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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบ โควตาพิเศษ ๒ 
--------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ รอบ โควตาพิเศษ ๒ เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จึงขอประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศ ๑ เพื่อทราบและ
ด าเนินการดังนี้ 

๑. สอบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ ในวันเสาร์ท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

๒. ประกาศรายช่ือผู้สมัครท่ีผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
https://nan.rmutl.ac.th/ และทางเพจเฟสบุ๊ค “งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน” ในวันพุธ   
ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

หากผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตาพิเศษ ๒ ไม่ด าเนินการตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัย จะถือว่า
ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบโควตาพิเศษ ๒ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครท่ีช าระไปแล้ว ทุกกรณี  

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

 

 
 

                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ) 
                                       ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน 

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  

   

 

 

 
 

https://nan.rmutl.ac.th/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 
๑. การสอบสัมภาษณ์  

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยคณะได้ก าหนดวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้    

๑.๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
คณะกรรมการจะเริ่มโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ให้ผู้สมัครเตรียมรับโทรศัพท์ และดูรายช่ือคณะกรรมการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ตามตารางดังนี้ 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
หลักสูตร และรายชื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ 

วิธีการสัมภาษณ์ 
ช่องทางติดต่อ/

หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเหตุ 

271 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ       
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย โทรศัพท์ 089-4313985   
2. นายณัฐพันธ์ ปัญญโรจน ์ โทรศัพท์ 081-8859686   
272 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 

 
  

1. นางสาววรรณิดา ชินบุตร โทรศัพท์ 089-1910821   
2. นางสาวปริศนา ต้ังมุทาสวัสด์ิ โทรศัพท์ 089-4332884   
3. นางสาวฐาณิญา อิสสระ โทรศัพท์ 081-7835881   
273 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง โทรศัพท์ 081-7962530   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิตินันท์ กุมาร โทรศัพท์ 085-2468415   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ กุมาร โทรศัพท์ 093-2960068   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิภา ปานศุภวัชร โทรศัพท์ 081-7683724   
5. นายอธิปัตย์ สายสูง โทรศัพท์ 081-1656677   
6. นายอรัณพงศ์ ทนันไชย โทรศัพท์ 087-3044163   
275 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล     

 
  

1. นางศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน ์ โทรศัพท์ 085-0305466   
276 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   

 
  

1. นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง โทรศัพท์ 089-6377610   
2. นางสาวเมตตา ตาละลักษณ์ โทรศัพท์ 083-5665583   
3. นางสาวยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ โทรศัพท์ 063-2235992   

 

หมายเหตุ 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อ หรือ การสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัคร ติดต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรที่สมัคร ตามหมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสอบถาม
รายละเอียด หากพ้นก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบโควตา ๒ และจะไม่คืน
เงินค่าสมัคร ท่ีช าระไปแล้ว ทุกกรณี   

 
 

/๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์… 
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๑.๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรดังนี้ 

 ๑. หลักสูตรที่ใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  
คณะกรรมการจะเริ่มโทรศัพท์เพื่อสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ให้ผู้สมัครเตรียมรับโทรศัพท์ และดูรายช่ือคณะกรรมการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ตามตารางดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตร และรายชื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ 

วิธีการสัมภาษณ์ 
ช่องทางติดต่อ/

หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเหตุ 

470 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์       
1. นายกิตติธัช ทัพวงศ์ โทรศัพท์ 086-827-2255   
472 วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า       
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองค า 

โทรศัพท์ 084-3716455 

  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ดวงใจ   
3. นายจุลทรรศน์  คีรีแลง   
4. นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข   
475 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช รสเครือ 

โทรศัพท์ 082-1658141 
  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ทิมข า   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ   
873 ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร    
1. นางบุษบา มะโนแสน 

โทรศัพท์ 084-0403994 
  

2. นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร ์   
3. นางสาวจิรรัชต์ กันทะขู ้   
874 ปวส.พืชศาสตร์         
1. รองศาสตราจารย์อนุชา จันทรบูรณ์ โทรศัพท์ 081-0329933   
2. นายบรรจง อูปแก้ว โทรศัพท์ 086-1876760   
875 ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า         
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองค า 

โทรศัพท์ 084-3716455 

  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ดวงใจ   
3. นายจุลทรรศน์  คีรีแลง   
4. นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข   

 

หมายเหตุ 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อ หรือ การสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัคร ติดต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรที่สมัคร ตามหมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสอบถาม
รายละเอียด หากพ้นก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบโควตา ๒ และจะไม่คืน
เงินค่าสมัคร ท่ีช าระไปแล้ว ทุกกรณี   

 
/๒. หลักสูตรที่ใช้วิธีสัมภาษณ์.. 
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 ๒. หลักสูตรที่ใช้วิธีสัมภาษณ์ผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน 
- ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ แอดไลน์ โดยใช้ Line ID ท่ีระบุในช่อง “วิธีการสัมภาษณ์” ได้ต้ังแต่บัดนี้  
- ให้ผู้สมัครรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

