
 

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอ  ประจำปการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 

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

            ตามท่ีวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ไดประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเขาศึกษาตอ ประจำปการศึกษา 

2563(เพ่ิมเติม)  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563  ไปแลวนั้น บัดนี้การดำเนินการไดเสร็จสิ้นแลว

จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอ และสำรอง ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้และใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

 1. ผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอ(ตัวจริง) จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานใหครบถวนทุกรายการ 

 2. ผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอ(ตัวจริง) มารายงานและมอบตัวตามวันเวลาท่ีกำหนด แนบทายประกาศนี ้

 3. หลักฐานท่ีตองนำมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     1  ฉบับ 

3.2 สำเนาทะเบียนบานนักเรียน      1  ฉบับ 

3.3 สำเนาทะเบียนบานบิดา      1  ฉบับ 

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา     1  ฉบับ 

3.5 สำเนาทะเบียนบานมารดา      1  ฉบับ 

3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา     1  ฉบับ 

3.7 สำเนาทะเบียนบานผูปกครอง (กรณีไมอยูกับบิดา มารดา)  1  ฉบับ 

3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครอง (กรณีไมอยูกับบิดา มารดา) 1  ฉบับ 

3.9 สำเนาใบรบ.1 หรือใบปพ.1      2  ฉบับ 

3.10 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว       1  รูป 

3.11  สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือหยาราง) 1 ฉบับ 

  4. ผูท่ีมีรายชื่อสำรองใหสงเอกสารการสมัครทางไปรษณียดวนท่ีสุด (EMS) ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

(โดยยึดวันตราประทับของไปรษณียเปนหลัก) เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบดวย 

4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     1  ฉบับ 

4.2 สำเนาทะเบียนบานนักเรียน      1  ฉบับ 

4.3 สำเนาทะเบียนบานบิดา      1  ฉบับ 

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา     1  ฉบับ 

4.5 สำเนาทะเบียนบานมารดา      1  ฉบับ 

4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา     1  ฉบับ 

4.7 สำเนาทะเบียนบานผูปกครอง (กรณีไมอยูกับบิดา มารดา)  1  ฉบับ 

4.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูปกครอง (กรณีไมอยูกับบิดา มารดา) 1  ฉบับ 

4.9 สำเนาใบรบ.1 หรือใบปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรยีน 5 ภาคเรียน หรือ3 ภาคเรียน  1  ฉบับ 

4.10 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว       2  รูป 

4.11 สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือหยาราง) 1 ฉบับ 



 

 5. ผู ท่ี มีรายชื่อสำรอง ดูรายชื่อผู มีสิทธิมอบตัวเขาศึกษาในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต  

www.sukhothaitc.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
 

 

                                              

(นายชชูาติ  พรามจร) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายชื่อผูมีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอ  ประจำปการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 

ระดับ ปวช.  สาขางานผลิตภัณฑ 

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายระพีพัฒน เทศกุณี 9 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

2 นายยุทธพิชัย จันทรหอม 9 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

  
ระดับ ปวช.  สาขางานไฟฟากำลัง 

ลำดับ ชื่อนามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายอมรเทพ มีสุโข 9 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

2 นางสาวสุดาวรรณ สำราญ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

3 นายชิษณุพงศ ศรีนาค 9 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

4 นายชิษณุพงศ นันสันเทียะ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

 

ระดับ ปวช.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส 

ลำดบั ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายศรายธุ      ยาวิชัย 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

2 นายกฤตนัย เรืองเถ่ือน 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

3 นายพิธิพัฒน กองเลิศ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

 

ระดับ ปวช.  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นางสาววรรณวิสาข      ภูเอ่ียม 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

2 นางสาวพิมพลภัส        แกวแดง 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

  สำรอง 1. นายชินพันธพศิน เฟองดี    

หมายเหตุ คาใชจายประมาณ รวมชุดนักศึกษา 3,600 บาท 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับ ปวส.  สาขางานเทคนิคยานยนต    

ลำดบั ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายนิธินัส ขอนทอง 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

2 นายภาราดา สะอาด 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

3 นายกิตติพงษ วงคลังกา 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

     สำรอง   1. นายธนพล  เอ่ียมละมัย   

 ระดับ ปวส.  สาขางานเครื่องมือกล    

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายพีรภัทร      ถนอมกาย 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

     สำรอง   1. นายศราวุฒ ิ  ผลประเสริฐ 

ระดับ ปวส.  สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรางโลหะ  

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายธนณัฎฐ      เครืออุนเรือน 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางานไฟฟากำลัง  

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นางสาวชนมนิภา      ม่ันคง 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นางสาวจิรัฐพร      ทะวีชัย 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

2 นายปฏิภาณ เกตแุกว 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางานกอสราง    

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายการัณย               อยูมา 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

2 นายศตพรรษ             ธานะราช 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

3 นายธนาวุฒ ิ     เจาะจง 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางาน เทคนิคยานยนต (ม.6) 

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายธนณินทร            กลิ่นพุฒ 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

2 นายธีรภัทร               อินเลศิ 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

     สำรอง   1.นายไพศาล     ชางปน 

 



ระดับ ปวส.  สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) 

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายอดิศร      เฉยเมย 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางานกอสราง (ม.6) 

ลำดับ ชือ่นามสกุล วันท่ีรายงานตัว 

1 นายณัฐชนน      บุญญา 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

2 นางสาวจุฑามาศ สรอยระยา 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

   

  ผูท่ีมีรายชื่อท้ังตัวจริงและสำรองท่ีไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดได ถือวาสละสิทธิ์การสมัคร  

หากมีขอสงสัยโทรสอบถามไดท่ี 081-5334022 

หมายเหตุ คาใชจายประมาณ รวมชุดนักศึกษา 3,600 บาท 

 

 


