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ประชาสัมพันธ์ 
ก าหนดการมอบตัว ลงทะเบียนเรยีน และวัดตัวนักเรียน ปวช.๑ และนักศึกษา ปวส.๑  

ณ หอประชุมวิทยาลยัการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
ตามรายชื่อและรายละเอียดดังนี้ 

......................................................... 
         วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ( แผนกช่างยนต์ ) ระดับ ปวช.๑  

รายชื่อนักเรียนมอบตัว ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 ๑   นายอภิมุข                         แสนมาตย์ 
 ๒   นายธีรศักดิ์ บูชา 
 ๓   นายปัญจพล เถ่ือนรอด 
 ๔   นายกิตติศักดิ์ ค าสม  
                           ๕   นายเขมทัต แสงนาค 
 ๖   นายเอเชีย สอนสิงห์ 
 ๗   นายณัฐวุฒิ ทิพวรรณ 
 ๘   นายศิรวัฒน์   หยีบากา 
 ๙   นายธนพล เวทมะโน 
 ๑๐ นายมินธาดา แฝงวิลัย 
 ๑๑ นายรัฐภูมิ ลายนารี 
 ๑๒ นายทองค าแท้  เฉลิมพันธ์ 
 ๑๓ นายพันธกานต์ ไกรแสง 
 ๑๔ นายปิยะพงศ์ แดนประเทือง 
 ๑๕ นายนัทธมน หลอดทอง 
 ๑๖ นายปรเมศวร์ อยู่เล็ก  
 ๑๗ นายปรวัฒน์ พลหินลาด 
 ๑๘ นายธนวัฒน์ ศรีค า 
                           ๑๙ นายชูวิทย์ แสงสุวรรณ 
  ๒๐ นายสุรศักด์ิ ถาวรศักดิ์ 
  ๒๑ นายอรรถพล อ ามะรี 
  ๒๒ นายพบธรรม เพ็ชรินทร์ 
  ๒๓ นายธรรมนูญ ทรัพย์หลาย 
  ๒๔ นายคงศักดิ์ รัตนะ 



   
 
ระดับ ปวส.๑  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
รายชื่อนักศึกษาระดับปวส.๑ มอบตัว ช่วงเช้า   ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐น.  
  ๑  นายศุภกร แสนใหม ่
   ๒  นายศิรพัชร ศรีกุล 
   ๓  นายอนวัช ฉิมวัย 
   ๔  นายเทวราช มีไธสง 
   ๕  นายวรพล               เชิดชิด 
   ๖  นายรุ่งโรจน์             แก้วนววิธ 
   ๗  นายต่อยศ               ล้ิมสง่า 
 

 วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ( แผนกช่างยนต์ ) ระดับ ปวช.๑ 

รายชื่อนักเรียนมอบตัว ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  ๑ นายภคนัย แสงเนียม 
  ๒ นายปรีชา บุญตามทัน 
  ๓ นายวรวุฒิ กุลบุตร 
  ๔ นายวันชนะ   ออละเอี่ยม 
       ๕ นายจีระศักดิ์ กรนุ่ม 
  ๖  นายอนุชา ปะรัมย์ 
       ๗ นายธนชิต เงินสะอาด 
   ๘ นายชาตรี   คงไทย 
   ๙ นายฐิติกร วงศ์จีน 
   ๙ นายกิตติพัฒน์ ชูวิชา 
   ๑๐ นายชฎายุ สมชาต ิ
   ๑๑ นาศุภวิชญ์ ใจพรหม 
   ๑๒ นายภูริพัฒน์ ยังวิจิตร 
   ๑๓ นายภูริทัศน์ สากลวารี 
   ๑๔ นายเจษฎา สาลีทอง 
   ๑๕ นายพัสกร การะเกต 
   ๑๖ นายอลงกรณ์ ยิ้มพังเทียม 
   ๑๗ นายภาณุพงษ์ ตันกิตติมาลา 



   ๑๘ นายจักรินทร์ ใจเย็น 
   ๑๙ นายทองแท้ อุรัมย์ 
   ๒๐ นายจุลจักร ทันจังหรีด 
   ๒๑ นายศักย์ปภณ พรสวัสดิ ์  
      ๒๒ นายชนะพงษ์พันธ ์ เครือแสง  
  ๒๓ นายสิทธิกร              แย้มดวง 
  ๒๔ นายเกียรติศักดิ์         จักรน้ าอ่าง 
  ๒๕ นายธนวัฒน์            นามสมบัติ 
                             ๒๖ นางสาวจิรวรรณ       นิดพันธ ์
  ๒๗ นางสาวภูริวัตร        ลีลาบรรณวุฒิ 
  ๒๘ นายอาทิตย์            เอมทอง 
  ๒๙ นายปราโมทย์         ทิพย์ธรรมมา 
  ๓๐ นายปองพล            ชัยสมบัต ิ
****** หมายเหตุ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
                         ๑.มารายงานตัวมอบตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ๒.เอกสารประกอบการรายงานตัว  ที่ต้องน ามา 
  ๒.๑  ใบสมัครและเอกสารการมอบตัว 
  ๒.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  จ านวน  ๒  ชุด  
  ๒.๓  รูปถ่าย  ๑/๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป   
  ๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  ๒  ชุด 
  ๒.๕  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  มารดา  จ านวน  ๒  ชุด 
  ๒.๖  ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา  มารดา  จ านวน  ๒  ชุด 
  ๒.๗  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  ๓  ชุด 
  ๒.๘  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  บิดา  มารดา  จ านวน  ๓  ชุด 
  ๒.๙  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา  มารดา  จ านวน  ๒  ชุด 

  ๒.๑๐ ช าระค่าธรรมเนียมในการมอบตัวพร้อมลงทะเบียน 
   -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประมาณ  ๒,๐๘๐  บาท 
   -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประมาณ  ๔,๕๐๐  บาท 

   ๒.๑๑ นักเรียนต้องน าผู้ปกครองที่เป็นบิดาหรือมารดากรณีที่ไม่ใช้บิดามารดาต้อง
เตรียมเอกสารตามข้อ  ๒.๖   
   ๒.๑๒ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ  ถือว่า
สละสิทธิ์หรือให้ติดต่อวิทยาลัยเป็นกรณี 
   ๒.๑๓ การมอบตัวจะถือเป็นนักเรียน  นักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ  เม่ือมีหลักฐาน
แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ  หรือเทียบเท่า 



                             เบอร์โทรติดต่อ 082 -3341407 หรือ 02-4537847 ต่อ 100 

********************** 
   (ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากป้องกัน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ) 
 
         
 
 
 


