
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

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

 

 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาโรงเรียน
เครือข่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้สถานศึกษาส่งรายชื่อภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสาร
ประกาศเพ่ือทราบ และปฏิบัติดังนี้ 

๑. ก าหนดการสอบ 
๑.๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละหลักสูตร 
๑.๒ ลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
๑.๓ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

  ๒. เอกสารที่ต้องแสดงในวันสอบ 
   ๒.๑ บัตรประชาชนฉบับจริง 

๒.๒ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
๒.๓ หากไม่น าหลักฐานตามข้อ ๒ .๑ - ๒ .๒ มาแสดง วิทยาลัยฯ จะไม่อนุญาต                         
ให้เข้าสอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ และไม่พิจารณาผลใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓. รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
รหัส หลักสูตร รายละเอียด 
๗๐๑ วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิต

อาหาร 
 

- สอบสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม 
Microsoft team 

- ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Facebook 
ตาม QR code ที่ให้ แนะน าชื่อ และโรงเรียนของตัวเอง
ในกลุ่ม  

- Link ส าหรับสอบสัมภาษณ์จะเอาให้ในกลุ่มก่อนสอบ 
 
 
 

/รหัส..... 

 



 
รหัส หลักสูตร รายละเอียด 
๗๐๒ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

 
- สอบสั มภาษณ์  โดย ใช้ วิ ธี ก ารสอบสั มภ าษณ์ ผ่ าน

แอพพลิเคชั่น Line 
 
 
 
 
 
 

๙๙๗ ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สอบสั มภาษณ์  โดย ใช้ วิ ธี ก ารสอบสั มภ าษณ์ ผ่ าน
แอพพลิเคชั่น Line และให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์อัพโหลด
เอกสารแฟ้มสะสมผลงานเพ่ิมเติมในรูปแบบไฟล์ .pdf   
 
 
 

 
 

๙๙๘ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- สอบสั มภาษณ์  โดย ใช้ วิ ธี ก ารสอบสั มภ าษณ์ ผ่ าน
แอพพลิเคชั่น Line  

- อัพโหลดเอกสารแฟ้มสะสมผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
https://drive.google.com/drive/folders/s-
RJvosjDTfwLYlMkGkShXK3myKJxaEm?usp=sharing 
โดยให้ท าเป็นไฟล์ pdf ตั้งชื่อไฟล์ เป็น ชื่อ-สกุล นักเรียน_
ชื่อโรงเรียน เช่น นายวินัย รักเรียน_บุญวาทย์วิทยาลัย 
ล าปาง  

๙๙๙ ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
 

- สอบสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม 
Microsoft team  

- อัพโหลดเอกสารแฟ้มสะสมผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
 http://1ab.in/bLq2 โดยให้ท าเป็นไฟล์ pdf ตั้งชื่อไฟล์ 
เป็น ชื่อ-สกุล นักเรียน_ชื่อโรงเรียน เช่น นายวินัย รัก
เรียน_บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 
 

 
 

/หากผู้มีสิทธิ์สอบ..... 

https://drive.google.com/drive/folders/s-RJvosjDTfwLYlMkGkShXK3myKJxaEm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/s-RJvosjDTfwLYlMkGkShXK3myKJxaEm?usp=sharing
http://1ab.in/bLq2
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๙๙๗ หลักสูตร ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ ด.ช.พิสิษฐ์ แดงมูล รร.ดาราวิทยาลัย 
๒ นางสาวนพมาศ พันธ์สกุล รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๓ นางสาวนัฐณิศ ค าเรือน รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๔ ด.ญ.สุภัค อินต๊ะวงศ์ รร.สันป่าตองวิทยาคม 
๕ ด.ญ.ธีรณิชชา ปันเรือน รร.สันป่าตองวิทยาคม 
๖ ด.ญ.พอเพียง อินสอน รร.สันป่าตองวิทยาคม 
๗ ด.ญ.วรรณิภา วิมานบ ารุง รร.หอพระ 
๘ ด.ช.กัณฑ์กวี ปิ่นรอด รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 
๙ นางสาวพิมพ์มาดา พราหมณ์พริ้ง รร.แม่ริมวิทยาคม 

