยาณ ี
๖ นางสาวปิ่นฉัตร นันตาวงค ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม ่
๗ นายภูดิส ภัทรวุฒ ิ รร.บุญเรืองวิทยาคม 
๘ ด.ญ.พิชญธิดา กรุณา รร.จักรค าคณาทร 
๙ นายจักรพรรดิ์ พิชัยเจริญทรัพย์ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 

๑๐ นายชุติวัตร ์ ปริญญาขจร รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 
๑๑ นายติณณ์ ปักสูงเนิน รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 
๑๒ ด.ญ.ฉันชนก พละพงศ์ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๑๓ นางสาววริณร าไพ พันธ์ผง รร.ยุพราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๙๙๘ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ นายสุภประกร สุภารัตนากุล รร.สารสาสน์วิเทศล้านนา 
๒ นายปรม ี หรรษวัต รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 
๓ นายรพีภัทร วงศ์ศิริ รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 
๔ นายภูมิทอง กีรติธรรม รร.กฤษณาทวีวิทย์ 
๕ นายสิริ รัตนรินทร์ รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 
๖ นางสาวรุจิรดา ณ เชียงใหม ่ รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 
๗ นายเจษฎา อินตา รร.บ้านเชียงดาว 
๘ นายปุญญพัฒน์ ภามณี รร.รังษีวิทยา 
๙ นางสาวกลมพรรณ ตันพฤทธิอนันต์ รร.รังษีวิทยา 

๑๐ นายธนกร แสนฝั้น รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
๑๑ นายสหรัฐ กันธะวงค์ รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
๑๒ นายกฤษฏิ์ ยอดผ่านเมือง รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา 
๑๓ ด.ช.บุญยกร บุญแต่ง รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๑๔ ด.ช.ณชัพล สุรินทร์กาศ รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๑๕ นางสาวพาทินธิดา คีรีแก้ว รร.เทศบาล ๖ นครเชียงราย 
๑๖ ด.ช.ชยานันท ์ เพชรรักษ์ รร.จอมทอง 
๑๗ ด.ช.ไตรภพ ก๋องใจ รร.จอมทอง 
๑๘ นายพลพรรค หล้าบุญมา รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 
๑๙ ด.ช.กษิดิศ โบสถ์ทอง รร.ล าปางกัลยาณ ี
๒๐ ด.ช.ปภาวินท ์ สิทธิเสน รร.สันป่าตองวิทยาคม 
๒๑ ด.ช.ธฤษณุ ปุ๊ดค าฟู รร.สันป่าตองวิทยาคม 
๒๒ นายรัชกฤช โกวิทสกุลชัย รร.ปายวิทยาคาร 
๒๓ นายณัฎฐชัย ศรีสวัสดิ ์ รร.จักรค าคณาทร 
๒๔ นายปิยวัฒน ์ กองรัตน์ รร.จักรค าคณาทร 
๒๕ นายจักรพงศ์ ยุวเบญจพล รร.จักรค าคณาทร 
๒๖ นายจักรพันธ์ ยุวเบญจพล รร.จักรค าคณาทร 
๒๗ นายกวินวัชร ์ ค าพัฒน์ รร.จักรค าคณาทร 
๒๘ นายณัฐชนน อินทนนท์ รร.จักรค าคณาทร 
๒๙ นางสาวนุชวรา ไชยวงค ์ รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 
๓๐ นางสาวธัญวรัตม ์ ใจมณี รร.เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 

 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ต่อ) 

๙๙๘ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๓๑ นางสาวสรวรรณ เครือแก้ว รร.สวรรค์อนันต์วิทยา 
๓๒ นายภูมิวิช ชมชื่น รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๓๓ นางสาวชนัญชิดา จองค า รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๓๔ ด.ญ.อภิญญา แสงหงส ์ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๓๕ ด.ช.เสฏฐวุฒิ  สุริยะ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๓๖ นางสาวสุจีรา คุ้มศรี รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 
๓๗ ด.ช.ธนกฤต ลังการัตน์ รร.สันก าแพง 
๓๘ นางสาวปิยะธิดา แปงนุจา รร.มัธยมวิทยา 
๓๙ นางสาวชนัญธิดา เถายศ รร.พินิจวิทยา 
๔๐ ด.ช.พีรภสั ปิงใจ รร.ยุพราชวิทยาลัย 
๔๑ นางสาวปราณปริยา ปะวะภูสะโก รร.ยุพราชวิทยาลัย 
๔๒ นายปรานต์ มีเดช รร.ยุพราชวิทยาลัย 
๔๓ ด.ญ.ภานุศร ี ตัณฑวานิช รร.ยุพราชวิทยาลัย 
๔๔ นางสาวพรรณฑิวา มงคลพันธุ์ รร.ยุพราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๙๙๙ หลักสูตร ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ ด.ญ.สมพัตร์สร ทาเขียว รร.ล าปางกัลยาณ ี
๒ นางสาวกมลชนก ม่านมุงศิลป์ รร.เทศบาลประตูลี้ 
๓ นายนพชัย นามเฝ้า รร.สันทรายวิทยาคม 
๔ นางสาวพชรมณฑ์ รักทวี รร.แมแ่ตง 
๕ นางสาวธนัชชา ช่างเรือน รร.เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 
๖ ด.ญ.ชญานิศา ชุ่มใจ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๗ นางสาวนุชวรา แจ้งโพธิ์นาค รร.บุญวาทย์วิทยาลัย 
๘ ด.ญ.พิชญาภา ไทยสมุทร รร.สันก าแพง 
๙ นางสาวอมรรัตน์ อังคาภรณ์ รร.สันก าแพง 

๑๐ นางสาวนันท์นภัส รัตนะ รร.สันก าแพง 
๑๑ นางสาวปรางทิพย์ มูลกิน รร.พินิจวิทยา 

 


