
ประกาศวทิยาลยัอา?วศกึษาเสาวภา
เรือ่ง ผลการคดัเสอืกนกัเรยีนเขา้สกีษาตอ่ ระดบัประกาศนยีบตัรวชิา?พ (ปวซ.) รอบโควตา

ประจำปกีารสกีษา 2565
ประ๓ ทวชิา คหกรรม สาขาวชิา แฟชัน่และสงิทอ

ลำดบัที่ ช่ือ สกุล
1 นางสาวพรรษกร พลบรูณ์
2 นายอภลิกัษณ์ อทุธยิาเสา้

ใหผู้ม้รีาย?อปฏบิตัดิงันี ้
การมอบตวัลงทะเบยีน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัๆ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลข'โทรตัพท์ ๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

‘แ * &
(นางนงเยาว ์แสนนํา้เทีย่ง)

รองผูอ้ำนวยการ รักษาการในตำแหนง่ 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอา?วสกืษาเสาวภา
เรือ่ง ผลการคดัเลอืกนกัเรยีนเชา้สกืษาตอ่ ระดบัประกาศนยีบตัรวชิา?พ (ปวช.) รอบโควตา

ประจำปกีารลกัษา 2564
ประ๓ ทวชิา คหกรรม สาขาวชิา อาหารและโภชบาการ (ระบบ เฬ0?.)

ลำดบัที่ ท่ีอ สกุล
1 . นายปฎีก ฃุนพิบาล
2. นางสาวสุธิมา บานไสย

ใหผู้ม้รีาย?อปฏบิตัดิงันี ้
การมอบตวัลงทะเบยีน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวบัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีลกัษาเสาวภา ตามเวลาราฃการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เบเ็นผูป้ระสงคท์ีจ่ะเชา้ลกัษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาซวีลกัษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรคพัท ์๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวลักษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีสกีษาเสาวภา
เรือ่ง ผลการคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้สกีษาตอ่ ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) รอบโควตา

ประจำปกีารสกีษา 2565
ประเภทวชิา คหกรรม สาขาวชิา อาหารและโภชนาการ (ระบบปกต)ิ

ลำดบัที่ ซ่ือ นามสกลุ
1 นางสาว'ซนัญ'ซิดา สำรวมจิตต์
2 นางสาวณฎัฐ์นรี โสธนนับทน์
3 บายธัญญธรณ์ บุญญนันท์
4 นางสาวซญาดา คำทวี
5 นางสาวเหมือนฝืน สุดสงวน
6 นางสาว'ชินัน'พร โพธ'นอก
7 นายพรีภทัร วจันะจำนงค์
8 นางสาวมณกิา ร่มโพธ้ี

ใหผู้ม้รีายซือ่ปฏบิตัดิงับี ้
การมอบตวัลงทะเบยีน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัๆ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้สกีษาตอ่ตามขัน้ตอบการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรศพัท ์0๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคดัเลอืกนกัเรียนเขา้ศกึษาตอ่ ระดับประกาศนียนัตรวิชาชีพ (ปวซ.) รอบโควตา

ประจำปกีารศกึษา 2565

ประ๓ ทวิซา คหกรรม สาขาวซิา อาหารและโภชบาการ (ระบบทวิภาคี)
ลำดบัที่ ชือ่ สกุล

1 นายอรญิชย์ อำพนพิบูล
2 นายนนทชยั เลีย้งเลศิพาณชิ
3 นางสาวณฏัฐา เรยีงทอง
4 นางสาวขวัญทิซา สุฃคู
5 นายคณติ อภาพนัธ์
6 นางสาวไพลิน เอมอ่อน
7 นางสาวธวัลรัตน์ ซมะฤกษ์

ใหผู้้มีรายชือ่ปฏิบติัดังบี ้
การมอบคัวลงทะเบียน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ตามเวลาราซการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สิน้แลว้ 
ทางวทิยาลยัๆ ถอืวา่เปน็ผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามขัน้ตอบการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรคัพท 0๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสบน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาซวีสกีษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคัดเลือกนกัเรียนเข้าสกีษาตอ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาซีพ (ปวซ.) รอบโควตา

