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ด้วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
              กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(โควตา) ประจําปีการศึกษา  2559  บัดนี้ได้สิ้นสุด
              การรับสมัครเรียบร้อยแล้วและให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมามอบตัวเพ่ือเป็นนักเรียน - นักศึกษา  ในวันเสาร์
              ท่ี  23 มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอดิเรกสาร   วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง

สาขางานยานยนต์ โควตา  จํานวน  9  คน
ํ ั ื่ โ ี

                        ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
                          เรื่อง  รายชื่อนักศึกษา (โควตา)  ระดับ  ปวช.

              ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  และให้เตรียมหลักฐาน/เอกสารการมอบตัวดังเอกสารแนบท้ายนี้   ทางวิทยาลัยฯ
              ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา (โควตา)  จํานวน 164 คน    ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

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

ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน
1 นายวรนาถ ฮะวังจู โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)
2 นายพิษณุ ศุภรัตน์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นายอนุชา เจริญศรี โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
4 นายธเนศ สวนกุหลาบ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
5 นายสมชาย ดุษฎี โรงเรียนวัดบัวงาม
6 นายพงศกร ทองพงษ์ โรงเรียนวัดบัวงาม
7 นายพีรภัทร จันทร์ปาน โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
8 นายภาณุพงษ์ สัจจประภากุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
9 นายนันทวุฒิ เจริญฤทธ์ิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) โควตา  จํานวน  31  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายสราวุธ ภูสุวรรณ โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
2 นายณัฐพงษ์ ปัญญา โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
3 นายเจษฎา พานทองคํา โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นายณัฐวุฒิ สุบิน โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
5 นายเรืองศักดิ์ ยาศรี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
6 นายธนวรรธน์ รสโหมด โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
7 นางสาวเพ็ญศรี พิกุล โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 นายกฤตพล เบ้ียพุ่มพวง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
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9 นายกฤษณะ ศิริยม โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
10 นายกัปตัน พิจารณ์จิต โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
11 นายธนารักษ์ โมราวงษ์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
12 นายปาณิธาร อ่ิมเอิบ โรงเรียนวัดบัวงาม
13 นายสุวสันต์ มณีมูล โรงเรียนวัดบัวงาม
14 นายพิษณุ ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบ่อแร่
15 นายยุทธกร สวนมะลิ โรงเรียนบ่อแร่
16 นายเอกสิทธิ แจ้งนุสนธ์ โรงเรียนบ่อแร่
17 นายไชยภัทร วันทอง โรงเรียนบ่อแร่
18 นางสาวณัษพร ประสงค์งาม โรงเรียนบ่อแร่
19 นายศุภกิตต์ วงษ์สอาด โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
20 นายภาสวี แสงคําคม โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
21 นายชาตรี นามก่ิง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
22 นายขวัญชัย บรรทิตย์ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
23 นายกีรติ โพธ์ิทอง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
24 นายณัฐพงศ์ ภาพเจริญ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
25 นายพงษ์สิทธ์ิ ใจดี โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
26 นายเขมทัต คํามณี โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
27 นายพายุพัฒน์ จันทร์สวน โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
28 นายศิริโรจน์ ผาสุก โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
29 นายเทวิน จันสวัด โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
30 นายกฤษณพันธ์ มีมงคล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
31 นายคมสัน สิทธิวงศ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) (ช่างกลโรงงาน) โควตา  จํานวน  5  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายอดิศักดิ์ เถ่ือนวงษ์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
2 นายวัชรกร โพธ์ินคร โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
3 นายชลสิทธ์ิ ก่ีกระโทก โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
4 นายสธน สุภาพ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
5 นายกฤตดนัย ช่วยขวัญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

สาขางานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล โควตา  จํานวน  8  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายกีรติกร ใจเฉ่ือย โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดบ้านอ้อย)
2 นายพีรวัส วงษ์สงวนสอดศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมุ
3 นายอภิสิทธ์ิ คํามณี โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
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4 นายณัฐพงศ์ มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
5 นายสุทธิพันธ์ กฤษเกล้า โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
6 นายนนทนัตถ์ เหมราช โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
7 นายธีรนัย พืชจันทร์ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
8 นายวรัญญ ทองปรุง โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน
1 นายณัฐนันท์ เขียวมุ่ย โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นางสาวรัตนาพร สุขเพลินกิจ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นายวราวุฒิ ศิรศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นายองอาจ สกุลณี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
5 นายวิศวะ เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
6 นายเชษฐพันธ์ุ พันธ์ุพงษ์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
7 นายปรมี มะสีพันธ์ุ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 นางสาวเปรมวดี พานวงค์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
9 นายณพชร หาลูกจันทร์ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

