
     ตามที่วิทยาลัย ไดคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตาเพื่อเขาศึกษาตอระดับ ปวช. ประจําปการศึกษา 2555 นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอ ดังตอไปนี้

ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล
1 5410100001 น.ส.นิราภร  กัณหา สมุทรสาครวิทยาลัย
2 5410100002 น.ส.ศศิประภา  มีเครือรอด สมุทรสาครวิทยาลัย
3 5410100003 น.ส.ปุณิกา  นากระโทก สมุทรสาครบูรณะ
4 5410100005 น.ส.สุนิสา  แมกขุนทด เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
5 5410100006 น.ส.สุพรรณษา  อดกลั่น เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
6 5410100010 น.ส.จันทิมา  สังขหราย สมุทรสาครวิทยาลัย
7 5410100013 น.ส.สุจิตรา  อนุรัตน เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
8 5410100016 น.ส.สุภาวดี  โกยไชย เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
9 5410100018 น.ส.พิชชาพร  คําพาที เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
10 5410100021 น.ส.สุวิมล  แสงทรัพย เทศบาลวัดดอนไกดี
11 5410100024 น.ส.เกสร  จันแจง เทศบาลวัดดอนไกดี
12 5410100028 น.ส.เบญจมาศ  มาปากลัด บานออมโรงหีบ
13 5410100031 น.ส.สุทธิภรณ  บังเกิด บานออมโรงหีบ
14 5410100035 น.ส.นริศรา  เส็งสมุทร บานออมโรงหีบ
15 5410100038 น.ส.ศิริพร  ภูประกิจ อนุสรณศุภมาศ
16 5410100040 น.ส.ภัทราพร  บุญวงษ อนุสรณศุภมาศ
17 5410100042 น.ส.พรนภา  คุณปญญา อนุสรณศุภมาศ
18 5410100044 นายสิทธิโชค  สีหานาม อนุสรณศุภมาศ
19 5410100046 น.ส.ศิริลักษณ  สายไธสง อนุสรณศุภมาศ
20 5410100051 น.ส.เอื้อมพร  ราษฎรนิยม อนุสรณศุภมาศ
21 5410100052 น.ส.จุฑากาญจน  นิลยาน อนุสรณศุภมาศ
22 5410100067 น.ส.ศิรินภา  พุมจําปา อนุสรณศุภมาศ
23 5410100068 น.ส.ชนาภัทร  ปลื้มสุทธิ์ สมุทรสาครบูรณะ
24 5410100096 น.ส.คมธิดา  อุดมอํานวย เทศบาลวัดเจษฎาราม
25 5410100097 น.ส.ณัฐริกา  เกิดจังหวัด เทศบาลวัดเจษฎาราม
26 5410100101 น.ส.รุงฤดี  พิมพันธ เทศบาลวัดเจษฎาราม
27 5410100104 น.ส.ชลทิชา  คําสุมาลี เทศบาลวัดเจษฎาราม
28 5410100105 น.ส.สายธาร  แกวคงคา เทศบาลวัดเจษฎาราม
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เร่ือง  ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตาเพื่อเขาศึกษาตอระดับ ปวช. ประจําปการศึกษา 2555
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล
29 5410100107 น.ส.เหมือนฝน  บุญมีเลี้ยง เทศบาลวัดเจษฎาราม
30 5410100110 น.ส.จิราภา  สุภารัตน เทศบาลวัดเจษฎาราม
31 5410100115 น.ส.ทักษิณา  ทองพาศน เทศบาลวัดดอนไกดี
32 5410100116 น.ส.เกวลี  แสงสมพร เทศบาลวัดดอนไกดี
33 5410100120 น.ส.ประภาศิริ  พรมจู เทศบาลวัดดอนไกดี
34 5410100124 น.ส.สุทราทิพย  ไกฟา เทศบาลวัดดอนไกดี
35 5410100128 น.ส.กัญญารัตน  โพธิสาร เทศบาลวัดโกรกกราก
36 5410100130 น.ส.พัณณิตา  นอยตน เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
37 5410100135 น.ส.พรจินดา  แกวพวงษ เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
38 5410100137 น.ส.นิชาภัทร  อิ่มทรัพย สมุทรสาครวิทยาลัย
39 5410100142 น.ส.ประกายทิพย  เชิญอักษร สมุทรสาครวิทยาลัย
40 5410100144 น.ส.อภิญญา  อึ่งปา วัดคลองครุ
41 5410100147 น.ส.รัตนติยา  ทองมวง เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ
42 5410100149 น.ส.สุดารัตน  สาหราย วัดสุนทรสถิต
43 5410100153 น.ส.สุดารัตน  ภูระยา วัดสุนทรสถิต
44 5410100158 น.ส.เปรมกมล  คงกลัด วัดกาหลง
45 5410100162 น.ส.กันลิกา  ชิดพล วัดสุนทรสถิต
46 5410100165 น.ส.วรัชญา  มิลาวรรณ วัดสุนทรสถิต
47 5410100169 น.ส.เบญจวรรณ  เล็กมา วัดใหญบานบอ
48 5410100173 น.ส.สุพัตรา  พูลสวัสดิ์ วัดใหญบานบอ
49 5410100176 น.ส.กาญจนา  ลูกศร วัดใหญบานบอ
50 5410100178 น.ส.กาญจนา  ทองแสงอรุณ วัดใหญบานบอ
51 5410100182 น.ส.กันณิกา  ดิษทองคํา วัดใหญบานบอ
52 5410100185 น.ส.ธนพร  เย็นเจริญ วัดใหญบานบอ
53 5410100191 น.ส.เวณิกา  ยาสาธร วัดใหญบานบอ
54 5410100192 น.ส.รัตนาพร  ชูศรีวาส เทศบาลวัดเจษฎาราม
55 5410100195 น.ส.ดารารัตน  ศรีคงทน วัดคลองครุ
56 5410100200 น.ส.จารวี จอกนิ้ว เทศบาลวัดเจษฎาราม
57 5410100202 น.ส.จริยา  จามนอยพรม วัดคลองครุ
58 5410100206 น.ส.ศรัญญา  สุวรรณโณ วัดคลองครุ
59 5410100207 น.ส.ณัฐศิมา  จันทรเหลือง เทศบาลวัดเจษฎาราม
60 5410100210 น.ส.ธัญญาเรศ  สารบุญเรือง วัดคลองครุ
61 5410100214 น.ส.วรรณวิสา  การี เทศบาลวัดเจษฎาราม
62 5410100215 น.ส.กมลรัตน   อุคํา วัดบางกระดี่
63 5410100217 น.ส.สุรีรัตน  สุวรรณพัฒน บานสวนหลวง
64 5410100218 น.ส.อรุณี  อาญาเมือง เทศบาลวัดเจษฎาราม
65 5410100221 น.ส.กนกพร  จันทรอารีย บานสวนหลวง
66 5410100225 น.ส.อติพร  ทับงาม เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
67 5410100228 น.ส.ธัญลักษณ  นุดสุดสี บานสวนหลวง
68 5410100232 น.ส.ลลิตา  ภูสําลี วัดศรีสุทธาราม
69 5410100234 น.ส.ฐิตินันท  แซซื้อ เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
70 5410100235 น.ส.อรยา  สุดสายจิต วัดศรีสุทธาราม
71 5410100239 น.ส.ขนิษฐา  รอดจรูญ วัดราษฎรบํารุง



ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล
72 5410100241 น.ส.สายทอง  ศิริสุข เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
73 5410100242 น.ส.สุนิสา  แกวคํา วัดราษฎรบํารุง
74 5410100246 น.ส.วิภาดา  ชนชี เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
75 5410100247 น.ส.สุกัญญา  แกวเจริญ วัดราษฎรบํารุง
76 5410100251 น.ส.อภิญญา  พูนแกว วัดราษฎรบํารุง
77 5410100253 น.ส.นันทสินี  ศรีดาวเรือง เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
78 5410100254 น.ส.ชลธิชา  ยิ่งสกุล วัดราษฎรบํารุง
79 5410100258 น.ส.รัตนา  รัตนมหาวิชัย วัดราษฎรบํารุง
80 5410100260 น.ส.ปวีณา  แจมใส วัดราษฎรบํารุง
81 5410100265 น.ส.อารยา  ขอนาคกลาง วัดราษฎรบํารุง
82 5410100268 น.ส.ฉายมณี  นอยวิไล วัดราษฎรบํารุง
83 5410100272 น.ส.ศรีสุดา  ทองเรือง วัดราษฎรบํารุง
84 5410100274 น.ส.กาญจนา  พรมมิ วัดสามัคคีศรัทธาราม
85 5410100281 น.ส.สรนันท  แกวสามสี วัดสามัคคีศรัทธาราม
86 5410100285 น.ส.สุพิชชา  แกวสามสี วัดสามัคคีศรัทธาราม
87 5410100288 น.ส.ปวีณา  ชางสีนวล วัดสามัคคีศรัทธาราม
88 5410100293 น.ส.พิชชาภา  ทองสุขเจริญ วัดสามัคคีศรัทธาราม
89 5410100296 น.ส.กฤษณา  กองทอง วัดสามัคคีศรัทธาราม
90 5410100299 น.ส.รสริน  มลิวัลย วัดสามัคคีศรัทธาราม
91 5410100376 น.ส.อมรทิพย  สสีมยา วัดบางกระดี่
92 5410100387 น.ส.พวงผกา  นาเพียงลอม เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
93 5410100393 น.ส.ธนิสร  จุยไทย บานบางน้ําจืด