โดยคณะกรรมการจะเริ่มเรียกสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป        
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการตามตาราง
ดังนี้ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรและรายชื่อคณะกรรมการ
สัมภาษณ ์

วิธีการสัมภาษณ์ 
ช่องทางติดต่อ/

หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเหตุ 

471 วท.บ.เกษตรศาสตร์ – สัตวศาสตร์       
1. นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวงศ์ เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรายงานตัว 

086-5034368 
  

    Line ID : haningning   
477 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์        
1. นายวรวิทย์ ฝ้ันค าอ้าย เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรายงานตัว 

081-3765695 
  

2. นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ Line ID : 55031269   
871 ปวส.สัตวศาสตร์         
1. นางสาวกัญญ์ฐญา       ทรัพย์ทวีธนกิจ  เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรายงานตัว 

061-4699596 
  

Line ID : thekanthaya   
872 ปวส.สัตวศาสตร์ ภาคพิเศษ       
1. นางสาวกัญญ์ฐญา       ทรัพย์ทวีธนกิจ  เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรายงานตัว 061-4699596   
    Line ID : thekanthaya    

 

หมายเหตุ 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อ หรือ การสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัคร ติดต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรที่สมัคร ตามหมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสอบถาม
รายละเอียด หากพ้นก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบโควตา ๒ และจะไม่คืน
เงินค่าสมัคร ท่ีช าระไปแล้ว ทุกกรณี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์… 
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๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้วิธีสัมภาษณ์ผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน  
- ให้ผู้สมัครสแกน QR-code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ของหลักสูตร ได้ต้ังแต่บัดนี้  
- ให้ผู้สมัครรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

โดยคณะกรรมการจะเริ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในกลุ่มไลน์ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ให้โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการตามตาราง
ดังนี้ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร และรายชื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ 

วิธีการสัมภาษณ์ 
ช่องทางติดต่อ/

หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเหตุ 

๑๗๑ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาพร ไชยวงศ์ ผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน 

 ๐๘๖-๕๘๖๖๖๓๕  

  
2. นายสุรชัย อิ้มทับ   
3. นายณัฐพล   วิชาญ   
4. นายณัฐพล กาบค า   
๑๗๓ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาพร ไชยวงศ์ ผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน 

 ๐๘๖-๕๘๖๖๖๓๕  

  
2. นายสุรชัย อิ้มทับ   
3. นายณัฐพล   วิชาญ   
4. นายณัฐพล กาบค า   
๑๗๒ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ปิยรังสรรค์ ผ่านไลน์แอพพลิเคช่ัน -   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ -   
๓. นายไตรรัตน ์ ปะท ิ ๐๘๑-๑๖๓๕๖๒๒   

 

หมายเหตุ 
หากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อ หรือ การสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้สมัคร ติดต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรที่สมัคร ตามหมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อสอบถาม
รายละเอียด หากพ้นก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบโควตา ๒ และจะไม่คืน
เงินค่าสมัคร ท่ีช าระไปแล้ว ทุกกรณี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /๒. ประกาศรายชื่อ... 
 



 
 

แผนกรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ งานวชิาการ กองการศึกษาน่าน 

๒. ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือก :  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
      - ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน www.nan.rmutl.ac.th 
      - ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน” https://www.facebook.com/ent.nan 
 
 
 
 
 
 

๓. ช าระเงินค่าบ้ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ : วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามประกาศ 
      - ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน www.nan.rmutl.ac.th 
      - ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน” https://www.facebook.com/ent.nan 

กรณี ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิ ม.๖ ให้ด าเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas.com ก่อนด าเนินการ
ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

 
๔. ติดต่อสอบถามข้อมูล 
      - ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน” https://www.facebook.com/ent.nan 
 
 
 
 
 
      - โทรศัพท์ติดต่อ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่  โทร.05โทร.0544  771100225599  ต่อ ต่อ 77225533    
                ((ในวันในวัน--เวลา ราชการเท่านั้น)เวลา ราชการเท่านั้น) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่านงานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน 

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่  
โทร.โทร.050544  771100225599  ต่อ ต่อ 77225533  
ในวันในวัน--เวลา ราชกาเวลา ราชการเท่านั้นรเท่านั้น 

โปรดสแกน โปรดสแกน QQRRccooddee  เพื่อติดตามข่าวสารเพื่อติดตามข่าวสาร  
เพจ เพจ ::  งานรับสมัครงานรับสมัคร  มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน  

ก ำหนดกำรฉบับน้ีใช้ส ำหรับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน เท่ำน้ัน 
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๕ 

 

https://www.facebook.com/ent.nan
https://www.facebook.com/ent.nan
https://www.facebook.com/ent.nan


 
 

แผนกรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ งานวชิาการ กองการศึกษาน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
 

บญัชีรายชื่อผู้มีสทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
เรียงตามล้าดบัสมคัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