ประจำปีการสกีษา 2565
ประ๓ ทวิซา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิา การโรงแรม (ระบบปกติ)

ลำดบัที่ ซ่ือ นามสกล
1 นายวชริะ เกยีรติบภูุลซย
2 นางสาวจันสดุา เสือโต

ใหผู้้มีรายซือ่ปฏิบัติดังน้ี 
การมอบตัวลงทะเบียน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีศกึษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สบัแลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เปน็ผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรศพัท ์0๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีสกืษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคดัเลอืกนกัเรียนเขา้คกีษาตอ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) รอบโควตา

ประจำปกีารคีกษา 2565

ประ๓ ทวิซา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวซิา การโรงแรม (ระบบทวิภาคี)
ลำดบัที่ ชือ่ สกุล

1 นางสาวพซิญา สังขสุดประเสริฐ
2 ด.ญ.ฟซ้ชาภา อ่อนไพบูลย์

ใหผู้้มีรายช่ือปฏิบัติดังบ้ี 
การมอบตัวลงทะเบียน

1. นกัเรยีบทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีคกีษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สิน้แลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้คกีษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีคกีษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรศพัท ์๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

X*^-
(นางนงเยาว ์แสนนํา้เทีย่ง)

รองผูอ้ำนวยการ รักษาการในตำแหนง่ 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีคกีษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคัดเสอืกนกัเรียนเขา้สกีษาต่อ ระดับประกาศบียบัดรวิชาชีพ (ปวซ.) รอบโควตา

ประจำปกีารสกีษา 2565
ประ๓ ทวซิา ศลึปกรรม สาชาวชิา การออกแบบ

ลำดบัที่ ซ่ือ นามสกลุ
1 นายณฐัวฒุิ อนุศรี
2 นางสาวพรปภา สุภาพ
3 นางสาวศึริวรรณ จำรสัรักษ์
4 นายพงค์'พรหม นตุสถติย์
5 นางสาวอรธันยา สังข์ทอง
6 บางสาวซาลสิา ปนีใจยศ

ใหผู้ม้รีายซือ่ปฏบิตัดิงันี ้
การมอบควัลงทะเบยีน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีสกีษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรศพัท ์๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการใบตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคดัเลอืกนกัเรียบเขา้สกิษาตอ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา

ประจำปกีารศกึษา 2565
ประ๓ ทวิซา สิลปกรรม สาชาวชิา ออกแบบนิเทศสิล'ป๋

ลำดบัที่ ข้อ นามสกลุ
1 นางสาวพมินภิา แสงสว่าง
2 นาสาวกฤตกิา ฤทธ้ืตรีเนยีม
3 นางสาวสุพิซญา ปรอดครบุรี
4 นางสาววรวรรณ ทองดี
5 นางสาวสุนันฑา ชุนพรมจัด
6 นางสาวพรหมพร พวงจันทร์
7 นายสกายราช เพิม่มํตร
8 นายศรึภทัร มีนิลดี

ใหผู้้มีรายข้อปฏิบติัดังนี ้
การมอบคัวลงทะเบียน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงนิ วทิยาลยัอาขว้ศกึษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัๆ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาขว้ศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรตพัท ์0๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอา?วสกิษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคัดเลือกนกัเรียนเข้าสกิษาตอ่ ระดับประกาศนยีบตัรวิชา?พ (ปวซ.) รอบโควตา

ประจำปกีารสกิษา 2565

ประเภทวชิา สิลปกรรม สาขาวชิา วจิติรสลิปี
ลำดบัที่ ซ่ือ นามสกลุ

1 นางสาวอาญาดา ครองยุทธ
2 นางสาวจดิาภา ทองจาด
3 นางสาวกณซัซา กอ้งกงัวาลย์
4 นางสาวนรศิราภรฌ์ รบข้าง
5 นางสาวอภิณหพ์ร พทัยาดล
6 นายมนีา มี,งมาลี
7 บางสาวพชัรี มเีลยีง
8 นายคภุวิซญ์ น้อมสูงเนิน
9 นางสาวอภสิรา นลิดา
10 นางสาวนันทซพร คมคาย
11 นางสาวอริสลา บญุ,ทริกนววิธ

