ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เรื่อง รายชื่อนักเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สอบคัดเลือก)
ตามที่วิทยาลัย การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ สัง กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับนักเรียนที่จะสาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) , ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) โดยทางวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ เริ่ ม เปิ ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๖๔ –
๒๓ มีน าคม ๒๕๖๕ โดยทางวิท ยาลั ยฯ ได้ ดาเนิ น การให้ มี การสอบคัด เลื อ กขึ้น ในวั น ที่ ๒๗ มี นาคม
๒๕๖๕ ทาง Website ของวิทยาลัยฯ ( พิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ) หรือทาง Facebook:
วก.พระสมุทรเจดีย์ ทดสอบโดย สแกน QR CODE นั้น
ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๑ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
๑.๑.๑ นายอิสระ หล้าสวัสดี
๑.๑.๒ นายสิรภัส เกาสุรัตน์
๑.๑.๓ นายณัฐนันท์ แก้ววิชิต
๑.๑.๔ นายพงษธร ยางนอก
๑.๑.๕ นายปณิธิ วงศ์ประทุม
๑.๑.๖ นายพีรพัฒน์ เพชรสังข์
๑.๑.๗ นายชินณพร จิตรบริคณห์
๑.๑.๘ นายจิรชัย สุขดิษฐ์
๑.๑.๙ นายเจษฎา บุญประดิษฐ์
๑.๑.๑๐ นายสนธญา จีนคา
๑.๑.๑๑ นายชนาธิป ชมวง
๑.๑.๑๒ นายคณิสร สิงหกุล
๑.๑.๑๓ นายศิรศักดิ์ เชี่ยวนาวิน
๑.๑.๑๔ นายพงศกร บรรดาสิทธิ์
๑.๑.๑๕ นายภัทรพงษ์ มุ่งมงคล
๑.๑.๑๖ นายฉัตรมงคล บรรลุผล
๑.๑.๑๗ นายธีรภัทร ตะเหยง
๑.๑.๑๘ นายณฐรัช ยอดวัน
๑.๑.๑๙ นายธนากร กาบโกพุฒ
๑.๑.๒๐ นายณกรณ์ นิยมเดชา
/๑.๑.๒๑ นายวีรภาพ...

-๒-

๑.๒

๑.๓

๑.๔

๑.๕

๑.๖

๑.๑.๒๑ นายวีรภาพ คุ้มทรัพย์
๑.๑.๒๒ นายภูวดล สุขสรี
๑.๑.๒๓ นายวัชรบูลย์ แย้มพงษ์
๑.๑.๒๔ นายนัฐพงศ์ เรืองแสง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
๑.๒.๑ นางสาวเก็จแก้ว วงษ์ศรีจัทร์
๑.๒.๒ นายพีรพัฒน์ นุตราพันธุ์
๑.๒.๓ นายตะวัน รอดสุพรรณ
๑.๒.๔ นางสาวณัฐภรณ์ โคภสุพรรณ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากาลัง
๑.๓.๑ นายศิริศักดิ์ ทองเกียว
๑.๓.๒ นายศิวกร จันทะแจ่ม
๑.๓.๓ นายศราวุฒิ วรรณศรี
๑.๓.๔ นายวีรภัทร อรัญยกานนท์
๑.๓.๕ นางสาวจุฑารัตน์ เที่ยงธรรม
๑.๓.๖ นายพชร ชื่นชูผล
๑.๓.๗ นายวงศกร ศรีจาด
๑.๓.๘ นายฉลองราช ครองยุทธ
๑.๓.๙ นายตุลากร ประวาหะนาวิน
๑.๓.๑๐ นายภูมิพัฒน์ สายน้า
๑.๓.๑๑ นายนิธิกร สอนจันทร์
๑.๓.๑๒ นายอนุชิต ยังประเสริฐ
๑.๓.๑๓ นายพลพล ปั้นผ่องแผ้ว
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
๑.๔.๑ นางสาวกุลณัฐ มีศิริ
๑.๔.๒ นางสาวสุธิตรา ทุยาธิโก
๑.๔.๓ นางสาววรินราไพ ระนาฎศิลป์
๑.๔.๔ นายจีรเดช ไกรสินธุ์
๑.๔.๕ นางสาวอุษณีย์ รุ่งเรือง
สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
๑.๕.๑ นางสาวอรอุมา ยุทธรัตน์
๑.๕.๒ นางสาวกมลทิพย์ ทองแก้ว
๑.๕.๓ นางสาวพลอยชมพู คะดาษ
๑.๕.๔ นางสาวจุรีภรณ์ ผิวสวย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๖.๑ นายวัฒนชัย พาสุวรรณ์
๑.๖.๒ นายเทิดบดินทร์ ช่วยสกุล
/๑.๖.๓ นายรัตนพล...

