
 
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖  ประเภทโควตา 
  

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓) เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  โดยทางวิทยาลัยฯ  
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อจัดสรรโควตา  ในระหว่างวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ถึง  ๖  มกราคม  ๒๕๖๖  นั้น   
มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๖  (โควตา)  เรียบร้อยแล้วโดยมีรายชื่อนักเรียน  ดังนี้ 
  ๑.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 ๑.๑  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์   
   ๑.๑.๑   นายสุริยพงษ์  พุกสวัสดิ์ 
   ๑.๑.๒   นายพรพรหม  บุญยกิตานนท์ 
   ๑.๑.๓   เด็กชายธีรเดช  มนัสตรง 
   ๑.๑.๔   นายพลกฤต  ลอยมั่นคง 
   ๑.๑.๕   นายคฑาเทพ  กั๊กเอ่ียม 
   ๑.๑.๖   นายธีรเดช  นิลแก้ว 
   ๑.๑.๗   นายระพีพัฒน์  ศิริบุญ 
   ๑.๑.๘   นายเกรียงศักดิ์  รอดมณี 
   ๑.๑.๙   นายพีรพัฒน์  เกิดกล่อม 
   ๑.๑.๑๐ เด็กชายศิริเทพ  สุขเสมอ 
 ๑.๒  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขางานเครื่องมือกล 
   ๑.๒.๑   นายณัฐพล  เกษเพชร 

   ๑.๒.๒   นายพรทวี  แว่นแก้ว 
   ๑.๒.๓   เด็กชายธิติภูมิ  เฉลิมวงษ์ 
   ๑.๒.๔   นายชนสรณ์  เหล่าจันทร์ 
 ๑.๓  สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าก าลัง   
   ๑.๓.๑   นายธนชิต  แก้วพิลา 
   ๑.๓.๒   นายชัยวัช  สิทธิจินดา 
   ๑.๓.๓   เด็กหญิงกุลณัฐดา  กุ้ยประเสริฐ 
 ๑.๔  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี  
   ๑.๔.๑   นางสาวสุทธิดา  โพธิ์ไทย 
   ๑.๔.๒   นางสาวศิริวิภา  เงินไทย 
 
 

/๑.๕  สาขาวิชา… 

 



-๒- 
 

 ๑.๕  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด 
   ๑.๕.๑   นางสาววริศรา  ข าละเอียด 
   ๑.๕.๒   นางสาววรินทร์ลักษณ์  กาใจยา 
   ๑.๕.๓   เด็กหญิงมณีนุช  รัตนวิชัย 
   ๑.๕.๔   นางสาวปวีณา  เจียส าราญ 
   ๑.๕.๕   นางสาวสุนิตา  นามภักดีกุล 
   ๑.๕.๖   นางสาวชุติมา  พึ่งกุศล 
   ๑.๕.๗   นางสาวปณิตา  ปักกะโทก 
 ๑.๖  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   ๑.๖.๑   นางสาวกันต์กมล  บุญประสงค์ 
   ๑.๖.๒   นางสาวธนารี  ด้วงส ารวย 
   ๑.๖.๓   นางสาวอรวรรณ  พิศงาม 
   ๑.๖.๔   เด็กหญิงพัทธนันท์  พลายแดง 
   ๑.๖.๕   เด็กหญิงกรวรรณ   สง่างาม 
   ๑.๖.๖   เด็กหญิงศศินา  แก้วมณี 
   ๑.๖.๗   นายสราวุฒิ  เหล่าจันทร์ 
   ๑.๖.๘   นายพสุธร  เนียมสูงเนิน 
   ๑.๖.๙ นางสาวทิพานัน  เสงเรืองฤทธิ์ 
   ๑.๖.๑๐ นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นแก้ว 
   ๑.๖.๑๑ นางสาวศุพรรษาชินี  รอดมณี 
   ๑.๖.๑๒ เด็กชายอินทัช  คงหวัง 
   ๑.๖.๑๓ นางสาวกายวรรณ  เกตุสกุล 
   ๑.๖.๑๔ นางสาวจิตตรา  เต่าทอง 
   ๑.๖.๑๕ เด็กชายนพรัตน์  สุขสอาด 
   ๑.๖.๑๖ นางสาวณัชกมล  อ่วมสอาด 
   ๑.๖.๑๗ นางสาวดวงกมล  รอดสุพรรณ 
   ๑.๖.๑๘ นางสาววีรนุช  อุ่นหล้า 
   ๑.๖.๑๙ นายณัฐพงษ์  เพ็ชรน้อย 
   ๑.๖.๒๐ นายอมรรัตน์  พุกแก้ว 
   ๑.๖.๒๑ นายแทนคุณ  แย้มเสนาะ 
  ๒.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
 ๒.๑  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์   
   ๒.๑.๑   นายศุภวิชญ์  ใจพรหม 
   ๒.๑.๒   นายปิยะพงศ์  แดนประเทือง 
   ๒.๑.๓   นายปรีชา  บุญตามทัน 
   ๒.๑.๔   นายราเชนทร์  จิตอนงค์ 
 