๑๐ นางสาวกฤตธีญา สุริยศ รร.แม่ริมวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๙๙๘ หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ ด.ช.ราชพฤกษ์ ทิพยวงศ์ รร.สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 
๒ ด.ช.วีรชัย ใจแสน รร.บ้านศาลา 
๓ ด.ช.โสภณธีร ์ สุวรรณรัตน์ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
๔ ด.ช.พิสิฐ ชูศักดิ์สกุลวิบูล รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 
๕ นายธีรดนย์ วันหวัง รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 
๖ นางสาวชนกนันท์ ใหม่ธรรม รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย 
๗ ด.ช.นิธิกร เรือนงาม รร.จอมทอง 
๘ นายพลพีระ ธรรมสอน รร.จอมทอง 
๙ ด.ญ.สิริขวัญ ยั่งยืนกุล รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 

๑๐ นางสาวกันยกร บุญเกิดวัย รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 
๑๑ ด.ช.พิสิษฐ์ พรมพราย รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๑๒ นายคณาธิป แก้วบุญเรือง รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๑๓ ด.ช.พชรพล รักบางบูรณ์ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๑๔ ด.ช.ศักดิ์ธัช พิมพ์ศรี รร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
๑๕ ด.ญ.ณิชมน มันทะเล รร.หอพระ 
๑๖ ด.ญ.กรวิภา เร่งเร็ว รร.เทศบาล ๖ นครเชียงราย 
๑๗ นางสาวภันทิลา วุฒิ รร.สันก าแพง 
๑๘ นายพิชัย โคตรนฤมล รร.สันก าแพง 
๑๙ นายอนุวิท ยิ่งสมัคร รร.สันก าแพง 
๒๐ นางสาวปาริชาติ ใจบาล รร.แม่ริมวิทยาคม 
๒๑ นายภัทรพงษ์ เนาในธรรม รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
๒๒ นายพร้อม ปัญญา รร.เวียงเจดีย์วิทยา 
๒๓ ด.ช.วชิรวิทย ์ ไชยมงคล รร.กฤษณาทวีวิทย์ 
๒๔ นายพฤกษ์ ปัญญาพรหม รร.ยุพราชวิทยาลัย 
๒๕ นายคณิน เวียงดาว รร.ยุพราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๙๙๙ หลักสูตร ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ ด.ญ.นารดา สุตา รร.บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 
๒ นางสาวจิณัฐตา เสารีย์ รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย 
๓ ด.ญ.กวินธิดา พัฒน์วงศ์ชัย รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๔ ด.ช.ภัทรพล มูละวงศ์ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 
๕ ด.ช.เมธาสิทธิ์ หน่อกิจ รร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
๖ ด.ญ.กนิษฐา อินด้วง รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๗๐๑ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ นายพีระพงษ์ ค าภิระแปง รร.สันก าแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๗๐๒ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 

๑ นายพัณณกร ใจซาว รร.จักรค าคณาทร 
๒ นายกิติพงษ์ สิทธิกัน รร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
๓ นายธนวิชญ ์ มารศรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๔ นายวงศ์วรัณ พัวธนาโชคชัย รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 
๕ นายขัติยะ ทางค า รร.วัฒโนทัยพายัพ 
๖ นางสาวญาณิศา ปัญญามณี รร.วชิราลัย 
๗ นายยศธงชัย ทองประเสริฐ รร.สันก าแพง 
๘ นายนพกร สุรินทร์ รร.วารีเชียงใหม่ 
๙ นายปรัชญ์ ขาวเถิน วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

๑๐ นายภัทรพล คล้ายทองค า วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
๑๑ นางสาวณัฐพร เพชรเมือง รร.แม่แจ่ม 
๑๒ นายจักรกฤษณ์  กันธิยะ รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




