
ประกาศวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา
เรือ่ง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธิเ๋ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประเภทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวซ.) และระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)

ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๕

ดว้ยวทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภา ไดด้ำเนนิการรับสมคัรคดัเลอืกนกัเรียน นกัศกึษา เพือ่เชา้ศกึษาตอ่ 
ระดบัประกาศนยิบตัรวชิาชพี (ปวซ.) และระดบัประกาศนยิบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ประจำปกีารศกึษา 
๒๕๖๕ รอบท่ี ๑

วทิยาลยัอาชวีศกึษาเสาวภาจงึขอประกาศรายซือ่นกัเรยีน นกัศกึษา ทีม่สทิธเิชา้ศกึษาตอ่ตาม 
รายละเอยีดรายซือ่แนบทา้ยประกาศนี ้ ท้ังน้ีฃอให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรายซ่ือตามประกาศฯ เช้ารับการสอบ 
สมัภาษณ ์ในวันจันทร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยใหผู้้เชา้สอบทกุทา่นนำเอกสาร 
หลักฐานผลการตรวจท่ียืนยันว่าไม่มีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((10\^(1-๑๙) ในระยะเวลา ๗๒ ช่ัวโมง 
(ผลการตรวจ หรือ /VโX เปน็ลบ ) อนึง่เปน็หนา้ทีช่องผ ู้เชา้สมคัรสอบตอ้งตดิตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับข้อกำหนดหรือมาตรการ'ปีองกันการแพร่ระบาดชอง 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ((ะ(ว'ฬ(ะ'๑๙) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้วย

ประกาศ ณ วันท่ี ^  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางรุจิรา ฟเูจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนคิดุสิต 

รักษาการในตำแหนง่ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษาเสาวภา



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาชวีสกืษาเสาวภา 
เรือ่ง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวขิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระดบั.ป!ะภาศนยีบตัรวิขาชีพ.(ปวข,).

ประพทวิซ.าคหกรรม..สาข.าวิขาแฟข่ัน.และสิงทอ..(ระนบ.ปกติ)

ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหตุ
๑ นางสาวมีนา ชินนอก แฟช่ันและสิงทอ (ปวซ.) หองสอบ ๑๓๓ 

อาคาร ๑ ซ้ัน ๓๒ เด็กหญิงธนัขพร ตีระเจริญ แฟช่ันและสิงทอ (ปวซ.)
๓ บางสาวณัฐณิซา สัญญกมล แฟช่ันและส่ิงทอ (ปวซ.)



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาซวีสกืษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธีเ้ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประเภทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระดบัประกาศนยับตัรวชิาชพี.(ปวช..)

ประ๓ ทวิชาศหกรรม..สาขาวิชา^รกิจดอกไม้.และงานประดิษฐ์.(ระนบ.ปกติ).

ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหดุ
๑ เด็กหญิงธนัญญา เกตุรัตน์ คหกรรมศาสตร์ (ปวช.) ห้องสอบ ๑๓๓ 

อาคาร ๑ ข้ัน ๓๒ เดก็ชาย พีรัชช1ชย สุนทรภักด้ี คหกรรมศาสตร์ (ปวซ.)



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอา?วสกีษาเสาวภา 
เรือ่ง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธึเ๋ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบที ่ ๑)
ระดบัป!ะภาศนยีบตั.รวิชา.ชพี.(ปวช,)

ประ-พทวซิาคหกรรม..สาขาวชิาอาหารและโภชนากา!.(ระบบปกต)ิ
ลำดบัท ีส่มัคร ซ่ือ - สกล สาขาวชิาทีส่มคัร หมายเหตุ

๑ เด็กหญิงธัญชนก คินิมาน อาหารและโภซนาการ (ปกติ) (ปวซ.)

