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

ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล
1 5410100180 นายพศิน  ชัยเดนดวงดี เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
2 5410100183 น.ส.ปยะรัตน  ชมฉ่ํา สมุทรสาครวิทยาลัย
3 5410100184 นายธนายุต  กลั่นชื่น เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
4 5410100186 น.ส.ปาริฉัตร  ปรีอ่ํา เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
5 5410100187 น.ส.พัชริดา  ครองเพ็ชร เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
6 5410100189 น.ส.ภคพร  สุวรรณอุดม เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม
7 5410100190 น.ส.วรัญญา  มีสม เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
8 5410100194 น.ส.กัญญาณัฐ  บานแยม เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
9 5410100196 น.ส.สิริพร  กลั่นชื่น เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
10 5410100197 น.ส.สุนิษา  ภิรมยไทย เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
11 5410100199 นายสิริศักดิ์  ยี่กะแพทย สมุทรสาครวิทยาลัย
12 5410100203 น.ส.สิริมาศ  กงเวียน เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
13 5410100204 น.ส.ทิพยมนตฑา  ยิ้มทะโชติ เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
14 5410100209 น.ส.ชุติมา  วัฒนหิรัญ สมุทรสาครวิทยาลัย
15 5410100211 น.ส.อนุสรา  พูลเพียร เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
16 5410100220 น.ส.กมลทิพย  กรุดมินบุรี เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
17 5410100226 น.ส.ดารุณี  ออนยนต วัดกาหลง
18 5410100227 นายกิตติพงษ  เปยมลาภพร้ิง บานออมโรงหีบ
19 5410100229 น.ส.เมษา  พลล้ํา วัดกาหลง
20 5410100233 น.ส.วลัยพร  นนทพันธ บานออมโรงหีบ
21 5410100237 น.ส.ลัดดาวัลย  ดวงมณี บานออมโรงหีบ
22 5410100244 น.ส.กฤติยาภรณ  จันทรดี บานออมโรงหีบ
23 5410100248 น.ส.วรากุล  พุมพวง วัดใหญบานบอ
24 5410100249 น.ส.นาตยา  นาคออน บานออมโรงหีบ
25 5410100256 นายพัฒนพงศ  คเชนทรชัย เทศบาลวัดดอนไกดี
26 5410100259 นายสุรพงศ  เพ็ญเสวี วัดใหญบานบอ
27 5410100261 น.ส.อรัญญา  ผองสละ วัดกระซาขาว
28 5410100263 น.ส.กัญญารัตน  แซโงว วัดใหญบานบอ
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ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล
29 5410100267 น.ส.กนกวรรณ  หงษเจริญ วัดกระซาขาว
30 5410100269 น.ส.ศิริวรรณ  สวนฉ่ํา วัดใหญบานบอ
31 5410100271 น.ส.จินตหรา  กงมา วัดกระซาขาว
32 5410100273 น.ส.เพชรรัตน  เพ็ชรหมื่นไวย เทศบาลวัดเจษฎาราม
33 5410100276 น.ส.เจนจิรา  พนุมรัมย วัดกระซาขาว
34 5410100279 น.ส.วิภาณี  พิมพอุบล เทศบาลวัดเจษฎาราม
35 5410100286 น.ส.สิรินภา  แหยมอุบล พันทายนรสิงหวิทยา
36 5410100287 นายศุภวิชญ  พิมมะทา เทศบาลวัดเจษฎาราม
37 5410100291 นายเกียรติศักดิ์  แสนมั่น เทศบาลวัดเจษฎาราม
