
   

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 

----------------------------------------------------- 
            ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 
2563(เพ่ิมเติม)  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  ไปแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้น
แล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ และสำรอง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และให้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ(ตัวจริง) จัดเตรียมและเรียงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 2. ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ(ตัวจริง) มารายงานและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด แนบท้ายประกาศนี ้
 3. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวและมอบตัว 

3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     1  ฉบับ 
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน      1  ฉบับ 
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา      1  ฉบับ 
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา     1  ฉบับ 
3.5 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา      1  ฉบับ 
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา     1  ฉบับ 
3.7 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดา มารดา)  1  ฉบับ 
3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดา มารดา) 1  ฉบับ 
3.9 สำเนาใบรบ.1 หรือใบปพ.1      2  ฉบบั 
3.10 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว       1  รูป 
3.11  สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือหย่าร้าง) 1 ฉบับ 

  4. ผู้ที่มีรายชื่อสำรองให้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
(โดยยึดวันตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก) เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 

4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน     1  ฉบับ 
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน      1  ฉบับ 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา      1  ฉบับ 
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา     1  ฉบับ 
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา      1  ฉบับ 
4.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา     1  ฉบับ 
4.7 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดา มารดา)  1  ฉบับ 
4.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่อยู่กับบิดา มารดา) 1  ฉบับ 
4.9 สำเนาใบรบ.1 หรือใบปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ 3 ภาคเรียน  1  ฉบับ 
4.10 รปูถ่าย ขนาด 1 นิ้ว       2  รูป 
4.11 สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือหย่าร้าง) 1 ฉบับ 



 
 5. ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง ดูรายชื่อผู้มีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาในวันที่  11 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์  
www.sukhothaitc.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 
 
 

                                              
(นายชูชาติ  พรามจร) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) 

ระดับ ปวช.  สาขางานผลิตภัณฑ์ 
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายวรวุฒ ิ แจ่มดี 9 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
2 นายกมนดนัย เพ็งสว่าง 9 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
3 นายจติรพัฒน์ ฟักรักษา 9 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

   สำรอง 1. นายนพวิทย์  บุญชุ่ม 
  2. นายวรากร  โมเรือง 
  3. นางสาวกรรณิการ์ สารรัตน์ 
  4. นายภาณุพงศ์  เม้ยกำเนิด 
 

ระดับ ปวช.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายณัฐพนธ์      เม่นเผือก 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
2 นางสาวอลิสา ตองอ่อน 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
3 นางสาวจิตติภัทรา ทองโตนด 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
4 นายพชรพล สุขพลอย 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
5 นายรัชชานนท์ ลาดกระโทก 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
6 นายทรงศักดิ์ อ่อนสา 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

  สำรอง 1. นางสาวเนตรนภา สมพันธ์ 
  2. นายภัคครพล  เรืองแจ่ม 
  3. นางสาวศิรประภา บางทวี 
   

ระดับ ปวช.  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ลำดับ ชื่อ - สกุล วันที่รายงานตัว 

1 นางสาวมีนา ประมังคะตา 9 มถุินายน 2563  เวลา 13.00 น. 
2 นายนพดล พรมมาไว 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
3 นายภาณุวัฒน์ ยิ้มเเย้ม 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
4 นางสาวอัจฉรา พู่ภมร 9 มถิุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

  สำรอง 1. นางสาวนภนันท จันทร์พรม 
  2. นายสรยุทธ์  ฉิมฉวี 

    

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายประมาณ รวมชุดนักศึกษา 3,600 บาท 
   
 



ระดับ ปวส.  สาขางานเทคนิคยานยนต์    
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

 ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริง  

     สำรอง   1. นายณัฐนันท์  มาผึ้ง   

 ระดับ ปวส.  สาขางานเครื่องมือกล    
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายธนพล      คงวัง 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายศุภฤกษ์      สีเมืองสำนัก 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
2 นายกิตตินันท์ สินสมุทร 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

ระดับ ปวส.  สาขางานก่อสร้าง    
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายสุรศักดิ์               ขุนสจัจา 10 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
 

 ระดับ ปวส.  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายภณชยพล      เดชแฟง 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
2 นายทรงวิทย์ ลอจิตร 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 
3 นายจิรายุทธ ยิ่งยง 10 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับ ปวส.  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (ม.6) 
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายเอกณัท              โกมลเปลิน 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

     สำรอง 1. นายสมพร  เมฆแจ้ง 

 ระดับ ปวส.  สาขางานเครื่องมือกล (ม.6) 
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายอนุสรณ ์     สายปิ๋ว 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
2 นายวุฒินันท์ อ่ิมหนำ 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

     สำรอง 1. นายสุพจน ์  ปานเกิด 

ระดับ ปวส.  สาขางานก่อสร้าง (ม.6) 
ลำดับ ชื่อนามสกุล วันที่รายงานตัว 

1 นายณัฐพงศ ์     บุญเรือง 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
2 นายคุณากร ถิ่นขาม 11 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 

 สำรอง 1. นายวรชิต  มีรอด 
 
  ผู้ที่มีรายชื่อทั้งตัวจริงและสำรองที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได ้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร  
หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 081-5334022 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายประมาณ รวมชุดนักศึกษา 3,600 บาท 
 
 