ห้องสอบ 
ห้องโสตทัศนสีก‘ษา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔

งเ?ใส 'าสธั*

๒ เด็กหญิงลลิตา แช่มสะอาด อาหารและโภซนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๓ นางสาวอภิรดา ย่ังยืน อาหารและโภซนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
(&. นายปฏิภัทร จงใจรักษ์ อาหารและโภซนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๔ นายสีรซัซ ศิลปศร อาหารและโภซนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๖ เด็กหญิงอุมากร เค้าศรีวงษ์ อาหารและโภซนาการ (ปกติ) (ปวช.)
๗ นางสาวเนตรทิพย์ ตันติชุติ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)

ผ เย เ  1 ป้น 1 ไ ม ่ ย ไ ) ใ ) ใ น "■ อาหารและ•๓ชนาการ (.บกต,)-{โ'บ-ว1ซ:,)-----
๙ เด็กซายกรณฐั จินดารักษ์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)

๑๐ เด็กหญิงอรไพลิน เจริญวรวัฒน์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๑ นางสาวเขมีกา ทาตระฎล อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๒ นางสาวสุประวีณ์ แห่เสียงดัง อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๓ เด็กหญิงซลันธร พิมพ์บรรเจิด อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๔ นางสาวนวนันพ์ ด้วงสงค์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๔ เด็กหญิงพาขวัญ ดวงเจริญ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๖ นางสาวนิซาภัทร กำมหาวงศ์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๗ นางสาวรัซซภา ธรรมผล อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
(5) ̂ เด็กหญิงจุฑาภรณ ์แก้วเนียม อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๑๔ เด็กหญิงประสพสุข มุ่งเกมกลาง อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๐ นางสาว สุนทรี ปล้ืมโซค อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๑ นางสาวณฐนนท เลิศรุจิกล อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๒ เดก็ชายชยัวฒัน ์ เพ็งพันธ์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๓ เดก็ซายภคพงษ ์คงสัตย์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๔ นายอตชิาต ิ จิตตะแซ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๔ นางสาวจิ ดาภา ตะเภาพงษ์ อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวซ.)
๒๖ นายณฐัพล มี เมธี อาหารและโภชนาการ (ปกติ) (ปวช.)



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาชวีสกืษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิรืเ่ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบที ่ ๑)
ระดับประกาศนียนัดรวิ.ซาชีพ..(ปว^ง.

ป.ระ.๓.ทวิซาศ.หก.รรม..สาซ.าวิซา.อา.ห.ว.รและโก.ซน.ว.การ..(ฒณํ.̂ ฅ.
ลำดับท่ีศมัคร ซ่ือ - สกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร หมายเหตุ

๑ นาย บุญญฤทธ ประเสริฐผล อาหารและโภชนาการ (เฬ^ )  (ปวซ.) ห้องสอบ 
ห้องโสตทัศนสืกบา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอา?วคกีษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประเภทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระฒปัระอาศนยีบตัรวชิาชพี!ปวชง.

ประ๓ ทวิซาคทอรรม..สา.ชาวิชาอาหารและ!ภ.ชนาการ..(ระบบทวิภาคี).

ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร หมายเหตุ
๑ นางสาวกนกพร วงศ์แตง อาหารและโภชนาการ (ทวิภาค)ี (ปวซ.) ห้องสอบ 

ห้องโสตทัศนสืกบา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔

เอ เด็กหญงิพีรยา สงวนสิน อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวซ.)
๓ เด็กหญิงศุภสุตา ดำรงศ์ภมิ อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวซ.)

เด็กหญิงคุภสุตา ดำรงศ์ภมิ อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวช.)
๕ นายณภทัร หนนาง อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวซ.)
๖ เด็กหญิงภัทรนิธ้ี สุขมณี อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวซ.)
๗ นางสาวปภาวรินทร์ ดวงดารา อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวซ.)
๘ นางสาวณฐัอัญอัญญ์ ลีลาวัลลภ อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) (ปวซ.)



รายชือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาชวีสกีษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธเขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
วะดันปวะกาฒียบัตรวิชาชีพ.(ปวช,)

ประ๓ทวิชาดัก.ปกรรม..สาชาวิชาวิจิก.รสีลบั!ระนบปกติ)
ลำดับท ี่สมัคร ช่ือ - สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหดุ

๑ นายชัยเฉลิมพล พูนทรัพย์ วิจิตรสีลป๋ (ปวซ.)
๒ เด็กชายเพชรธรรม สุขสวัสด็ วิจิตรสีลน์ (ปวช.)
๓ นางสาวพรสุข แสนสูงเนิน วิจิตรสีล,ป๋ (ปวซ.)
๔ เด็กชายธนกฤต ใจเยน็ วิจิตรสิลป๋ (ปวช.) หองสอบ ๑๓๔
๕ นางสาวเบญ็จวัลย์ นักหล่อ วิจิตรสีลป๋ (ปวซ.) อาคาร ๑ ช้ัน ๓
๖ นางสาวนิรซา ธราธรรัตนกุล วิจิตรสีลนิ (ปวช.)
๗ นางสาวชุติมา หาญวรชยักิจการ วิจิตรสีลป๋ (ปวช.)
๘ เด็กหญิงซนกานต์ พรมรักษ์ วิจิตรสีล,ป๋ (ปวซ.)
๙ เด็กหญิงพัชรนันท์ สินร 'ุโชย วจิติรส ลี'ป ๋ (ปวซ.)

๑๐ นายยศพนัธ์ นวับธรธนบุรณ์ วจิติรส ลี'ป๋ (ปวช.)
๑® เด็กหญิงอ รุ ซุา ใจเดยีว วิจิตรสีลป๋ (ปวซ.)
๑๒ เด็กชายชลพรรธน์ บุตรวงษ์ วิจิตรสีลนิ (ปวซ.)
๑๓ เด็กหญงิจลเกต ภักดีสวัสด้ี วจิติรส ลี,ป๋ (ปวซ.)
๑®!! นางสาวซนกานต์ พรมรักษ์ วิจิตรสีลป๋ (ปวซ.)
๑ ๔ เด็ก'ชาย'ชลพรรธน์ บุตรวงษ์ วิจิตรสีลฟ้ (ปวซ.)
๑๖ นายวรัสก์กร โชติสิริพัซร์ วิจิตรสีลนิ (ปวซ.)
๑๗ นางสาว'นนท์'นภัส แจ้งสุข วิจิตรสีลป๋ (ปวช.)
6)6* นางสาวณ ฐั ซา อุทยัวณชิย์ วิจิตรสีลป๋ (ปวช.)
๑๙ นางสาวสีวกร ดำจีน วิจิตรสีลป๋ (ปวซ.)
๒๐ นางสาวเบญจรัตน์ ทุยไธสง วิจิตรสีลป็ (ปวซ.)
๒๑ นายฮลัวา สิงห์ภมร วิจิตรสีลนิ (ปวช.)
๒๒ นางสาว กรณิศ ธรรมโชติ วิจิตรสีลนิ (ปวซ.)
๒๓ นางสาวสุฐตา นุพันธ์รัตนเทวัญ วิจิตรสีลนิ (ปวซ.)



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาชวีสกืษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธึเ๋ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระดับป.ระกา-ฒยีบัตรวิชาชีพXปวช,).

ป.ระ.๓.ทวิซาสิ.ก.ปก.ร.รม..ฝ็าชา.วิชาการออ.กเฌ.บ.-(ระ-บม-ป.กเ)
ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สกุล สาขาวิชาที่สมัคร หมายเหตุ

๑ เด็กหญิงวรรณภา เขาทอง การออกแบบ (ปวซ.)
หองสอบ ๑๓๓ 

อาคาร ๑ ช้ัน ๓
๖ นางสาวรังสีมา สุฉายา การออกแบบ (ปวซ.)
๓ นางสาวณัฐณิซา ดาอินวงศ์ การออกแบบ (ปวซ.)
(3*. เด็กหญิงกัญญ์ซิสา รักษ์พันเจริญ การออกแบบ (ปวซ.)
๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์ สียงพะเนาว์ การออกแบบ (ปวซ.)
๖ เด็กชายธนวินท์ แรกเรียง การออกแบบ (ปวซ.)