/๒.๑.๕  นายปรเมศ… 



-๓- 
 

   ๒.๑.๕   นายปรเมศ  วิริยะรักษากิจ 
   ๒.๑.๖   นายพงศกร  อรุณ 
 ๒.๒  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล 
   ๒.๒.๑   นายศุภชัย  อินทรีย์ 
   ๒.๒.๒   นายอธิศักดิ์  คุ้มวงศ์ 
   ๒.๒.๓   นายทนุ  แสงบุญ 
   ๒.๒.๔   นายพุฒิพงศ์  อาบสุวรรณ์ 
   ๒.๒.๕   นายเจษฎา  สลางสิงห์ 
   ๒.๒.๖   นางสาวน้ าทิพย์  พัฒนา 
   ๒.๒.๗   นายอโนทัย  โพธิ์พระยา 
   ๒.๒.๘   นายวีรภาพ  ถึกแปลก 
 ๒.๓  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
   ๒.๓.๑   นายภาณุพงศ์  บุญเติม 
   ๒.๓.๒   นางสาวอลิชา  มิ่งเมืองแมน 
   ๒.๓.๓   นางสาวอารียา  แสงสว่าง 
   ๒.๓.๔   นายสุรเดช  มามาก 
   ๒.๓.๕   นางสาวโยษิตา  เชื้อรอด 
  * หมายเหตุ  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ก าหนดการรายงานตัวและมอบตัว 
      นัก เรียนที่ ได้รับการคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ให้มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวใน
วันและเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๒.  เอกสารประกอบการรายงานตัว  ที่ต้องน ามา 
  ๒.๑  รูปถ่าย  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 
  ๒.๒  ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง  รับรองส าเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง  รับรองส าเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ๒.๔  หลักฐานที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา  (ใบ ปพ.)  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  
๒  ฉบับ  หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๒.๕  ช าระค่าธรรมเนียมในการมอบตัวพร้อมลงทะเบียน 
  ๒.๕.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประมาณ  ๒,๓๘๐  บาท 
  ๒.๕.๒  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   
           -  สาขางานเทคนิคยานยนต์  ประมาณ  ๔,๐๔๐  บาท 
           -  สาขางานเครื่องมือกล  ประมาณ  ๓,๙๖๐  บาท 
           -  สาขางานธุรกิจดิจิทัล  ประมาณ  ๔,๒๒๐  บาท 
 
 

/๒.๖  นักเรียน 



-๔- 
 

   ๒.๖  นักเรียนต้องน าผู้ปกครองที่เป็นบิดาหรือมารดากรณีที่ไม่ใช้บิดามารดาต้องเตรียม
เอกสารตามข้อ  ๒.๒  และ  ๒.๓  พร้อมหนังสือมอบอ านาจแสดงการเป็นผู้ปกครอง 
   ๒.๗  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวทางวิทยาลัยฯ  ถือว่าสละสิทธิ์ 
   ๒.๘  การมอบตัวจะถือเป็นนักเรียน  นักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ  เมื่อมีหลักฐาน
แสดงว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ  หรือเทียบเท่า 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
โทรศัพท์  ๐ – ๒๔๕๓ – ๗๘๔๗  ต่อ  ๑๐๐  หรือทางเว็บไซต์  http://www.prasamutjd.ac.th  

 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๖ 
 
 
 

                                                      
                                                                   (นายธิติวัฒน ์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)    
                                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชพีพระสมุทรเจดีย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศฉบับที่  ๐๐๕/๒๕๖๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


