ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1)
๑.๑ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
1.1.1 นายเกริกฤทธิ์
ภาระพงษ์
1.1.2 นายอดิเทพ
ศิริบุญ
1.1.3 นายณัฐวุฒิ
สมใจ
1.1.4 นายมงคล
ประกอบสุข
1.1.5 นายชินดนัย
ประสิทวิเศษ
1.1.6 นายฐิติกร
กุพันลำ
1.1.7 นายศุภฤกษ์
ถินสง่า
1.1.8 นายปรีชา
วันชา
1.1.9 นายธนวัฒน์
พุ่มเจริญ
1.1.10 นายกรกฤช
ประสาทเกษการณ์
1.1.11 นายแทนคุณ
ใจซื่อ
1.1.12 นายนนทพัฒน์
สุภาพ
1.1.13 นางสาวปาริตา สวาดวงศ์
1.1.14 นายณรงค์ชัย
เรืองฤทธิ์
1.1.15 นายพชร
ชมภูนุช
1.1.16 นายเอกรินทร์
บุญสาง
1.1.17 นายเมธาวุฒิ
พุ่มเจริญ
1.1.18 นายคุณานนท์
ป้องทัพไทย
1.1.19 นายธนภัทร
พุ่มเจริญ
1.1.20 นายธีรภัทร์
บุญนอก
1.1.21 นายนครินทร์
สุขสำราญ
1.1.22 นายจิรวัฒน์
วริศกิจติวรากุล
1.1.23 นายสงกรานต์
ลิ้มสุวรรณ์
1.1.24 นางสาวนวรัตน์ การบรรจง
1.1.25 นายเป็นหนึ่ง
เนียมศิริ
1.1.26 นายสิริโชค
ศรีพิกุล
1.1.27 นายรัชพล
หวันน้อย
1.1.28 นายขจรศักดิ์
โพธิ์ทอง
1.1.29 นายชินวัตร
หลุมเจริญ
1.1.30 นายสุทธิพงษ์
มากคง
1.1.31 นายธีรพงษ์
วังมูล
1.1.32 นายตรีสินธุ์
สอนจันทร์
1.1.33 นายศักดิ์ดา
ทาเภา
1.1.34 นายทองปราการ อุ่นศิริ
๑.๑.35 นายกิตติภูมิ
โพธิ์คำ
/๑.๑.36 นายวริศปกรณ์...

-2๑.๑.36
๑.๑.37
๑.๑.38
๑.๑.39
๑.๑.40
๑.๑.41
๑.๑.42
๑.๑.43
๑.๑.44
๑.๑.45
๑.๑.46
๑.๑.47
๑.๑.48
๑.๑.49
๑.๑.50
๑.๑.51
๑.๑.52
๑.๑.53
๑.๑.54
๑.๑.๕5
๑.๑.56
๑.๑.๕7
๑.๑.๕8
๑.๑.๕9
๑.๑.60
๑.๑.61
๑.๑.๖2
๑.๑.๖3
๑.๑.๖4
๑.๑.๖5

นายวริศปกรณ์
นายสรายุทธ
นางสาวอารัตน์
นางสาววรัญดา
นายตวัน
นายชัยมงคล
นายพีรพัฒน์
นายพีรยุทธ
นายนาวิน
นายวัชรบูลย์
นายสรภัสร์
นายรพีพัช
นายกันตภณ
นายพีระพัฒน์
นายธนาวุฒิ
นายศุภโชค
นางสาวเบญญาภา
นายอัครพล
นายสุรเชษฐ์
นายธนวัฒน์
นายวิกรม
นายภูเบศน์
นายกสิกร
นายสุรพัศ
นายสิทธิโชค
นายวันมงคล
นายพัชรพล
นายชาคริต
นายศุภโชค
นายชัยมงคล

รัตน์ธนวัฒน์
ภู่สิงห์
ไชยรัตทอง
วามะลุน
เปรมแสง
เลิกนอก
ทรายคำ
นิลโนรี
บุญประเสริฐ
แย้มพงษ์
วรวงศ์
พนมแก้ว
ศรีสงคราม
วงศ์กาฬสินธุ์
เชื้ออินทร์
เจริญใจ
สงวนยวง
หล้าบุตร
วงศานนท์
เกตุกลาง
มักมะยม
ภูนิสัย
จะเริกรัมย์
คงสมจิต
พ่วงบัวทอง
พึ่งดวง
เสงี่ยมทรัพย์
เกตุพิบูลย์
เจริญใจ
เลิกนอก

๑.๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
๑.๒.๑ นายกิตติคุณ
ราชอุบล
1.2.2 นายชาญชัย
ธรรมะ
1.2.3 นางสาวพชรพร เพ็ญสวัสดิ์
๑.๒.4 นายณัฎฐชัย
โพชมพู
๑.๒.5 นายศราวุฒิ
อินทสังข์
๑.๒.6 นายพัทพล
โนนกระโทก
๑.๒.7 นายนพรัตน์
แบบสุวรรณ
/๑.๒.8 นายศุภกิจ…

-3๑.๒.8
๑.๒.9
๑.๒.10
๑.๒.๑1
๑.๒.๑2
๑.๒.๑3
๑.๒.๑4
๑.๒.๑5

นายศุภกิจ
นายณัฐภูมิ
นายกิตติภพ
นายศิริพงษ์
นายโกศิฐย์
นายกันตภณ
นายวรวุฒิ
นายสหรัถ

