ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่ วิท ยาลัยการอาชีพ พระสมุทรเจดีย์ สัง กัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับนักเรียนที่จะสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยทางวิทยาลัยฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๔
ธัน วาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยทางวิท ยาลั ยฯ จะพิ จ ารณาตามคุณ สมบั ติที่ วิท ยาลัย ฯ
ได้กาหนดไว้นั้น
ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑ สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
๑.๑.๑ นายขจรศักดิ์ โพธิ์ทอง
๑.๑.๒ นายกิตติภูมิ โพธิ์คา
๑.๑.๓ นางสาวนวรัตน์ การบรรจง
๑.๑.๔ นายกรกฤช
ประสาทเกษการณ์
๑.๑.๕ นายวริศปกรณ์ รัตน์ธนวัฒน์
๑.๑.๖ นายทองปราการ อุ่นศิริ
๑.๑.๗ นายเมธาวุฒิ
พุ่มเจริญ
๑.๑.๘ นายสรายุทธ
ภู่สิงห์
๑.๑.๙ นายเอกรินทร์ บุญสาง
๑.๑.๑๐ นางสาวอารัตน์ ไชยรัตทอง
๑.๑.๑๑ นางสาวปาริตา สวาดวงศ์
๑.๑.๑๒ นางสาววรัญดา วามะลุน
๑.๑.๑๓ นายตวัน เปรมแสง
๑.๑.๑๔ นายชัยมงคล เลิกนอก
๑.๑.๑๕ นายสงกรานต์ ลิ่มสุวรรณ์
๑.๑.๑๖ นายอดิเทพ ศิริบุญ
๑.๑.๑๗ นายพีรพัฒน์ ทรายคา
๑.๑.๑๘ นายศักดิ์ดา ทาเภา
๑.๑.๑๙ นายพีรยุทธ นิลโนรี
๑.๑.๒๐ นายตรีสินธุ์ สอนจันทร์
๑.๑.๒๑ นายนนทพัฒน์ สุภาพ
๑.๑.๒๒ นายจิรวัฒน์ วริศกิตติวรากุล
๑.๑.๒๓ นายนาวิน บุญประเสริฐ
๑.๑.๒๔ นายสิริโชค ศรีพิกุล
๑.๑.๒๕ นายธนวัฒน์ พุ่มเจริญ
๑.๑.๒๖ นายธนภัทร พุ่มเจริญ
/๑.๑.๒๗ นายวัชรบูลย์...

-๒๑.๑.๒๗ นายวัชรบูลย์ แย้มพงษ์
๑.๑.๒๘ นายศุภฤกษ์ ถินสง่า
๑.๑.๒๙ นายณัฐวุฒิ สมใจ
๑.๑.๓๐ นายสรภัสร์ วรวงศ์
๑.๑.๓๑ นายรพีพัช พนมแก้ว
๑.๑.๓๒ นายปรีชา วันรา
๑.๑.๓๓ นายกันตภณ ศรีสงคราม
๑.๑.๓๔ นายพีระพัฒน์ วงศ์กาฬสินธุ์
๑.๑.๓๕ นายธีรพงษ์ วังมูล
๑.๑.๓๖ นายธีรภัทร์ บุญนอก
๑.๑.๓๗ นายคุณานนท์ ป้องทัพไทย
๑.๑.๓๘ นายฐิติกร กุพันลา
๑.๑.๓๙ นายชินวัตร หลุมเจริญ
๑.๑.๔๐ นายธนาวุฒิ เชื้ออินทร์
๑.๑.๔๑ นายณรงค์ชัย เรืองฤทธิ์
๑.๑.๔๒ นายชินดนัย ประสิทธิ์วิเศษ
๑.๑.๔๓ นายรัชพล หวันน้อย
๑.๑.๔๔ นายสุทธิพงษ์ มากคง
๑.๑.๔๕ นายศุภโชค เจริญใจ
๑.๑.๔๖ นายพชร ชมภูนิช
๑.๑.๔๗ นางสาวเบญญาภา สงวนยวง
๑.๑.๔๘ นายอัครพล หล้าบุตร
๑.๑.๔๙ นายสุรเชษฐ์ วงศานนท์
๑.๑.๕๐ นายธนวัฒน์ เกตุกลาง
๑.๑.๕๑ นายกรณิศ พุ่มด้วง
๑.๑.๕๒ นายวิกรม มักมะยม
๑.๑.๕๓ นายเกริกฤทธิ์ ภาระพงษ์
๑.๑.๕๔ นายภูเบศน์ ภูนิสัย
๑.๑.๕๕ นายกสิกร จะเริกรัมย์
๑.๑.๕๖ นายสุรพัศ คงสมจิต
๑.๑.๕๗ นายสิทธิโชค พ่วงบัวทอง
๑.๑.๕๘ นายวันมงคล พึ่งดวง
๑.๑.๕๙ นายแทนคุณ ใจซื่อ
๑.๑.๖๐ นายนครินทร์ สุขสาราญ
๑.๑.๖๑ นายพัชรพล เสงี่ยมทรัพย์
๑.๑.๖๒ นายมงคล ประกอบสุข
๑.๑.๖๓ นายเป็นหนึ่ง เนียมศิริ
/๑.๒ สาขาวิชา...

