ประกาศวิทยาลัยอาชีวสีกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ทโควตาพิเศษ (ไม่มีการสอบคัดเลือก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการสีกษา ๒๕๖๕
อ้างถึง ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประเภทโควตาพิเศษ (ไม่ม ีก ารสอบแข่งขับ ) เพื่อ เข้า ศึก ษาต่อ ระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวข.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ ได้ดำเนินการรับ
สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติชองผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึง'โต้กำหนด'ให้ผู้ที่มีราย'ซื่อ ตามรายซื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
ได้รับสิทธี้เข้ารับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ในการนี้ วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภามีก ำหนดการคัด เลือ กนัก เรีย น นัก ศึก ษา เพื่อ ศึก ษาต่อ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคาร
ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ วิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา จึงขอประกาศรายซื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ๋
เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อ ตามรายซื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอให้น ัก เรีย นนัก ศึก ษาทุก คนปฏิบ ัต ิต ามกำหนดการต่างๆ อย่า งเคร่ง ครัด และแต่ง กายชุด นัก เรีย น
นัก ศึก ษาให้ถ ูก ต้อ งตามระเบีย บ พร้อ มเตรีย มเอกสารมอบตัว ภายในวัน พฤหัส บดีท ี่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๖๔
อนึ่งการมอบตัว ในวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ ใบแสดงผลการเรียนระบุว่าจบการศึก ษา
ก่อนวับเปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๕ ของวิท ยาลัยอาชีวศึก ษาเสาวภา เท่านั้น หากผู้ได้รับการคัดเลือกๆ ไม่จบการศึกษา
ก่อนวัน เปิด ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๖๕ ชองวิท ยาลัย อาชีว ศึก ษาเสาวภา ถือว่าการมอบตัวในวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๔ เบีนโมฆะไม่มีสิทธิ้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และจะเรียกร้องสิทธโดๆ มิได้
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ V) เ* /ธโ

(นางนงเยาว์ แสนนำเทียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการใบตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสีกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกสีกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ ( โ ม ่ม กี ารสอบแข่งข้น)
1ะดัน ประกาศน ีป .น ัต ฺ! วิช าชีพ .(ป วช1).
ประ๓ ทวิซาสีฝ็ปกรรม สาชา.วิชาวิจิตรสีล‘({..(ระน.นปกติ).
ลำดับที่

ซื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

อาญาดา ครองยุทธ

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๓.๙๑

๒

นางสาวพรสุข แสนสูงเนิน

กศน.ตำบลเทพารักษ์

๒.๓๙

๓

นาย จ ิรายุส แซ่จ ู

-

๒.๓๒

(5?

วรรณวลัย แพทย์ใส

โรงเรียนบ้านกุดหวาย

๒.๐๔

๔

ปนัดดา บุญม ี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

๓.๐๐

๖

ชนาพร ศรีวิชัย

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

๒.๓๔

๗

นางสาวจ ดิ าภา ทองจาด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

๓.๔๒

๘

นางสาวกณัซซา ก้องกังวาลย์

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

๓.๑๗

๙

นางสาวนรีศราภรณ์ รบช้าง

โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

๓.๘๓

๑๐

นางสาวอภิณห์พร พัทนาดล

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

๓.๖๔

(51(5)

นายมีนา มิ่งมาลี

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

๓.๔๑

๑๒

นางสาวพัซรี มีเลียง

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

๒.๗๒

๑๓

นายศุภวิซญ์ น้อมสูงเนิน

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

๒.๒๘

๑๔

นางสาวรินรดา ตรีวิสูตร

โรงเรียนวัดบางปะกอก

๒.๙๑

๑๔

นางสาวอภิสรา นิลดา

โรงเรียนวัดบางปะกอก

๓.๖๑

๑๖

นางสาวนันทซพร คมคาย

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

๓.๔๓

ราย!เอเฒบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสิกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือกดีกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่มีการสอบแข่งข้น)
.ระดันป!ะกาศนียปัตรวิขาชีพ..(.ปวช,).
.ปรุ.ะ.พ.ทวิ.ชา.สิ®.ป.กร.ร.น..สุ.าฃฺ!วิ.ข่^ก^ฉอก.เ}.น.น..(ระบบ.ปกติ)

ลำดับที่

ซื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นายณัฐวุฒิ อนุศรี

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๓.๐๖

๒

นางสาวพรปภา สุภาพ

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๓.๖๗

๓

นางสาวศิริวรรณ จำรัสรักษ์

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

๓.๗๗

(X.

นางสาว ธนภรณ์ เกิดมีสุฃ

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล)

๓.๔๑

๕

นายพงศ์พรหม นุตสถิตย์

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๒.๐๐

๖

นางสาวอรรันยา สังข์ทอง

โรงเรียนอำนวยวิทย์

๓.๔๕

๗

นายณัฐวุฒิ อนุศรี

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๓.๐๖

๘

นางสาวพรปภา สุภาพ

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

๓.๖๗

๙

นางสาวธนภรณ์ เกิดมีสุข

โรงเรียนราชมนตรี

๓.๘๐

๑๐

นางสาวซาลิสา ปีนใจยศ

โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสรณ์

๓.๙๗

(5)0)

นางสาวศิริวรรณ จำรัสรักษ์

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

๓.๗๗

๑!อ

นางสาวพัชรวดี รุ่งเรือง

โรงเรียนปีญญาวรคุณ

๓.๙๘

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสีกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือกสีกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่ม กี ารสอบแข่งขัน)
ระดับ.ประกาศนียนัต ุ! วิ.ซาชีพ!ปวซ,).
ประ.๓ ทวิ.ซา.คหก!รม สา.ข.าวิ.ขาอาหาร.และโภชน.ากา.ร..(ระ.นบ.ปกติ).
ลำดับที่

ซื่อ - นามส?ไส

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

ธวัลรัตน์ ซมะฤกษ์

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

๒

นายนันทซพร คมคาย

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

๓

นางสาวแสนด ี จงเจตน ์ด ี

โรงเรียนวัดทรงธรรม

(5^

นางสาวซนัญซิดา ลำรวมจิตต์

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

อ ก .(5)6)

๔

นางสาวณัฎฐ์นรี โสธนนันทน์

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

๓.๔๑

๖

นายธัญญธรณ์ บุญญนันท์

โรงเรียนสารสาสน์สุชสวัสดี้

๗

นางสาวซญาดา คำทวี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

๓.๙๐

๘

นางสาวเหมือนฝืน สุดสงวน

โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุก ลู )

๓.๔๘

๙

นางสาวซินันพร โพ'ธ'นอก

โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา

๓.๔๒

๑๐

นายพีรภัทร วัจนะจำนงคํ

โรงเรียนชลประทานวิทยา

๒.๙๖

(5)(5)

นางสาวมณิกา ร่ม'โพธ

โรงเรียนมัธยมประซานิเวศน์

๓.๐๗

โรงเรียนราชประซาสมาลัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก

๒.๔๔

๑๒

ชลธาร เทพทอง

๑๓

นางสาววนัซยา อินจัน

๓.๔๓
-

-

ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

๓.๒๘

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาชีวสีกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือกสีกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่มีการสอบแข่งขัน)
ระดับป.ระถาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,)
ประพทวิ.ซ.าคหกรรม.ลาชาวิชา.อา.ทาร.แสะโภชนาการ.(ระนบทวิ.ภาสี).
สำดับท
ซื่อ - นามสกุล
โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่
นางสาวเสาวณี สะเดาทอง
๑
โรงเรียนวซิรธรรมสาธิต

ผลการเรียน
๒.๖๙

๒

นางสาวอาญาดา ครองยุทธ

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๓.๙๑

๓

นายจิรายุส แข่จู

-

๒.๓๒

นายอริญซย์ อำพนพิบุล

โรงเรียนนาหลวง

๒.๙๗

๕

นายนนทขัย เลี้ยงเลิศพาณิช

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

๒.๗๓

๖

นางสาวณัฏฐา เรียงทอง

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

๓.๒๐

๗

นางสาวขวัญทิซา สุฃคู

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

๓.๑๔

๘

นายคณิต อภาพันธ์

โรงเรียนวัดบ้านพริก

๓.๒๐

๙

นางสาวไพลิน เอมอ่อน

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

๓.๑๓

๑๐

นางสาวธวัลรัตน์ ขมะฤกษ์

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

๒.๖๔

6)6)

นางสาวรณิดา นนทประดิษฐ์

โรงเรียนเตรียมอุดมสีกษาน้อมเกล้านนทบุรี

๓.๓๙

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสิกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือกสิกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (โม่มีการสอบแข่งข้น)
ระดับประกาศนียบัตรวิซาซีพ [ปวซ.)
ประเภทวิ.ซาคห.กรรม สาซาวิซาอาหารและโกชุนาการ (IV!เก; 5?)
ลำดับที่

ซื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นายปีฎก ฃุนพิบาล

โรงเรียนวัดํเขมาภิรตาราม

๓.เอ๑

๒

นางสาวสุธิมา นานไสย

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัม'ป๋

๒.๘๖

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่ม ีการสอบแข่งข้น)
ระด้นประกาศมี.ย.นัฅรวิชาชีพ..(ป.ว.ใ)[ป้
ป.ระพ .ทวิช.ๆ.^ สาหกรรมกา.รท่องเที่ยว..ลา.ขา.วิชาการโร.งฺแรม..(ระนมปกติ)
ลำดับที่

ซื่อ - นามสกุล

โรงเรียนท ี่ผ สู้ มัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นางสาวไพลิน เอมอ่อน

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

-

๒

นางสาวแสนดี จงเจตน์ด ี

โรงเรียนวัดทรงธรรม

-

๓

นายวชิระ เกียรติน ุก ลู 'ชัย

โรงเรียนวัดโพธิ้ทอง (ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์)

๒ .๒ ๔

(5^

นางสาวจันสุดา เสือโต

วิทยาลัยนาฏศิล'ป๋

๓.๘๗

๕

ด.ญ.พัชรกมล ทิพวัลย์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางชุนเทียน

๒.๓๒

๖

นายปรีติ ฉายแก้วมณี

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

๒ .๕ ๐

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสีกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการดัดเลีอกสีกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (โม่มีการสอบแข่งขัน)
ระดันป.ระกาศ.นียฟ้ตุ^.๗ ษ!ป.^,).
.ป.ร.ะฒท.วิ.ซา.ลุฝ็.าฒรรมกา.รท่ลงฒี่.ย.ว..ฝ็าขาวิ.ชา.การโรง.แร.น!ระม.บท.วิ.ภาลี).
ลำดับที่

ซื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นางสาวพิซญา สังฃสุดประเสริฐ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

๒.๘๒

๒

ด.ญ.พิฃซาภา อ่อนไพบูลย์

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

๒.๖๘

แ

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสืกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือกสืกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โดว ตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (‘เม มีการสอบแข่งข้น)
ระดับ.ป.ระกาศนีย.บัตร.วิ.ซา.ซีษ.(ปว.ซ,).

ประเภทวิซาคทกรรม สาซาวิซาแพิซื่นแสะสิงทอ (ระบบปกติ)
ลำดับ
ท ี่

ซื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นางสาววารี ถิระมณีกาญจน์

โรงเรียนพระแม่มารี สาทร

-

๒

นางสาวพรรษกร พลบูรณี

โรงเรียน,วัด'โพธ'ทอง (ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์)

ดา.(^(?)

