
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  

เร ื่อง ประกาศผลการพิจารณาค ัดเลือกนักศ ึกษาเขาศ ึกษาตอโดยไม่ต้องสอบค ัดเลือก (โควตา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช ีพช ั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศ ึกษา ๒๕๕๗  
 

        
 

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดใหสถานศึกษารับนักศึกษาเขาศึกษา     
ตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น  

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผานเกณฑการ
คัดเลือกใหเขาศึกษาตอ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดังนี้ 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นายวุฒิภัทร สว่างศรี ยานยนต์ 

๒ นายเบญจรงค์ ศรีทอง ยานยนต์ 

๓ นายนรากรณ์ วอนวัฒนา ยานยนต์ 

๔ นายกิตติภูมิ เขาแก้ว ยานยนต์ 

๕ นายณัฐวุฒิ สนม ยานยนต์ 

๖ นายภูริทัต มาสันเทียะ ยานยนต์ 

๗ นายโสภณ กันสิงห์ ยานยนต์ 

๘ นายจีรพัฒน์ ง่วนไถ่ ยานยนต์ 

๙ นายธรรมะ เย็นเพชร ยานยนต์ 

๑๐ นายฐิติวุฒิ บุญเกิด ยานยนต์ 

๑๑ นายเกียรติรัตน์ ศรีคําพงษ์ ยานยนต์ 

๑๒ นายทรงพร อินทร์ตรา ยานยนต์ 

๑๓ นายศศิบุตร ทองมาก ยานยนต์ 

๑๔ นายศราวุธ เย็นจอหา ยานยนต์ 

๑๕ นายฐิติพงศ์ ครุฑธา ยานยนต์ 

/๒/ ๑๖. นายภูวนาถ... 

 



๒ 

 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑๖ นายภูวนาถ บุญยิ่งยงค์ ยานยนต์ 

๑๗ นายพงศกร ลาแพงศรี ยานยนต์ 

๑๘ นายรุ่งโรจน์ มาประสพ ยานยนต์ 
 

สาขางานเคร ื่องกลอุตสาหกรรม 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นายสิรวัฒน์ สุขทว ี ยานยนต์ 

๒ นายณรงค์ศักด์ิ วงษ์คํา ยานยนต์ 

๓ นายภูมินทร์ ประเสริฐสม ยานยนต์ 

๔ นายเอกภพ สุวรรณี ยานยนต์ 

๕ นายกิตตินันท์ เฟ่ืองแดง ยานยนต์ 

๖ นายกิตติขัย ศรีปานเงิน ยานยนต์ 

๗ นายชุษณะ รถทอง ยานยนต์ 

๘ นายธนกร ขุนชัย ยานยนต์ 

๙ นายสุทธิพงษ์ พวงประเสริฐ ยานยนต์ 

๑๐ นายธนพล ชูใจหาญ ยานยนต์ 

๑๑ นายอดิศร จันทร์เครือ ยานยนต์ 

๑๒ นายปฏิพัทธ์ สร้อยเสนา ยานยนต์ 
 

สาขางานเทคนิคการผลิต (ระบบปกติ) 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายก่อพงศ์ มากู่ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒ นายชาคริต เพ็ชรพราว เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๓ นายวราวุธ อุยยาหาร เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๔ นายอภิรักษ์ เสือเดช เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๕ นายทัตเทพ ประดับลาย เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๖ นายคมสัน รอพิลา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

 
/๓/สาขางานเทคนิคการผลิต... 

