ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนยุวบูรพา รุ่นที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2560
ณ. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : ได้รับทุนสําหรับศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
สาขาช่างอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว เทอมละ 13,800 บาท
สาขาพาณิชยกรรม เทอมละ 10,800 บาท
เงื่อนไข : นักเรียนต้องมอบตัวเข้าศึกษาต่อในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) ได้ตระหนักถึงความสําคัญกับการส่งเสริม
การศึกษาในสายอาชีพ เพื่อสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงได้มอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา
2560 ให้แก่นกั เรียน ผู้ทมี่ ีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงมีการสอบ
คัดเลือกนักเรียนทุน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ต่อไปนี้
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ชื่อ – สกุล
นายณัฐพล ตัน
นายชญานิน ชูศิริ
ด.ญ. กัณยารัตน์ โชยน์ชัยสาร
นางสาวฐิติภา เล็กใจกล้า
นายรณกร โสดาพรรค
นายสุทธิพล สุจริตจันทร์
นางสาวเจนจิรา ยกซิ้ว
นายวงศกร อ่วมภักดี
นางสาวมนต์นภา โพธิ์ทอง
นางสาวนภัสสร นุ่มทอง
นางสาวบุษราคัม เปลี่ยนประยูร
นางสาววีร์สุดา เพียรสลาย
นางสาวขณิษฐา ขอนทอง
นายศุภกร โขมพัฒน์
นางสาวนุชจรี บุญเกิด

รายชื่อนักเรียนทุนติดสํารอง
1. นายทีปกร ขาวงามโรจน์
2. นางสาวอมลรดา ยกอินทร์
3. นางสาวอรกานต์ ประภาสัย

สาขา
ศรีราชา
เมคคาทรอนิกส์
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เมคคาทรอนิกส์
ศรีราชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
บัญชี
ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ไฟฟ้า
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เมคคาทรอนิกส์
ศรีราชา
บัญชี
ศรีราชา
ยานยนต์
ปลวกแดงพิทยาคม
อิเล็กทรอนิกส์
ศรีราชา
อิเล็กทรอนิกส์
ปลวกแดงพิทยาคม
การตลาด
ศรีราชา
บัญชี
ศรีราชา
การตลาด
ศรีราชา
ท่องเที่ยว*
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
ไฟฟ้า*

โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนศรีราชา

โรงเรียน

สาขายานยนต์
สาขาการตลาด
สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนอินทนิล ประจําปีการศึกษา 2560
ณ. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
หมายเหตุ : ได้รับทุนสําหรับศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
สาขาช่างอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว เทอมละ 13,800 บาท
สาขาพาณิชยกรรม เทอมละ 10,800 บาท
เงื่อนไข : นักเรียนต้องมอบตัวเข้าศึกษาต่อในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) ได้ตระหนักถึงความสําคัญกับการส่งเสริม
การศึกษาในสายอาชีพ เพื่อตอบแทนชุมชนที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี จึงได้มอบทุนการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน ผูท้ ี่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้า
ศึกษาต่อ จึงมีการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนทุน ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกได้ประมวลผลการสอบเป็นที่เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับทุกนการศึกษาดังกล่าว ต่อไปนี้
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ชื่อ – สกุล
ด.ญ. ทิพยวรรณ เอกรัฐไพรพนา
ด.ญ. สุนิมิต พรมวงษ์
นายวสันชัย แซ่ไหน
นางสาวณัฐริกา ส่องใส
นายนิมิต งามนิล
นายพีรพัฒน์ อินทร์สามรัตน์
นายอรรถกวี วงศ์ศรี
นายธนากร สวนนิล
นายพงศกร สุวรรณ์คล
นายปุณญพัฒน์ แก้วมาลี

หมายเหตุ :

โรงเรียน
บางละมุง
เทศบาลแหลมฉบัง 3
เทศบาลแหลมฉบัง 3
บุญจิตวิทยา
วัดมโนรม
วัดมโนรม
เทศบาลแหลมฉบัง 3
วัดมโนรม
บุญจิตวิทยา
บุญจิตวิทยา

เอกสารที่ต้องเตรียมมาพร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง
1. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน 2 ใบ
2. สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ใบ
3. รูปถ่าย 2 ใบ
4. สําเนาใบสูติบัตร
5. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6. สําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 2 ใบ
7. สําเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 2 ใบ

สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
ไฟฟ้ากําลัง
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เมคคาทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยานยนต์

ประเภททุน
เรียนดี
เรียนดี
นักกีฬา
นักกีฬา
นักกีฬา
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