แสนเขื่อน
ทองสง่า
สุทธิวงศ์
บุตรอำคา
ชาวเขียว
ศรีสงคราม
อุ่นหล้า
แมนเมือง

๑.๓ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
๑.๓.๑ นางสาวณัฐพร
วันกำมิโก
1.3.2 นายพิษณุพล
เฉพาะตรง
1.3.3 นางสาวศศิธร
ถมใย
1.3.4 นายพีรเดช
ศรีละคร
1.3.5 นายเกรียงศักดิ์ ธารฤกษ์
1.3.6 นายมณฑล
ม่วงประเสริฐ
1.3.7 นายณภัทร
ไพเราะ
1.3.8 นายสุธากร
พันธุ์ชิ่น
1.3.9 นายกิตติคุณ
เรืองรุ่ง
1.3.10 นายธนธรณ์
สีชมภู
1.3.11 นายอนุชา
รำไพพักตร์
1.3.12 นางสาวสุกัญญา จันทร์ฉาย
๑.๓.13 นายกวินภพ
มาเกีย
๑.๓.14 นายกิตติ
อ่วมเสือ
๑.๓.15 นายศุภโชค
อ้นชัยยะ
๑.๓.๑6 นายตุลาการ
ประวาหะนาวิน
๑.๓.๑7 นางสาวชัชชญา อุดมธนศักดิ์
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
1.4.1 นางสาวศุภิสรา สุขสำราญ
1.4.2 นางสาวณัฐวรรณ แย้มยืนสุข
1.4.3 นายศิวกร
หนูกลึง
1.4.4 นางสาวจันจิรา อุ่นสวัสดิ์
1.4.5 นางสาวโชติกาญจน์ พัวพงศกร
1.4.6 นางสาวน้ำฝน
ถาเป็นบุญ
1.4.7 นายบริวัตร
1.4.8 นางสาววิยะดา รัตนลอย
1.4.9 นางสาวธารธารา นิลยไทร
๑.๔.10 นางสาวรดาภรณ์ เทพนวน
/1.5 สาขาวิชา...

-4๑.๕ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
1.5.1 นางสาวพัชราภา พิบูลย์ผล
1.5.2 นางสาววรรณนิสา สมบูรณ์
1.5.3 นางสาวณัฐกมล กรนุ่ม
1.5.4 นางสาวสุตาภัทร เพิ่มโภค
1.5.5 นางสาวอารียา
เจริญพงษ์ษา
๑.๕.6 นางสาวสุพัตรา บุญมี
๑.๕.๗ นางสาวธนัญญา สิงหะนาม
๑.๖ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.6.1 นายธนกฤต
มะณีทัพ
1.6.2 นางสาวชนาภา มุขมนตรี
1.6.3 นายธีรภัทร
ฤกษ์ดี
1.6.4 นางสาวขวัญข้าว เมินหา
1.6.5 นายอดิพงษ์
รัตนประทีป
1.6.6 นางสาวกนกวรรณ ทองดีนุ้ย
1.6.7 นางสาวอัญญาลักษณ์ ดอกไม้ขาว
1.6.8 นางสาวนาง
สุขประเสริฐ
1.6.9 นางสาวอรลิสา สดสอาด
๑.๖.10 นายพรมงคล
อายุพา
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)
๒.๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
๒.๑.๑ นายอิทธิพล
ยังทรัพย์
๒.๑.๒ นายปีย์มนัส
เต่าทอง
๒.๑.๓ นายกรกฎ
ทะมณี
๒.๑.๔ นายวัชรศักดิ์
จาดแจ้ง
๒.๑.๕ นายวรพล
ชื่นเกษม
๒.๒ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
๒.๒.๑ นายทวีศักดิ์
ศรีสุข
๒.๒.๒ นายกฤษณะ
อ้อยรักษา
๒.๒.๓ นายณัฐวุฒิ
บุญสันเทียะ
๒.๒.๔ นายมาวิน
จิตรฉาย
๒.๒.๕ นายชัชวาล
คัลมาธิ
๒.๒.๖ นายจีรวัฒน์
ชุณหศรี
๒.๒.๗ นายอนุชิต
ฐานทองดี
๒.๒.๘ นายธัญวุฒิ
เจริญทัพ
/2.3 สาขาวิชา...

-5๒.๓ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
๒.๓.๑ นางสาวธิดารัตน์ สุริยะคุปต์
๒.๓.๒ นางสาวกัญธิมา
ต่วนเทศ
2.3.3 นายอิสระ
วังตะเคน
๒.๔ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
๒.๔.๑ นางสาวสิตานันท์ นกน้อย
๒.๔.๒ นางสาววรัญญา
หลวงหล้า
๒.๔.๓ นางสาวศิริพันธ์
สุวรรณ
๒.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
๒.๕.๑ นายจิระวิน
ปาลิท
๒.๕.๒ นายจิรายุ
ปาลิท
๒.๕.๓ นายณัฐวัชร์
ปัดน้อย
๒.๕.๔ นางสาวธัญย์ชนก พุ่มเกษี
๒.๕.๕ นางสาวยาดา
ขันมั่น
๒.๕.๖ นางสาวสาธิตา
พงศ์ภูมิสถิต
๒.๕.๗ นางสาวผกาทิพย์ ปานทอง
๒.๕.8 นางสาวเก้า
มอญ
*********************************************************************************

