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

ณ หอประชมุวิทยาลยัการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์
ตามรายชื่อและรายละเอียดดังนี้ 

......................................................... 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ( แผนกช่างไฟฟ้า) ระดับ ปวช.๑ 

รายชื่อนักเรียนมอบตัว  ช่วงเช้า   ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
                                  ๑   นายนิศามณี เรืองฤทธิ์ 
   ๒   นายนาวิน บุญประเสริฐ    
   ๓   นายสหพล ชัยยางกุล    
   ๔   นางสาวสิรีธร สงวนแบบ 
   ๕   นายปรีชา วันชา 
   ๖   นายชลันธร โกสุมภ์ 
   ๗   นายชวัลกร โกสุมภ์ 
   ๘  นายเสฎฐวุฒิ     พุทธา 
   ๙ นางสาวลักสิกา     กังวาลวงษ์ 
   ๑๐ นายธีรภัทร์     แหวนพิรอด 
   ๑๑ นายอานนท์     ราชนิยม 
   ๑๒ นายอวิรุทธ ์     อยู่สุข 
   ๑๓ นางสาวณัฐชญาฎา     กองแก้ว 
   ๑๔ นางสาวชนกชนม์     ธงชัย 
   ๑๕ นางสาวมธุรส     วงษ์สร้อยสน 
   ๑๖ นางสาววรรณวิสา     บุญยงค์ 
   ๑๗ นายนรวุฒิ     หันจางสิทธิ์ 
   ๑๘ นายบอล     โชติจิระประภา 
   ๑๙ นายวิศรุต     พินึกรัมย์  
   ๒๐ นายวีรภัทร     ภัควันต ์  
             ๒๑ นายพุฒิพงศ์                ใจศิลป์ 
     ๒๒ นายศรายุทธ                กรรภิรมย์ 
                              ๒๓ นายพรรณรัตน์             บูชา 



 

  
 ระดับ ปวส.๑  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  

รายชื่อนักศึกษามอบตัว ช่วงบ่าย  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  ๑  นายธีภพ เนียมอิ่ม 
   ๒  นางสาวธนาภา จันทรมณี 
   ๓  นายทัตติ ขันติยะ 
   ๔  นางสาวลดา นิ่มน้อย 
   ๕  นายสุพรชัย ช้างพลาย 
   ๖  นางสาวมณี ทับทิม 
   ๗  นายศรีวิชัย พุฒศิร ิ
   ๘  นายกล้าณรงค์ ทองใบศรี 
   ๙  นายไตรรัตน์ โพธ์ิรี 
   ๑๐  นายธนพล เชื้อวงศ์ 
   ๑๑  นางสาวปัญญา เทพมาลัย 
   ๑๒  นายณัฐพงษ์ อ านวยสุข 
   ๑๓  นายอนุชา  สืบเครือ 
   ๑๔  นายศฐา นิจอภัย 
   ๑๕  นายอนุศักดิ์ ลุนขามป้อม 
   ๑๖  นายธิติ วรรณรงค์ 
   ๑๗  นายพัชรพล เจาะจง 
   ๑๘  นายพีระพงษ์ บัวชิต 
   ๑๙  นายจักรพงศ์ สากลวารี 
   ๒๐  นายทวีศักดิ์ ถมยา 
   ๒๑  นายสมศักดิ์ เหล่าทับ 
   ๒๒  นายสราวุฒิ วุฒิลาภ 
   ๒๓  นายจีรพัฒน์           สีทาหาร 
   ๒๔  นายนันทวัฒน์         มากเต 
      ๒๕  นายณัฐพล             สายรัตน์ 
   ๒๖  นายอนุพนธ์            อยู่ส าราญ 
   ๒๗  นายธนพล              สอดศรี 
   ๒๘  นายสิทธิพล            เขียวงาม 
    ๒๙  นางสาวขวัญนก       ทับทิม  



 
* 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 าผู้ปกครองที่เป็นบิดาหรือมารดากรณีที่ไม่ใช้บิดามารดาต้องเตรียม
เอกสารตามข้อ  ๒.๖   
   ๒.๑๒ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ  ถือว่าสละ
สิทธิ์หรือให้ติดต่อวิทยาลัยเป็นกรณี 

 

   ๒.๑๓ การมอบตัวจะถือเป็นนักเรียน  นักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ  เม่ือมีหลักฐานแสดง
ว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ  หรือเทียบเท่า 
                             เบอร์โทรติดต่อ 082 -3341407 หรือ 02-4537847 ต่อ 100 

 
 

*********************** 

    (ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากป้องกัน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 