-๓๑.๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
๑.๒.๑ นางสาวพชรพร เพ็ญสวัสดิ์
๑.๒.๒ นายณัฎฐชัย โพชมพู
๑.๒.๓ นายศราวุฒิ อินทสังข์
๑.๒.๔ นายพัทพล โนนกระโทก
๑.๒.๕ นายนพรัตน์ แบบสุวรรณ
๑.๒.๖ นายศุภกิจ แสนเขื่อน
๑.๒.๗ นายณัฐภูมิ ทองสง่า
๑.๒.๘ นายกิตติภพ สุทธิวงศ์
๑.๒.๙ นายกิตติคุณ ราชอุบล
๑.๒.๑๐ นายศิริพงษ์ บุตรอาคา
๑.๒.๑๑ นายโกศิฐย์ ชาวเขียว
๑.๒.๑๒ นายกันตภณ ศรีสงคราม
๑.๒.๑๓ นายวรวุฒิ อุ่นหล้า
๑.๒.๑๔ นายสหรัถ แมนเมือง
๑.๓ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้ากาลัง
๑.๓.๑ นางสาวสุกัญญา จันทร์ฉาย
๑.๓.๒ นายอนุชา ราไพรักตร์
๑.๓.๓ นายมณฑล ม่วงประเสริฐ
๑.๓.๔ นายกวินภพ มาเกีย
๑.๓.๕ นายพิษณุพล เฉพาะตรง
๑.๓.๖ นายกิตติคุณ เรืองรุ่ง
๑.๓.๗ นายพีรเดช ศรึละคร
๑.๓.๘ นายกิตติ อ่วมเสือ
๑.๓.๙ นายศุภโชค อ้นชัยยะ
๑.๓.๑๐ นายธนธรณื สีชมพู
๑.๓.๑๑ นายตุลาการ ประวาหะนาวิน
๑.๓.๑๒ นายเกรียงศักดิ์ ธารฤกษ์
๑.๓.๑๓ นายสุธากร พันธุ์ชื่น
๑.๓.๑๔ นางสาวศศิธร ถมใย
๑.๓.๑๕ นางสาวชัชชญา อุดมธนศักดิ์
๑.๓.๑๖ นางสาวณัฐพร วันคามิโก
๑.๓.๑๗ นายณภัทร ไพเราะ
๑.๔ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
๑.๔.๑ นายศิวกร หนูกลึง
๑.๔.๒ นางสาวจันจิรา อุ่นสวัสดิ์
๑.๔.๓ นางสาวศุภิสรา สุขสาราญ
๑.๔.๔ นางสาวณัฐวรรณ แย้มยืนสุข
/ ๑.๔.๕ นางสาวโชติกาญจน์...

-๔๑.๔.๕ นางสาวโชติกาญจน์ พัวพงศกร
๑.๔.๖ นางสาวรดาภรณ์ เทพนวน
๑.๔.๗ นางสาวน้าฝน ถาเป็นบุญ
๑.๔.๘ นางสาวธารธารา นิลยไทร
๑.๔.๙ นายบริวัตร ๑.๕ สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
๑.๕.๑ นางสาวสุพัตรา บุญมี
๑.๕.๒ นางสาวพัชราภา พิบูลย์ผล
๑.๕.๓ นางสาววรรณนิสา สมบูรณ์
๑.๕.๔ นางสาวอารียา เจริญหงษ์ษา
๑.๕.๕ นางสาวสุตาภัทร เพิ่มโภค
๑.๕.๖ นางสาวณัฐกมล กรนุ่ม
๑.๖ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๖.๑ นางสาวกนกวรรณ ทองดีนุ้ย
๑.๖.๒ นางสาวอัญญาลักษณ์ ดอกไม้ขาว
๑.๖.๓ นางสาวอรลิสา สดสอาด
๑.๖.๔ นายพรมงคล อายุพา
๑.๖.๕ นายธีรภัทร ฤกษ์ดี
๑.๖.๖ นายอดิพงษ์ รัตนประทีป
๑.๖.๗ นางสาวขวัญข้าว เมินหา
๑.๖.๘ นางสาวนาง สุขประเสริฐ
๑.๖.๙ นายธนกฤต มะณีทับ
ทั้งนี้ ให้นักเรียนตามรายชื่อในประกาศฉบับ นี้ ทาแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวัน
อาทิตย์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถเข้าทดสอบได้ทาง Website ของวิทยาลัยฯ ( พิมพ์ วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ) หรือทาง Facebook: วก.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ทดสอบโดยการสแกน
QR CODE และวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเพื่อทาการมอบตัว ในวันพฤหัสบดี ที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทาง website และFacebook วิทยาลัยฯ ในลาดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
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ว่าที่ร้อยเอก
(เชาวลิต ยุทธนาวา)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ประกาศฉบับที่ ๐๒๘/๒๕๖๔