------------------ &ๆ]



รายขอ้แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาขว้ตกิษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายขอ้ผูม้สิทิธึเ๋ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบที ่ ๑)
ระลันประกาศนัยบัตรวิชา.ซีษ!ป.วช,)

ประ๓ ทวชิาตลิปุก!รมศาชาวชิาการออภแบนน.ิเทศ.นตัลิบ.ั(ระบบปกต)ิ

ลำดับท่ีสมัคร ท่ีอ - สกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร หมายเหตุ
๑ นางสาวศิริมล อุ่นแก้ว ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)

ห้องสอบ ๑๓๕ 
อาคาร ๑ ช้ัน ๓

๒ ด.ญอนุซศรา กำเหนิด ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๓ ด.ญ.ซมบุญ ม่วงมิตร ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)

ด.ซ.มันดลี สิโสฬสสกุล ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๕ ด.ญ.ชนินธรณ์ บุญโยบล ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๖ นางสาว พซัราภา รอดคลองตัน ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๗ นาย อรรถซัย อนุไพร ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๘ นายปีณณวิซ วิโรจน์คิริ ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๙ นาย สิทธิซัย ปล่ังปรีดา ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)

๑๐ น.ส. อริสรา สุเทพทวีวัฒน์ ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
6)6) ด.ซ.พซร จันทร์เท่ียง ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๑๒ นางสาว กวินนา อาโรรา ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๑๓ นายขยพล ทรรศนะประทีป ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
6)6̂ ด.ญ.พรนัซซา เอยีมเแยม ออกแบบนิเทศ'น์คิล'นิ (ปวซ.)
๑๕ ด.ญ. ปภาดา อังสุรัตน์ ออกแบบนิเทศน์คิลนิ (ปวซ.)
๑๖ นางสาว ปวีณ์นุช มัทการ ออกแบบ'นิเทศ'น์คิล'นิ (ปวซ.)

-------------------



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาซวีคกีษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธีเ้ขา้รนัการทดสอบความถนดัทางวิซาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบที ่ ๑)
ระดบัป!ะภาศนยับตัรวชิาชพี.(.ปวช,)

ประ๓ ทวิชา.อุ.ลา.หกรรมการทอ่งเทีย่ว.สาขาวิชาฉาฟร้งแร.ม..(ระบบปกสิ)

ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สกุล สาขาวิขาที่สมัคร หมายเหลุ
๑ เด็กหญงิอาฮิตยาภรณ ์ ต้ังกิจวุฒิกุล การโรงแรม (ปวซ.) หองสอบ ๑๓๓ 

อาคาร ๑ ช้ัน ๓๒ เด็กหญิงธิดากรานต์ แสงคีม การโรงแรม (ปวซ.)
๓ นางสาวคีวาพร แย้มขยัน การโรงแรม (ปวซ.)
(5̂ นางสาวณัฐซา ธุระตา การโรงแรม (ปวซ.)
๕ นางสาวปีนณรัตน์ วิญญธนสมบัติ การโรงแรม (ปวซ.)



รายทีอ่แนบทาัยประกาศวทิยาลยัอา?วสกิษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายชีอ่ผูม้สีทิธเขา้รชัการทดสอบความถนดัทางวชิา?พและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระดับประกาฝ็นียนัด.รวิชา?ฬซ้ัม.สูง..ผวฮ,)

นัร.ะ๓ทวิชา®ท.ธรรม..สาชาวิชาอา.ห.ารแสะโภช.นาการ..(รเฌบปกติ)
ลำดับท่ีสนัศร ท่ีอ - ศฤล สาขาวชิาทีส่มคัร หมายเหตุ

๑ นางสาวภัสสภรณ์ ทองจันทร์ อาหารและโภชนาการ (ปวส.) ห้องสอบ 
ห้องโสตทัศนสืกษา 
อาคาร ๑  ช้ัน ๔เอ นางสาวธัญซนก มีสัตย์ อาหารและโภชนาการ. (ปวส.)

