ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 1)
ปีการศึกษา 2562
...............................................................................................
ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษา
ต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น
วิทยาลัยฯ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อข้างท้าย ดาเนินการต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมขวัญข้าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
2. โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันมอบตัว
2.1) สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน ของนักเรียน 1 ฉบับ (เฉพาะ
ผู้ที่ยังได้ไม่ยื่นในขั้นตอนการสมัคร)
2.2) นา รบ. ตัวจริงมาแสดง พร้อมสาเนาเอกสาร 1 ฉบับ
2.3) ถ้าผู้ปกครอง ไม่ใช่ บิดา - มารดา ต้องมีใบมอบอานาจ 1 ฉบับ พร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ่ายเอกสารไว้ในหน้าเดียวกัน) 1 ฉบับ
2.4) ใบรับรองแพทย์ ระบุเพิ่มเติมว่า “ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และ
โรคไข้หวัดใหญ่แล้ว”
3. หากนักเรียนไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562

(ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนประจาปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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ชื่อ-สกุล
นางสาวจิตรกานต์ วงศ์วรชาติ
นางสาวกนกพร ชานาญกิจ
นายปุระชัย ไทรแก้ว
นางสาวกิติยา เมืองมี
นางสาวสร้อยฟ้า เอกลักษณ์บุรุษ
นางสาวฐิติมา ศรีนรคุตร
นางสาวอภิชญา เอียดช่วย
นายรัชพงศ์ เตชะอุด
นางสาววลัยลักษณ์ กาญจนอักษร
นางสาวสุชานันท์ อุตมะพันธ์
นางสาวธิดา มีความกล้า
นายปวริศ สุวรรณใจ
นายภูวนัตถ์ ขุนเทพ
นางสาวณัชชิฎา สินรวม
นางสาวพิยดา สอนสอาด
นางสาวกนกอร ปาณี
นายเจษฎา อ่อนศรี
นายศาล รักกมล
นายจิรายุ ทับทิมสุวรรณ์
นายภูมิดล ริมทอง
นางสาวกาญจนา ช่อเพชร
นางสาวศุภิญญา ทองสุก
นายวาทิตต์ ไชยงาม
นางสาวภรภัทร บงสุนันท์
นายธนพัฒน์ วงศ์วรชาติ
นายศิวกร สุวรรณา
นายศิวราม ปรางเพ็ชร์

หมายเหตุ
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นางสาวพรปวีณ์ พัฒนา
นางสาวญาณิศา กรองทอง
นายธนภัทร ตาบุตรศี
นางสาวจิรัชญา บุษบงศ์
นายเดชวิชัย แซ่ด่าน
นางสาวอริศรา อุ่นเรือน
นายมาร์วิน คาเมล
นางสาวธารรัตน์ ใจห้าว
นางสาวอรวรรณ พรหมประสงค์
นายศุภวิชญ์ ดิษฐแก้ว
นางสาวสุภาวี ไกรทอง
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ
นายนพปฎล เลิศโพธิ์ดารงชัย
นางสาวอัจฉรา สุขบัว
นางสาวสุภาวดี แก้วสุพรรณ
นางสาวสุพัตรา ผุยคาชา
นายณัฐวุฒิ แสงเงิน
นายโรจนศักดิ์ ประดับ
นายธีรธร แถวลีลา
นางสาวจิตติมา จันทรบุรี
นายนนทภัทร พายชุมพล
นายภาณุสรณ์ แก้วตุ้น
นางสาวน้อพอ ยศยิ่งอภิราม
นายรัชตสิทธิ์ แซ่ง่าน
นางสาวปิ่นฤทัย จงจิตร
นายปุญญพัฒน์ กาลคลอด
นายดนุพล ว่องพจมาน
นางสาวฟ้าใส สุขสาราญ
นายแทนกาย พรหมทิพย์
นางสาวกวีวรรณ ชูเชิด
นางสาวบัณฑิตา สุขแสง
นางสาวสัจจพร บุญเนื่อง
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นางสาวยุพารัตน์ อนันตบาล
นางสาวธารารัตน์ ชัยเดช
นายศีล รักกมล
นายศุภสิน ยลทรัพย์ศิริ
นางสาวจิราพร กิจชู
นางสาวอริสา ศรีไทย
นายศิวนาถ เมฆเลื่อนลอย
นางสาวกันยารัตน์ สังข์ดวง
นายนที ขวัญทอง
นางสาวปาหนัน คมสัน
นายนันทพงศ์ หนูเนตร
นางสาววราภา ทวีมงคลชัย
นางสาวเกศกนก แซ่ตั้ง
นางสาวจิราพร เปลี้ยครองสวน
นางสาวกัลยรัตน์ ช่วยชนะ
นางสาวสมิตานัน พรหมเลิศ
นายอภิเดช แซ่ด่าน
นางสาวพิมพกานต์ มีตา
นายธีระภัทร อินทเรือง
นางสาวอทิวรรณ สมประสงค์
นายวชิรวิทย์ แสงปลอง
นางสาววิไลลักษณ์ เพชรสุข
นางสาวกุสุมา สังข์ดวง
นางสาวนภาดล ศรีนุ่นวิเชียร
นางสาวปนัสยา กีชวรรณ์
นางสาวสาวิตรี ทิพย์พิมล
นายสิรวิชญ์ แก้วละเอียด
นายจักรรินทร์ ขวัญสุย
นายจิรัฏฐ์ หอมหวน
นางสาวรัตน์ธิดา เพ็ชรอาวุธ
นายกฤษนัย ยอดจันทร์
นางสาวจิรพรรณ เปลี้ยครองสวน
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นางสาวศุภิสรา ไกรนรา
นายบันลือฤทธิ์ สุวรรณกิจ
นายพงษ์เทพ โยศาจันทร์
นางสาวปิยะณัฐ เพ็ชรอาวุธ
นางสาวลลิตา ส่งโสม
นายพีรพัฒน์ เพชรนิล
นายอดิศัย ศรีภักดี
นายธวัชชัย สืบสวน
นายธนาเทพ ฉ่าอารีย์
นายเพชรชรัตน์ แสงป้อง
นายเกียรติเกรียงไกร ประจิมทิศ
นางสาวณภัทร จันทร์เพ็ง
นางสาววรรณกานต์ วนานิเวศ
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิปิณฑ์
นายอนันตพงศ์ เอียดหนู
นางสาวสาวิตรี สุขดา
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทรัมพร
นางสาวบงกชรัตน์ รักษ์มณี
นางสาวพรทิพย์ คะหะอ่อง
นายวันฉัตร ชูมีนวล
นางสาวพัชราภรณ์ คงแก้ว
นางสาวธิติมา จิตต์หลัง
นางสาวซอคื้อ ไพรบุญเจริญ
นายพงษ์ธร โยศาจันทร์
นายณัฐดนัย อินทร์นุ่มพันธุ์
นางสาวธิติมา สมุทรสาร
นางสาวธัญธร เสาไส
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