 



๓ 

 

สาขางานเทคนิคการผลิต (ระบบทวิภาค ี) 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายวรพล นิธิเจริญพงศ์ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒ นายไชยา เอ่ียมสอาด เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๓ นายลัทธพล สมสวย เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๔ นายอรรถพล เชาว์ติกานนท์ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๕ นายณัฐพงค์ พลูสวัสด์ิ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๖ นายชนะชัย อาตะกวด เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๗ นายณัฐพงษ์ เกตุคล้ายแสง เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๘ นายพลวัต กิจพ่อค้า เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๙ นายทรงพล แสงรัมย์ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๐ นายประภัสร์ รัตนวิเชียร เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๑ นายจักรพันธ์ บุญเจริญ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๒ นายจีรศักด์ิ กาญจนะ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๓ นายมนัสพงศ์ พันธสาย เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๔ นายชนาธิป น่วมนวล เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๕ นายสุริยา สุขปาน เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๖ นายจีรศักด์ิ จันทบูรณ์ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๗ นายสุกฤษฎิ์ อุ้ยก้ิม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๘ นายวัชพงศ์ หอมทอง เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๑๙ นายสุประกิจ กันนิกา เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๐ นายพิพัฒน์ น้อยนิยม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๑ นายธนากร แซ่พัว เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๒ นายสราวุฒิ โรจน์ประสงค์ เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๓ นายประทีป ดวงสีเสน เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๔ นายอมรเทพ ขันดี เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๕ นายทวีศักด์ิ ภูทอง เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

๒๖ นายณัฐพล ทองอุดม เครื่องมือกลและซ่อมบํารุง 

 
 

/๔/ สาขางานติดต้ังไฟฟ้า... 

 



๔ 

 

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายปรัชญา อินทร์ดวง ไฟฟ้ากําลัง 

๒ นายณัฐวุฒิ บุญเงิน ไฟฟ้ากําลัง 

๓ นายศักรินทร์ ท้วมสมบุญ ไฟฟ้ากําลัง 

๔ นายราชศักด์ิ โพธิสิทธิ์ ไฟฟ้ากําลัง 

๕ นายจักรี อินขุน ไฟฟ้ากําลัง 

๖ นายวทัญญู พิทักษ์พิทยาพล ไฟฟ้ากําลัง 

๗ นายวงศธร ปานมี ไฟฟ้ากําลัง 

๘ นายนันทฉัตร ปะวะบุตร ไฟฟ้ากําลัง 

๙ นายภาณุพงศ์ กิตต่ิทองใบ ไฟฟ้ากําลัง 

๑๐ นายสมปอง เกตุคง ไฟฟ้ากําลัง 

๑๑ นายจิรชีพ ถาวร ไฟฟ้ากําลัง 

๑๒ นายกมลภพ อู๋เจริญ ไฟฟ้ากําลัง 

๑๓ นายไชยรัตน์ แก้วกระจ่าง ไฟฟ้ากําลัง 

๑๔ นายณัฐภัทร สุขก้อน ไฟฟ้ากําลัง 

๑๕ นายพงศ์พล ธิราพีช ไฟฟ้ากําลัง 

๑๖ นายศรัณยู ศรีใส ไฟฟ้ากําลัง 

๑๗ นายจักรภัทร ศรีปาน ไฟฟ้ากําลัง 

๑๘ นายอนุวัฒน์ วิจิตจันทร์ ไฟฟ้ากําลัง 

 

สาขางานเคร ื่องทําความเย็นและปร ับอากาศ  

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายวันเฉลิม ชาวน้ํา ไฟฟ้ากําลัง 

๒ นายภานุพงศ์ นพคุณ ไฟฟ้ากําลัง 

๓ นายรุ่งโรจน์ นุชประเสริฐ ไฟฟ้ากําลัง 

๔ นายคมสันต์ ฉันทามุตติ ไฟฟ้ากําลัง 

๕ นายพันธ์ศักด์ิ ไหสุภา ไฟฟ้ากําลัง 

 

/๕/ สาขางานเทคนิคคอม... 