ใหผู้ม้รีายซือ่ปฏบิตัดิงับี ้
การมอบควัลงหะเบยีน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีสกิษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคท่ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบควัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงนิใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอา?วศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรคพัท ์๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ไ ^ ^
(นางนงเยาว ์แสบนาเทีย่ง)

รองผูอ้ำนวยการ รักษาการในตำแหนง่ 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคดัเลอืกนกัเรียนเขา้สกิษาตอ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบโควตา

ประจำปกีารศกึษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม สาขาวชิา อาหารและโภชนาการ (ปกติ)

ลำดบัที่ ช่ือ สกุล
1 นายสริภพ โกมารทัต

ใหผู้้มีรายชือ่ปฏิบติัดังนี ้
การมอบคัวลงทะเบียน

1. นกัเรยีบทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวบัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนิแลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เบนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ตามชัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรศพัท ์๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสน,น้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการใบตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคดัเลอืกนกัเรียนเขา้สกีษาตอ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาซึพ (ปวส.) รอบโควตา

ประจำปกีารสกีษา 2565

ประ๓ ทวซิา คหกรรม สาขาวชิา การจดัการธรุกจิอาหาร (ระบบทวภิาค)ี
ลำดบัที่ ท่ีอ นามสกลุ

1 นายวรรณชยั พ่ึงพรหม
2 นายธนกฤษ แซ่สือ
3 นางสาวปริยากร วงศ1ัทย
4 นายภัทร์ซนน เสบีย์วงสี ณ อยธุยา
5 นายศภุชยั ขา้งขวญัยืน
6 นางสาวคทัลยีา สินมูล

ใหผู้ม้รีายทีอ่ปฏบิตัดิงับี ้
การมอบดวัลงทะเบยีน

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีสกีษาเสาวภา ตามเวลาราชการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สิน้แลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืวา่เปนีผูป้ระสงคทัีจ่ะเขา้สกีษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบปญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรศพัท ์ 0๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา



ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิา บริการอาหารและเคร่ืองดืม่(ทวิภาค)ี

ประกาศวทิยาลยัอาชวีสกิษาเสาวภา
เร่ือง ผลการคดัเลอืกนกัเรียนเขา้สกิษาตอ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รอบโควตา

ประจำปกีารสกิษา 2565

ลำคบัที่ ชือ่ สกุล
1 นางสาวปาริซาต ฮาดทะวงค์
2 นางสาวเพชรพราว พิมพ์พิลึก
3 นางสาวสิตานันท์ นพคุณ
4 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองคุ้ม
5 นางสาวศภุศิรา ทองรวย
6 นางสาวซญานี แจ่มแจ้ง
7 นายศภุกฤต พมิพก์ลาง
8 นางสาวปวีณา สมแรง

ใหผู้้มีราย!!อปฏิบติัดังนี ้
การมอบคัวลงทะเปียบ

1. นกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืกใหช้ำระเงินลงทะเบยีนภายในวนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 
ณ หอ้งการเงิน วทิยาลยัอาซวีสกืษาเสาวภา ตามเวลาราซการ และนกัเรยีนทีช่ำระเงินคา่ลงทะเบยีนเสรจ็สนัแลว้ 
ทางวทิยาลยัฯ ถอืว่าเปนีผูป้ระสงคท์ีจ่ะเขา้สกิษาตอ่ตามขัน้ตอนการมอบตวัลงทะเบยีน

2. หากพบบญีหาการชำระเงินใหต้ดิตอ่ทางวทิยาลยัอาซวีสกิษาเสาวภา 
หรือ หมายเลขโทรคพัท ์๐๒ ๒๒๒ ๑๗๘๖ ต่อ ๑๑๗

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(บางนงเยาว์ แสนน้ําเท่ียง)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาซีวสิกษาเสาวภา


