
ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

171 วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วศิวกรรมระบบเกษตร ระดับ ปริญญาตรี 4ป/เทียบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

171

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นายพันธกานต  มะโนชัย1

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

172 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟา - วศิวกรรมไฟฟา ระดับ ปรญิญาตร ี4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

172

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นายธนกฤต  บัวผัน1

นายเสริมศักด์ิ  อาจฉายา2

นางสาววรัญญา  แพงศรีรักษา3

นายอิทธิกร  รินแกว4

นายกันตศักด์ิ  ขัติยะ5

นายณัฐพล  อุดอาย6

นายธีรนัย  ชัยรัมย7

นายรังสรรค  สาวิรส8

นายณรงคชัย  ลามแกว9

นายชัยนรินทร  เทียมชัยภูมิ10

นางสาวนันทวัน  วงคกาอินทร11

นายภูมิรัตน  ธิมา12

นายกรรชัย  กันทะเปง13

นายณัฐวุฒิ  ใหมเทวิน14

นายธนภูมิ  เสนวงค15

นายศิวัช  มีสมรัตน16

นายพิทวัส  เผาเคร่ือง17

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

271 บธ.บ.บรหิารธุรกิจ - การจัดการธรุกิจ ระดับ ปริญญาตรี 4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

271

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวชลินทรา  คลุมครอง1

นางสาววราภรณ  วิชาเหล็ก2

นางสาวเพชรา  สาระ3

นางสาวศศิประภา  เขียวมูล4

นางสาวอุบลรัตน  ก่ิงพาน5

นายฐานพัฒน  เรืองรัตน6

นางสาวณิชาดา  กันขาว7

นางสาวเกศกนก  สิทธิ8

นางสาวชุติมา  กาวงค9

นางสาวนิชธาวัลย  อินตะภา10

นางสาวนันทัชพร  ธรรมสละ11

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

272 บธ.บ.บรหิารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทลั ระดับ ปรญิญาตรี 4ป/เทียบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

272

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวศศิภา  ทิมโต1

นางสาวนิลาวัณย  บานเปา2

นายเศฏฐวุฒิ  สุทธโลก3

นางสาวบุษราคัม  อุตบัววงค4

นางสาววรรณิดา  ขัดเงางาม5

นางสาวนิชารี  ยอดยา6

นางสาวเบญจมาส  คําแปงตัน7

นางสาวอัจฉริยา  พูนบุตร8

นางสาวสุพิชญา  ณนาน9

นายศุภกร  ขุนทะ10

นางสาวสุชาวดี  กิติยะ11

นางสาวจิรา พร  แกวใส12

นางสาวเพชรลัดดา  โพธ์ินอก13

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

273 บช.บ.การบัญช ี- การบัญชี ระดับ ปริญญาตรี 4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

273

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวภัศรา  นามต๊ิบ1

นางสาววิแวว  อุนถ่ิน2

นางสาวดาราวลี  อินปา3

นางสาวเขมิกา  เชียงปาละ4

นางสาวกัลยรัตน  บูรณพันธ5

นางสาวมนัสนันท  กอนแกว6

นายธีรวัฒน  แกวกา7

นางสาวพัชรี  อินทรรอย8

นางสาวกฤตพร  พูนแกว9

นางสาวเขมวิกา  ขัตติยะ10

นางสาวเขมินทรทา  บุญหลา11

นางสาวนิรดา  โยวะ12

นางสาวขวัญลักษณ  กันภัย13

นายกรกช  เมืองมิ่ง14

นางสาวกสิณา  ทองคํา15

นางสาวทิตยา  ชีตลอด16

นางสาวสิริพาพร  คุณนําผล17

นางสาวมุธิตา  จันเขียว18

นายปฏิพล  มะโหฬาร19

นางสาวอภิษฎา  พรมมันทา20

นางสาวชนกานต  สิทธิชัย21

นางสาวโยชิตา  คํามงคล22

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

275 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   ระดับ ปรญิญาตร ี4ป

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

275

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวณัฐกานต  วุนคง1

นางสาวสุรางคนา  สารภี2

นางสาวขวัญพร  ใจเปรมปรีดี3

นางสาวณัฐวิภา  ตามัย4

นางสาวสิริวิมล  บุญดวง5

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

276 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระดับ ปรญิญาตร ี4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

276

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นายธงชัย  เมาลิกุล1

นายจิตพัต  ไชยพงษ2

นายกิตติพงษ  ไชยกลางเมือง3

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

470 วท.บ.เกษตรศาสตร - พืชศาสตร ระดับ ปริญญาตรี 4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

470

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นายขวัญฌุกร  ตันกาบ1

นายอรรถพล  ขันเชียง2

นายอภิสิทธิ์  อาชาบุญญาวิศิษฏ3

นายกวิน  ธรรมศิริ4

นางสาวชนากานต  รางแดง5

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

471 วท.บ.เกษตรศาสตร - สัตวศาสตร ระดบั ปริญญาตร ี4ป/เทียบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

471

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นายนวพล  ผาบสละ1

นายณัฐชนน  อุตตา2

นายจิรวัฒน  มหาวัน3

นางสาววัลลี  เเกวกัน4

นายโชคสกุล  ต้ังเพชรศักดิ์กุล5

นายณภัทร  อายุยืน6

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

472 วท.บ.เกษตรศาสตร - เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ระดับ ปรญิญาตรี 4ป/เทียบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

472

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวสิริพร  เนตรทิพย1

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

475 วท.บ.วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ระดับ ปรญิญาตร ี4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

475

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวรุงวิภา  โกชวย1

นางสาวธมลวรรณ  ยศวงค2

นางสาวปวรวรรณ  มีความกลา3

นางสาวดวงหทัย  ธัญญะเจริญ4

นางสาวอรนุช  ดําเกิงภารกิจ5

นางสาวธิดาดี  ศรีเมืองแกน6

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

477 วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร  ระดบั ปริญญาตรี 4ป/เทยีบโอน

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

477

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวญาราภรณ  ปนทา1

นายถิรวัฒน  แกลวกลา2

นางสาวจิระประภาพร  ลงลายชาติ3

นางสาวรพีพร  ทิอวน4

นางสาวถวิกา  วังมงคล5

นายอดิเทพ  สุทธิแสน6

นายประวิพัฒน  ธนะขวาง7

นายมงคลชัย  ตอดแกว8

นายโรซอน  ดองโขล9

นายชลชิต  คําใจ10

นางสาวมาลินี  กออิสละ11

นางสาวพัชรวดี  เมืองชัย12

นางสาวจิรัฐติกาล  เขียวมูล13

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

871 ปวส.สัตวศาสตร ระดบั ปวส. 

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

871

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นายพงศพัศ  ฝนชุมภู1

นางสาวจิราวรรณ  ไชยวงค2

นางสาวบุญยาพร  อุนเรือน3

นางสาวบุษบา  ทนุ4

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   



ชื่อ นามสกลุ หมายเหตุ

874 ปวส.พืชศาสตร ระดับ ปวส. 

ลําดับ

ขอมลูเรียงตามลาํดับการสมัคร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ

874

ปการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

นางสาวดุษฎี  วณาลักษณ1

คําช้ีแจง

                                                  วันที่ 21 ธนัวาคม 2565

1. ผูสมัครจะไดรับการสัมภาษณ จากคณะกรรมการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น เปนตนไป

 "งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน"

2. ติดตามประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกและชองทางการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา อื่นๆ ท่ีเพจเฟสบุคฯ                                           

ตามรายละเอยีดที่แนบทายประกาศ   