 



๕ 

 

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายณัฐพล อินทรจินดา อิเล็กทรอนิกส์ 

๒ นายตรีภพ ชื่นชม อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ นายธิติ แสงด่วน อิเล็กทรอนิกส์ 

๔ นายนคร ไกรงู อิเล็กทรอนิกส์ 

๕ นายณัฐวัตร หินโทน อิเล็กทรอนิกส์ 

๖ นายธเนศพล ศรีส่วน อิเล็กทรอนิกส์ 

๗ นายกิตติพงษ์ ผิวพิมพ์ดี อิเล็กทรอนิกส์ 

๘ นายฐิรวัฒน์ หวาดวารี อิเล็กทรอนิกส์ 

๙ นายเกรียงศักด์ิ ศิลารัตน์ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐ นายปรีชา กันสิงห์ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๑ น.ส.ชวัลรัตน์ โกมลยิ่งเจริญ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๒ นายพิชิต คําภู อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๓ นายนิธินันท์ สุคันโธ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๔ นายจิรายุ ชินสุขุมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๕ นายพัชรพล ชัยรัตนวัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๖ นายธนพล รัชนีพรกุล อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๗ นายฐปนรรฆ์ ใคร่ครวญ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๘ นายรัชชานนท์ พานิชสมบัติ อิเล็กทรอนิกส์ 

 

สาขางานระบบโทรคมนาคม (ทวิภาค ี) 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายพีระพงษ์ เลิศทวีประภัสร อิเล็กทรอนิกส์ 

๒ นายสิรวิชญ์ สิทธ์ิศักด์ิ อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ นายอิศรา ด้วงมา อิเล็กทรอนิกส์ 

๔ นายเฉลิมพงษ์ ตะวันขึ้น อิเล็กทรอนิกส์ 

๕ นายทศพล สุทัศน์ อิเล็กทรอนิกส์ 

๖ นายวิชัย อุดมดี อิเล็กทรอนิกส์ 

 /๖/ สาขางานระบบโทรคมนาคม... 

 



๖ 

 

สาขางานระบบโทรคมนาคม 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา  

๑ นายวสวัตต์ิ สังข์ทอง อิเล็กทรอนิกส์ 

๒ นายวัชระ มานะดี อิเล็กทรอนิกส์ 

๓ นายพรชัย แท่นนิล อิเล็กทรอนิกส์ 

๔ นายสหรัฐ แพทย์เสลา อิเล็กทรอนิกส์ 

๕ นายนิธิพันธ์ พรมศรี อิเล็กทรอนิกส์ 

๖ นายธวัช ปิ่นสมุทร อิเล็กทรอนิกส์ 

๗ นายนาวา ดาผุย อิเล็กทรอนิกส์ 

๘ นายวิรัลวิทย์ โยเหลา อิเล็กทรอนิกส์ 

๙ นายยอง สร้อย อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐ นายตะวัน ทองสุขเจริญ อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๑ นายละขิต วัฒโน อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๒ นายปฐมพงษ์ พลายชุมพล อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๓ นายธิติพล ด้วงน้อย อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๔ นายณัฐพงษ์ เพ็ชร์น้ําค้าง อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๕ นายศุภเศรษฐ์ จันทรอ่อน อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๖ นายชินวัตร ขําสร้อยทอง อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๗ นายธนดล สุนทรชื่น อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๘ นายถิรเดช แก้วกาวิน อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๙ นายกิตติภัฎ ประโลมโลก อิเล็กทรอนิกส์ 

๒๐ นายพงษ์เทพ ลักษณะสุข อิเล็กทรอนิกส์ 

๒๑ นายวรรณวุฒ หลําวรรณะ อิเล็กทรอนิกส์ 
 

สาขาวิชาการบัญชี 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นางสาวกัญธิมา บํารุงศรี การบัญชี 

๒ นางสาวจันจิรา นาโนน การบัญชี 

๓ นางสาวโชติรส มิลมณี การบัญชี 

๔ นางสาวธารารัตน์ ยิ้มจันทร์ การบัญชี 

/๗/ ๕. นางสาวพฤษา... 

 



๗ 

 

/๘/ ๓๖. นางสาววรดา... 