๓ นายจิรายส แช่จ อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๔ นางสาวเสาวณ ีสะเดาทอง อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๕ นางสาวณชิา ล้ิมไฉไล อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๖ นายพฟุเ้กต ุพงศ์ภาญมาพร อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๗ นางสาวจิรภัทร์ จันทรเกษมจิต อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๘ นางสาวลลนา โสดาดวง อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๙ นายดบุรุจ ศรีวงศ์ อาหารและโภชนาการ (ปวส.)

๑๐ นายนฤบุตร ทับทอง อาหารและโภชนาการ {ปวส.) -
๑๑ นางสาวบัณฑิตา อินบัว อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๑๒ นายศุภวิซญ์ ชบุญ อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๑๓ นายอษัฎา อังคะไสย์ อาหารและโภชนาการ (ปวส.)
๑  3̂ นายกวิน เช่ีเยมเศรษฐสิน อาหารและโภชนาการ (ปวส.) ๆ ^



รายซีอ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาชวีสกืษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธีเ้ชา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระดับป!ะภาศนียบัตรวิชา.?พซ้ันสงXป.วฝ็,)

.ป.ระ.พท.วิชาค.หก.รรม..สา.ชาวิ.ชา.อา.หา.รแ.ล.ะโภ.ชนากา!.(ระบบท.วิภาค)

ลำดบัทีส่มัคร ช่ือ - สกุล สาขาวชิาทีส่มคัร หมายเหดุ
๑ นางสาวอารีญา ดอนเถ่ือนไพร อาหารและโภชนาการ (ปวส.) ทวิภาคี ท้องสอบ 

ห้องโสตทัศบสืกษา 
อาคาร ๑  ช้ัน ๔



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอาชวีคกีษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธีเ้ขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประ๓ ทระบบปกติ (รอบที ่ ๑)
ระดบัประกาศนยับัตรวิชาชีพขัน้.สูง.(ปวฮว.

ประ๓ ทวิช.าค.หกรรม..สาขาวิชาการจัดการธุรกิ.จ.อาหาร.(ระบบทวิภาคี).
ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สคุล สาขาวชิาทีส่มคัร หมายเหตุ

๑ นางสาว หฤทัย กเจริญ การจัดการธุรกิจอาหาร (ปวส.)ทวิภาคี ห้องสอบ
ห้องโสตทัศนศึกษา
อาคาร ๑ ชน ๔



รายซือ่แนบทา้ยประกาศ วทิยาลยัอา?วสกีษาเสาวภา 
เร่ือง ประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเขา้รบัการทดสอบความถนดัทางวชิาชพีและสมัภาษณ์

ประเภทระบบปกติ (รอบท่ี ๑)
ระดับ.ป!ะกาศนยับตัรวชิาชพีช้ัน.สงู.(ปวสง.

ประ.๓ ท.วิชา.̂ ฒา.ห.กรร.ม.ท่อง.เท่ียว..สา.ขาวิชา.ถา.รโรงแ.รม..(ระบบ.ทวิภาคี).

ลำดับท่ีสมัคร ซ่ือ - สกล สาขาวชิาทีส่มคัร หมายเหตุ
๑ นางสาว ปรียารัตน์ สาดประเสริฐ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (ปวส.) ห้องสอบ ๑๓๓
๒ นางสาวสิริลักษณ์ ก่อเกียรติตระกล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (ปวส.) อาคาร ๑ ช้ัน ๓
๓ นางสาวปาริชาติ จริตวิศาล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (ปวส.)

.............^