๓

นายอภิลักษณ์ อุทธิยาเส้า

โรงเรียนวัดบางปะกอก

๓.๐๒

ลำดับที่

รายชื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัด!,ลือ!าศึกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (ไม่มีการสอบแข่งขัน)
.ระดันประกาศนียบัต รวิ.ซาชี.พชั้นสง.(.ป.ว.ส,).
.ประเภทวิชาคหกรรน.สา.ขาปซา?ทหารแสะโภชนาการ (ระบบปกติ)
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่
ผลการเรียน

๑

นายสิรภพ โกมารทัต

วิทยาลัย'นาฏศึลป

๓.๓๗

๒

นางสาวปรีณา สมแรง

วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน

๓.๐๑

๓

นางสาวธัญชนก มีสัตย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

๓.๕๕

๔

นางสาวหฤทัย กูเจริญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๐๘

๕

นางสาวปรียาภา ไซยจิรกุล

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

๓.๐๒

๖

นางสาวสุตาภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๐๕

๗

นายนฤบุตร ทับทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๕๕

๘

นายดนุรุจ ศรีวงศ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๕๒

๙

นายสวิตต์ สนิทวงศ์ชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๒.๓๒

๑๐

นางสาวกัญญพัชร สุวรรณทัต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

๓.๒๔

๑๑

นางสาวหทัยภัทร กิจบุญซู

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

๓.๘๔

รายขื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
เรี่อง รายขื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (โม่มีการสอบแข่งข้น)
ระดับประกาศนี.ฒัตรวิชาชีพชั้นสูง..(ป.วส.).
ป.ระ.เภทวิชาค.หก.ร.รม..สาขาวิชากา.รจัดการธร.กิจ.อา.หาร.(ระม.นทวิ.ภาคี)
ลำดับที่

ขื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นางสาวเสาวณี สะเดาทอง

โรงเรียนวซิรธรรมสาธิต

๒.๒๙

๒

อาญาดา ครองยุทธ

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

๓.๙๑

๓

นายจิรายุส แซ่จู

-

๒.๓๒

(รํแ

นายวรรณชัย พึ่งพรหม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๒.๙๙

๔

นายธนกฤษ แซ่ลือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๓๓

๖

นางสาวปริยากร วงศ์ไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๔๗

๗

นายภัทร์ซนน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๔๘

๘

นายคุภข้ย ข้างขวัญยืน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๑๘

๙

นางสาวคัทลียา สินมูล

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

๓.๖๔

รายซื่อแนบท้ายประกาศ วิทยาลัยอาซีวสีกษาเสาวภา
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อด้วยระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประ๓ ทโควตาพิเศษ (1ม่มีการสอบแข่งข้น)
ระดับประกาศนียนัตรุวิชาซีพฃั้นสุงฺ..(ปวสว
ประเภทวิชาอต.สฺาหกรรมท่องเที่ยว.สาขาวิชาการโรงแรม..(ระนม.ทวิภาคี).
ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

โรงเรียนที่ผู้สมัครเรียนอยู่

ผลการเรียน

๑

นางสาวปาริซาต ฮาดทะวงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๑0

๒

นางสาวเพชรพราว พิมพ์พิลึก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓ . ๒๕

๓

นางสาวสิตานันท์ นพคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓ . ๗๙

(5^

นางสาวรัตนาภรณิ ทองคุ้ม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓ . ๖๙

๕

นางสาวคุภิศรา ทองรวย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓ . ๘๔

๖

นางสาวซญานี แจ่มแจ้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓ . ๖๕

๗

นายคุภกฤต พิมพ์กลาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

๓.๓๒

๘

นางสาวภรัญญาภัสสร เจริญบวรลภัส

วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน

๓.๒๖

๙

นางสาวปุฌยนุช จาบจันทึก

วิทยาลัยพณิชยการเซตุพน

๓ . ๕๖