สาขาวิชาการบัญชี 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๕ นางสาวพรนภัส ทําขุรู การบัญชี 

๖ นางสาวพฤกษา เปียเยียว การบัญชี 

๗ นางสาวพัชรา จันทร์หงษ์ การบัญชี 

๘ นางสาวพัชรี เกิดปฐม การบัญชี 

๙ นางสาวพิมภิลัย เขียวขํา การบัญชี 

๑๐ นางสาววรรณนิสา จันทร์กระจ่าง การบัญชี 

๑๑ นางสาววรรณพร สมประสงค์ การบัญชี 

๑๒ นางสาววราภร เกิดทับ การบัญชี 

๑๓ นางสาวสุรีย์ มณีฉาย การบัญชี 

๑๔ นางสาวอนุศรา มวยมา การบัญชี 

๑๕ นางสาวอมรรัตน์ ธรรมฉมัย การบัญชี 

๑๖ นายเนศพล เสือป่า การบัญชี 

๑๗ นางสาวกฤติมา จุ่นเกต การบัญชี 

๑๘ นางสาวกุลตนา กางชา การบัญชี 

๑๙ นางสาวชลิตา ศรีเจริญ การบัญชี 

๒๐ นางสาวณัฐริกา ตรีสิทธ์ิ การบัญชี 

๒๑ นางสาวนิภาวรรณ ภูสีฤทธ์ิ การบัญชี 

๒๒ นางสาวรสริน ประสงค์กิจ การบัญชี 

๒๓ นางสาววริศรา เชิดชูมาลัยกิจ การบัญชี 

๒๔ นางสาวยุทธนา โตสิน การบัญชี 

๒๕ นางสาวจารุภา มาชื่น การบัญชี 

๒๖ นางสาวจุฑารัตน์ ชัยแย้ม การบัญชี 

๒๗ นางสาวฐิติญา เวชกิจ การบัญชี 

๒๘ นางสาวณัฐฐา คําภีร์ การบัญชี 

๒๙ นางสาวธนพร รื่นอารมย์ การบัญชี 

๓๐ นางสาวธนาวดี โสภาเลิศ การบัญชี 

๓๑ นางสาวธัญญาเรศ สีจูมลาย การบัญชี 

๓๒ นางสาวนิฤมล อินทร การบัญชี 

๓๓ นางสาวพิมพ์วรรณ ชะตารัมย์ การบัญชี 

๓๔ นางสาวภัคจิรา คงเมือง การบัญชี 

๓๕ นางสาวรวิวรรณ ศรีสุวรรณ การบัญชี 



๘ 

 

/๙/ ๖๔. นางสาววรรณดาพร... 

สาขาวิชาการบัญชี 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๓๖ นางสาววรดา ชาวอุบล การบัญชี 