-๓๑.๖.๓ นายรัตนพล พลอยสุวรรณ
๑.๖.๔ นางสาวอรุโนทัย พรมบุตร
๑.๖.๕ นางสาวสุชานันท์ จันทรา
๑.๖.๖ นางสาวณัฐชยา จันทร์รอด
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒.๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
๒.๑.๑ นางสาวนพรัตน์ ทรัพย์สารวย
๒.๑.๒ นายณพงศ์ จิตกล้า
๒.๒ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
๒.๒.๑ นายจิระวิน ปาลิท
๒.๓ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม
๒.๓.๑ นายวรพรต กรรภิรมย์
๒.๓.๒ นายภานุวัฒน์ คงเทียนทา
๒.๓.๓ นายทัศนัย จงเทพ
๒.๓.๔ นายสัญติพงษ์ แซ่จ๋าว
๒.๓.๕ นายอนุชา หนูสวัสดิ์
๒.๓.๖ นายณัฎฐพล สีหอม
๒.๓.๗ นายสิทธิชัย แก้วรักศรี
๒.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล
๒.๔.๑ นางสาวจันจิรา ใยอุบล
๒.๔.๒ นางสาวอทิติยา กลั่นสมุทร
๒.๔.๓ นางสาวพุทธมาส รุ่งแจ้ง
* หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. กาหนดการรายงานตัวและมอบตัว
นั ก เรี ย นผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและ
เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๒. เอกสารประกอบการรายงานตัว ที่ต้องนามา
๒.๑ ใบสมัครและเอกสารการมอบตัว
๒.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จานวน ๒ ชุด
๒.๓ รูปถ่าย ๑/๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน นักศึกษา จานวน ๒ ชุด
๒.๕ สาเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา จานวน ๒ ชุด
๒.๖ สาเนาทะเบียนบ้านกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา จานวน ๒ ชุด
๒.๗ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน นักศึกษา จานวน ๓ ชุด

/๒.๘ สาเนา
-๔๒.๘ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บิดา มารดา จานวน ๒ ชุด
๒.๙ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา จานวน ๒ ชุด
๒.๑๐ ชาระค่าธรรมเนียมในการมอบตัวพร้อมลงทะเบียน
๒.๑๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒,๒๘๐ บาท
๒.๑๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ ประมาณ ๔,๐๔๐ บาท
- สาขางานเครื่องมือกล ประมาณ ๔,๑๔๐ บาท
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง ประมาณ ๓,๙๖๐ บาท
- สาขางานการบัญชี ประมาณ ๔,๑๒๐ บาท
- สาขางานการตลาด ประมาณ ๔,๑๒๐ บาท
- สาขางานธุรกิจดิจิทัล ประมาณ ๔,๒๒๐ บาท
๒.๑๑ นั กเรี ยนต้องน าผู้ ปกครองที่ เป็ นบิ ดาหรือมารดากรณี ที่ ไม่ ใช้ บิ ดามารดาต้อง
เตรียมเอกสารตามข้อ ๒.๓ และ ๒.๔ พร้อมหนังสือมอบอานาจแสดงการเป็นผู้ปกครอง
๒.๑๒ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์
๒.๑๓ การมอบตัวจะถือเป็นนักเรียน นักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ เมื่อมีหลักฐาน
แสดงว่าสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ หรือเทียบเท่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โทรศัพท์
๐ – ๒๔๕๓ – ๗๘๔๗ ต่อ ๑๐๐ หรือทางเว็บไซต์ http://www.prasamutjd.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ประกาศฉบับที่ ๐๓๒/๒๕๖๕