38 5410100292 น.ส.ติรีลักษณ  สุขเกษม พันทายนรสิงหวิทยา
39 5410100294 น.ส.เจนจิรา  ขวัญสมบูรณ เทศบาลวัดเจษฎาราม
40 5410100297 น.ส.สิริกร  ตาคํา วัดศรีสุทธาราม
41 5410100301 น.ส.อัจฉราพร  ภูมาลี วัดราษฎรบํารุง
42 5410100302 น.ส.ลลิตา  สีลาคํา เทศบาลวัดเจษฎาราม
43 5410100303 น.ส.นัฐชา  นวมนาคะ วัดศรีสุทธาราม
44 5410100304 น.ส.พรวิไล  ศรีชมชื่น วัดราษฎรบํารุง
45 5410100305 น.ส.หนูพิณ  อินทชัย เทศบาลวัดโกรกกราก
46 5410100306 น.ส.เจนจิรา  ยานะฝน วัดศรีสุทธาราม
47 5410100307 น.ส.เบญจา  มาสดใส วัดราษฎรบํารุง
48 5410100310 น.ส.ศศิธร  สรอยศรีขํา วัดศรีสุทธาราม
49 5410100311 น.ส.อรอิริยา  ภิรมยนาค วัดราษฎรบํารุง
50 5410100314 น.ส.ชุลีพร  เลิศเจริญ อนุสรณศุภมาศ
51 5410100315 น.ส.นีรชา  เหล็กดี วัดศรีสุทธาราม
52 5410100317 น.ส.รักติมัต  ดีกระจาง เทศบาลวัดเจษฎาราม
53 5410100318 น.ส.สิริวรรณ  คงเกตุ อนุสรณศุภมาศ
54 5410100320 น.ส.สุรีรัตน  ไมสูงดี บานบางน้ําจืด
55 5410100322 น.ส.มนัสนันท  มูระคา อนุสรณศุภมาศ
56 5410100323 น.ส.วิภาวี  หาสุข เทศบาลวัดเจษฎาราม
57 5410100324 น.ส.แพร  ทองหลอ บานบางน้ําจืด
58 5410100326 น.ส.ศิริวรรณ  เกิดสมศักดิ์ อนุสรณศุภมาศ
59 5410100327 น.ส.คันฉัตร  คํามูล บานบางน้ําจืด
60 5410100329 น.ส.รัชดาภรณ  ใจกลา เทศบาลวัดเจษฎาราม
61 5410100337 นายเอ  แสนนานา วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
62 5410100338 น.ส.อรปรียา  สีตาล เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
63 5410100340 น.ส.ฐนัฏกุล  เกิดชวย เทศบาลวัดเจษฎาราม
64 5410100343 น.ส.นันทกาญจน  พุมระยา เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
65 5410100347 น.ส.หนึ่งฤทัย  พิมพอุบล เทศบาลวัดเจษฎาราม
66 5410100350 นายฐิติวุฒิ  คีรี เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
67 5410100351 นายสมพงษ  บุญประเสริฐวัฒนา วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
68 5410100352 นายฉันทพัฒน  กลอมเดช เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
69 5410100353 น.ส.สุนิสา  คําบุญ วัดราษฎรรังสรรค
70 5410100356 น.ส.อุไรวรรณ  บุญโจม เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
71 5410100358 น.ส.สุภัทรา  เหมืองจา เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)



ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - นามสกุล
72 5410100359 น.ส.วราภรณ  ขจรกลิ่น เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
73 5410100360 น.ส.ผกาวรรณ  ผุดผองใส วัดคลองครุ
74 5410100361 นายอภิเษก  อาจประดิษฐ เทศบาลวัดชองลม(เปยมวิทยาคม)
75 5410100366 น.ส.มรกต  จีนกริม วัดใหญบานบอ
76 5410100367 นายเอกรัฐ  วิมล วัดคลองครุ
77 5410100370 น.ส.ชนิดาภา  รองศักดิ์ วัดใหญบานบอ
78 5410100373 น.ส.กุลนัฐ  พรมสาร วัดใหญบานบอ
79 5410100374 น.ส.พรรัตน  นวมนวล วัดใหญบานบอ
80 5410100392 น.ส.ทอฝน  ศรียุทธ วัดราษฎรรังสรรค