๓๗ นางสาวแวววรรณ นามีผล การบัญชี 

๓๘ นางสาวศิรานุช บุญแห่ห้อม การบัญชี 

๓๙ นางสาวสิริกร แสนฝ้าย การบัญชี 

๔๐ นางสาวสุดาพร ประแดงสงค์ การบัญชี 

๔๑ นางสาวสุทิดา เชื้อสมุทร์ การบัญชี 

๔๒ นางสาวสุภาพร มีวิรัตน์ การบัญชี 

๔๓ นางสาวสุวณี ต้นสถิตย์ การบัญชี 

๔๔ นางสาวอรวรา คําเนาวรัตน์ การบัญชี 

๔๕ นางสาวไอริน พรามณ์เขียว การบัญชี 

๔๖ นางสาวชนกานต์ เพ็ชร์อยู่ การบัญชี 

๔๗ นางสาวกนกพร ลอยราษฎร์ การบัญชี 

๔๘ นางสาวกัญญาลักษณ์ เสริมผล การบัญชี 

๔๙ นางสาวขวัญไพร พวงธานี การบัญชี 

๕๐ นางสาวฉัฐธยาน์ จงสิริภควัฒน์ การบัญชี 

๕๑ นางสาวชนาภา บัวแก้ว การบัญชี 

๕๒ นางสาวชนิตรา ทองแสง การบัญชี 

๕๓ นางสาวฐิตาพร วรรณรังษี การบัญชี 

๕๔ นางสาวปลิตตา ลักษณ์โสภณ การบัญชี 

๕๕ นางสาวพรสิริ พุ่งน้ําเค็ม การบัญชี 

๕๖ นางสาวประภาพร สุพรรณรังษี การบัญชี 

๕๗ นางสาววิชิตา แก่นจันทร์ การบัญชี 

๕๘ นางสาววิภาพร นันเขียว การบัญชี 

๕๙ นางสาวสกาวเดือน บัวเลย การบัญชี 

๖๐ นางสาวอรอุมา เอ่ียมวงศ์ การบัญชี 

๖๑ นางสาวกวินนา ทองชุ่ม การบัญชี 

๖๒ นางสาวน้ําฝน นครรัมย์ การบัญชี 

๖๓ นางสาวพรพรรณ ศรีเพ็ง การบัญชี 

๖๔ นางสาววรรณดาพร อยู่อ้น การบัญชี 

๖๓ นางสาวพรพรรณ ศรีเพ็ง การบัญชี 

 



๙ 

 

/๑๐/ สาขาธ ุรกิจคา้ปลีก... 

 

สาขาวิชาการบัญชี 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๖๔ นางสาววรรณดาพร อยู่อ้น การบัญชี 

๖๕ นางสาววรรณภา ตันติพิริยะ การบัญชี 

๖๖ นางสาวสุจิตรา วิเศษบุญ การบัญชี 

๖๗ นางสาวสุมลทิพย์ สีหนู การบัญชี 

๖๘ นางสาวอําพร ตาตาล การบัญชี 

๖๙ นางสาวเอมวลี แก้วบุตรดี การบัญชี 

๗๐ นางสาวเอมอร เทพสภา การบัญชี 

๗๑ นางสาวญาษิดา วัฒนธาริน การบัญชี 

๗๒ นางสาวณัฐศิมา ขาวพุ่ม การบัญชี 

๗๓ นางสาวธิดา แพพ่ึง การบัญชี 

๗๔ นางสาวบังอร อินคชสาร การบัญชี 

๗๕ นางสาวพรปวีณ์ สุมโนธรรม การบัญชี 

๗๖ นางสาวเพชรดา น้อมศิริ การบัญชี 

๗๗ นางสาววิจิตรา โพธิ์เทศ การบัญชี 

๗๘ นางสาวสุดารัตน์ ภูสมบัติ การบัญชี 
 

สาขาวิชาการตลาด 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นางสาวกมลวรรณ พันธวารี การตลาด 

๒ นางสาวเนตรชนก เอ่ียมสําอางค์ การตลาด 

๓ นางสาวพรเพ็ญ ศิริเลิศ การตลาด 

๔ นางสาวเนตรนภา รองสรรค์ การตลาด 

๕ นางสาวศิริลักษณ์ เปลี่ยนพันธ์ การตลาด 

๖ นางสาวขวัญฤดี อ่อนเกิดแก้ว การตลาด 

๗ นางสาวอรวรรณ หุ่นทอง การตลาด 

๘ นางสาวนิภาพร เล็กผลจันทร์ การตลาด 

๙ นางสาวนิศามน กรกิจ การเลขานุการ 

๑๐ นางสาวณิชากร ยงไสว การเลขานุการ 

๑๑ นางสาวสุวพิชญ์ เหลืองโปภิชฐ การเลขานุการ 

๑๒ นางสาวดารารัตน์ แก้วสาคร การเลขานุการ 

๑๓ นางสาวทิพวัลย์ เดชเพียร การเลขานุการ 

๑๔ นางสาวพิชญา นิ้ตู้แก้ว การเลขานุการ 



๑๐ 

 

