
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ 
( ดอนสักผดงุวทิย ) 

 

เรื่อง  รายชื่อ ประเภท โควตา และรายชื่อผูมสีทิธ์ิสอบคัดเลอืกเขาศกึษาตอ 
ในระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี ประจําปการศกึษา ๒๕๕๕ 

 
*********************** 

 

  ตามที่โรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดสุราษฎรธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย) สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี เปดรับสมัครนักเรียนในระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ ประจาํป
การศกึษา ๒๕๕๕ 
  บดันี้ ทางโรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดสุราษฎรธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย ) 
ดําเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบตัิพรอมหลักฐานของผูสมัคร เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศรายชื่อ ประเภท โควตา เพื่อมารายงานตัว ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ พรอมหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตามบญัชีรายชื่อที่แนบทายประกาศนี้ 
 
  จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๔  กุมภาพนัธ  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
 

 (นายภานุ  อ่ําใหญ) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๓ (บานนา) 

ชวยปฏบิตัิราชการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ๑ 
(ดอนสักผดุงวทิย) 

 
 

 



 
บัญชรีายชื่อนักเรยีน ประเภท โควตา หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี 

ประจําปการศกึษา  ๒๕๕๕ 
 

สาขา งานคอมพวิเตอรธุรกจิ 
 

ลาํดับท่ี ชื่อ–สกลุ หมายเหต ุ
๑ นายศุภวิชญ  อุดมสิน ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๒ นายธวัช  จันทรเมอืง ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๓ นายสุรเดช  ตูเพชร ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๔ นางสาวขนิษฐา  โอชุม ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๕ นายเกรยีงไกร  ขนอม ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๖ นางสาวเบญจมาศ เกดิจนัทร ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๗ นางสาวอนงคนาฎ จักรา ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๘ นางสาวปวนีุช  คาเจริญ ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๙ นางสาวอภชิญา  แซดาน ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 

๑๐ นางสาวณชิมน  ลําดวน ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๑๑ นายชัยวัฒน  ใหมซอน ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๑๒ นางสาวสพุรรณี  นาคพุม ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๓ นางสาววรรณศิา มเีสน ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๔ นางสาวนริมล  คุมเสน ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๕ นางสาวนุชรยี  หยูตุง ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๖ นางสาวอรยา  เพชรรามแกว ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๗ นางสาวชลิตา  เพง็แกว ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๘ นางสาวจุฑามาศ วเิศษมาก ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๙ นางสาวนัฐสุดา  หมื่นดวง ร.ร.วัดคีรีวง 
๒๐ นางสาวปลติา  เมตตาจติร ร.ร.วัดคีรีวง 
๒๑ นางสาวสนิีลักษณ จันทรเล็ก ร.ร.วัดคีรีวง 
๒๒ นางสาวภัทราวด ี เจริญพร ร.ร.วัดคีรีวง 
๒๓ นางสาวกรรธิกา สรษณะ ร.ร.วัดคีรีวง 

   

   

   

   

 
 



 

บัญชรีายชื่อนักเรยีน ประเภท โควตา หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี 
ประจําปการศกึษา  ๒๕๕๕ 

 

สาขา งานยานยนต 
 

ลาํดับท่ี ชื่อ–สกลุ หมายเหต ุ
๑ นายอัฐพล  รอดภัย ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๒ นายรายัน  พวงสุวรรณ ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๓ นายอภวิัฒน  จงออน ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๔  นายสันต ิ  แกวกาญจน ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๕ นายภูริวัฒน  สาแก ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๖ นายเริงชัย  เรืองเดช ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๗ นายศุภริน  แสนหมื่น ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๘ นายอภชิาต ิ  ปลอดจนิดา ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๙ นายอนุวัฒน  สุขใส  ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 

๑๐ นายอภสิทิธ์ิ  นิยกิจ ร.ร.ชุมชนบานนางกํา 
๑๑ นายนวิกจิ  แกวเพชร ร.ร.ชุมชนบานนางกํา 
๑๒ นายศรัญ  ใจซื่อ ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๑๓ นายกฤษฎา  พวงสุวรรณ ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๑๔ นายศุภนันท  สรรเพช็ร ร.ร.อบจ.สฎ.๑ (ดอนสักผดุงวทิย) 
๑๕ นายศรายุทธ  ยนืนาน ร.ร.ชุมชนบานนางกํา 
๑๖ นายฉัยชวาล  บญุราม ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๗ นายสุริยัน  บญุวงศ ร.ร.วัดคีรีวง 
๑๘ นายณฐัพงศ  ฉุนจนี ร.ร.วัดคีรีวง 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
หลักฐานประกอบการสมคัร 

 
ประกอบดวย 

๑. หลักฐานแสดงผลการเรียน  เชน สําเนาระเบยีนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองสถานภาพ
การศกึษา เปนตน 

๒. สําเนาทะเบยีนบานนักเรียน บดิา และมารดา 

๓. รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (รูปถายไวไมเกิน ๖ เดือน หนาตรง ไมสวมหมวก และ
แวนตาดํา) 
 ๔. ใบรับรองความประพฤต ิ
 
หมายเหต ุ: นํามาในวันรายงานตัว วันที ่๒ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 