สาขาวิชาธ ุร กิจค ้าปลีก 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นางสาวจุฑามาศ อุดมโชดทิพัฒน์ การเลขานุการ 

๒ นางสาววรัญญา ป้อมลอย การเลขานุการ 

๓ นางสาวธนพร อ่วมจ่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๔ นางสาวขวัญแก้ว เทศปลื้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๕ นางสาวธัญญลักษณ์ ธูปหอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๖ นางสาวอรวรรณ พ้นภัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๗ นางสาวจันทกานต์ ราชโพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ธ ุร กิจ (คอมพิวเตอร ์กร าฟิก) 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นางสาวสุภาพร เอกนาสิงห์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒ นางสาวดวงพร แสงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๓ นางสาวสุวนันท์ แจ่มใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๔ นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๕ นางสาวเจติยา ศรส่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๖ นางสาวรวิสรา จําเนียรทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๗ นางสาวเบญจมาศ นุชสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๘ นางสาวสุดารัตน์ อยู่ดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๙ นางสาวโสรยา บุญฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๐ นายเกรียงไกร เอ่ียมวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๑ นายกุลเดช เซ่งสมหวัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๒ นายอิสระพงษ์ เพียงตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๓ นายคณิศร ธรรมสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๔ นางสาวก่ิงกาญจน์ บุญปั้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๕ นางสาวมุกดา เสีอสี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๖ นายจิรศักด์ิ เอกเกษตรสิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๗ นางสาวจันทมณี มากคํา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๘ นางสาวสิริยาพร ภาวนาวิเศษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

/๑๑/ สาขาวิชาคอมพวิเตอร.์.. 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ธ ุร กิจ(พัฒนาเว็บเพจ) 



๑๑ 

 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

๑ นางสาวสกุลทิพย์ แหวนทองคํา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๒ นางสาวจุฑามาศ อินทร์กําเหนิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๓ นางสาวสิริพร บุญถนอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๔ นางสาวสมใจ นวลใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๕ นางสาวกมลรัตน์ สมประสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๖ นางสาวอัญชนา บุญอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๗ นายยุทธนา นิ่มมาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๘ นางสาวจันทร์จิรา ดวงสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๙ นางสาวณัฐรินทร์ สิงคะนอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๐ นางสาวแพรวพรรณ บัวขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๑ นางสาวศศิธร สิรินุช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๒ นางสาวกนกวรรณ แท่นนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๓ นางสาวปิยนันท์ อภิวาท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๔ นายกฤติกร สุทธิบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๕ นางสาวจุฑามาศ สาครมณีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๖ นางสาวบัญจรัตน์ เหนียวองอาจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๗ นายไทยคม เลิศวัธรากร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑๘ นางสาวไอลดา ตรีนิกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้  

- มารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

โดยจัดเตรียม 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ไม่สวมแว่นดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป 

๒. เตรียมค่าคู่มือการศึกษาต่อ ราคา ๑๕๐ บาท 

๓. หลักฐานการศึกษา ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วใช้ใบ ปพ. หรือใบ รบ. ถ่ายเอกสาร ถ้ายังไม่สําเร็จ

การศึกษาใช้ใบรับรองการศึกษา  

/๑๒/ นําหลักฐาน... 

- นําเอกสารไปชําระเงิน ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

- นําหลั กฐา นกา รชํา ระเงิน ส่ งห้อ งทะ เบียน ใน ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗              

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 



๑๒ 

 

หากไม่ปฏิบัติตามที่ กําหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธ์ิ กรณีที่นักเรียน นักศึกษา มีปัญหาหรือ 

ข้อสงสัยให้ติดต่อที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๔๑-๑๒๔๘ ต่อ ๒๒๕ หรือเบอร์   

มือถือ ๐๘๑-๔๒๖-๙๐๔๗ 

   

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

(นายสาวิทย์  ญาณภิรัต) 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศฉบับที่  

ปีการศึกษา 