สาขางานไฟฟ้ากําลัง โควตา  จํานวน  41  คน

10 นายเจษฏา ผิวสุข โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
11 นายเฉลิมพงษ์ เอ่ียมสุดใจ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
12 นายพัชรพงษ์ ทองประสาน โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
13 นายอันดา มีฤทธ์ิ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
14 นายยุทธนา ทองรักษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
15 นายสุธิพงษ์ จําเนียรผล โรงเรียนบ่อแร่
16 นางสาวจิราภา เสง่ียมวงษ์ โรงเรียนบ่อแร่
17 นายธนพล มัตเดช โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร"
18 นายภูมินทร์ ชาเรณู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร"
19 นายณัฐพล หมู่หนองสังข์ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร"
20 นายนราธร ผอบทอง โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร"
21 นางสาวพรชิตา เอ่ียมสําอาง โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
22 นายธีรพงษ์ ธารีรักษ์ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
23 นายชานนท์ โคกดอน โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
24 นายอาทิตย์ บุญสุภาพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
25 นายชุติไชย บัวแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
26 นายนนทกร รอดวิจิตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
27 นายธนภัทร สินสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
28 นางสาวเพชรรัตน์ดา พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วงุ
29 นางสาวจันทรา อ่อนไสว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
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30 นายวัฒนา จันทร์ศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
31 นายปฐวี คชประภา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
32 นายรัฐพงษ์ พรรณนา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
33 นายธีรภัทร เฉลิมภาค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
34 นางสาวนฤมล บุญเรียง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพฐ.
35 นางสาวธนวรรณ กุญขร โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพฐ.
36 นางสาวปวิชญา มาละหาน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพฐ.
37 นายธนากร ป้องทา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
38 นายปุญญพัฒน์ ดีปราสัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
39 นายอิศเรศ รังผึ้ง โรงเรียนแก่งคอย
40 นายเจษฎา ศักดิ์เดชา โรงเรียนแก่งคอย
41 นายชาคริท อาจธัยกิจ โรงเรียนแก่งคอย

ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน
1 นางสาวสุวรรณวรีย์ ศรีกุล โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
2 นางสาวชลธิชา เข็มอาบ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โควตา  จํานวน  7  คน

3 นายภาธรณ์ ประคองสังข์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
4 นางสาวรดามณี จิตร์ประไพ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
5 นางสาวสิริกร เลือดสันเทียะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
6 นายณัฐพงษ์ สุ่มทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
7 นายจรัสรวี คงดีเพียร โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ โควตา  จํานวน  9  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวรจเรข เสนาปิน โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
2 นางสาวกนกกาญจน์ ยศบรรดาศักดิ์ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
3 นายสพล มหาวงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
4 นายคุณัชญ์ แก้วไพรวัน โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
5 นางสาวประภาพร จันทร์กระจ่าง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
6 นางสาวกัญญารัตน์ กนิษฐสุนทร โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
7 นางสาวฉัตรวิไล รัตนบุรี โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
8 นางสาวสุดารัตน์ ขันทอง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
9 นางสาวสิริรัตน์ ภาคสุข โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
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สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตา  จํานวน  4  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวชลภรณ์ จอมสง่า โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นางสาววลัยพรรณ มั่งนิมิตร โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นางสาวชยภรณ์ จอมสง่า โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นางสาววรินทร จําปาทอง โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"

ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน
1 นางสาวกัญชลา ปาทาน โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นางสาวศุภลักษณ์ บัวทอง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นางสาวณัฎฐธิดา นิลแก้ว โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นางสาวพรวิมล สมบูรณ์ศิลป์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
5 นางสาวสิริยากร ดาวกลาง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
6 นางสาวนาตยา เส็งแสงทอง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
7 นางสาวสุภาวรรณ มีชอบ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 นางสาวจิราวรรณ ทองแดง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

สาขางานการบัญชี โควตา  จํานวน  35  คน

9 นายวุฒิชัย ปราบวิไล โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
10 นางสาวธัญพิชชา วงศ์เขียว โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
11 นางสาวพัชรพร อุดรทะเลอไทย โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
12 นางสาวกนกวรรณ กวางทอง โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
13 นางสาวชานาพร อ่ิมอารมณ์ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
14 นางสาวโสภิดา เหลืองศรีดา โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
15 นางสาวนภวรรณ ท่าห้อง โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
16 นางสาวกันยารัตน์ ผิวสุข โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
17 นางสาววรรณิภา วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
18 นางสาวสรารัตน์ ชัชวารี โรงเรียนวัดนางคุ่ม
19 นางสาวสุดารัตน์ ทองมาก โรงเรียนวัดนางคุ่ม
20 นางสาวนันทพร โสรมรรค โรงเรียนวัดบัวงาม
21 นางสาวศิริเพ็ญ พวงสุมาลี โรงเรียนวัดบัวงาม
22 นางสาวชวัลลักษณ์ บุญบํารุง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
23 นางสาวชนกานต์ บุตรกะศก โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
24 นางสาวธิดารัตน์ ไทยฉาย โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์3)
25 นางสาวสุภาวดี สีเขียว โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์3)
26 นางสาวจุฑาเพชร โพธิ์ทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
27 นางสาวปริสา บุญกระจาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคุญ ุ
28 นางสาวนวพรรษ ธนาลาภกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
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29 นางสาวสุนิษา เช้ือกล้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
30 นางสาวพนิดา กลิ่นมณฑา โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
31 นางสาวมณฑิตา ฟันไร่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
32 นางสาวอริศรา ปลื้มใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
33 นางสาวจารุวรรณ ธงยี่สิบสอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
34 นางสาวนพรดา หลั่นจันทึก โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
35 นางสาวณัฐธชา แก้วมุขดา โรงเรียนแก่งคอย

ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน
1 นางสาวสุพัตรา ทิวิเลิศ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
2 นางสาวกมลวรรณ อ่อนแก้ว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
3 นางสาวกมลชนก ภูมิเจริญ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โควตา  จํานวน  12  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวสุรัสวดี ภูมิอุดม โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

สาขางานการตลาด โควตา  จํานวน  3  คน

2 นางสาวนพมาศ หอมเกษร โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
3 นางสาวชนาภัตร ทองตัน โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
4 นางสาวณัฐวรา นิลสําราญ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
5 นางสาวฑิตฐิตา เฉลยวิมาน โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
6 นางสาวมินตรา อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
7 นางสาวกัญญารัตน์ แขวงแข่งขัน โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
8 นางสาวศิริลักษณ์ น่ิมน้อย โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
9 นางสาวจุฑามาศ สุขวินัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
10 นางสาววาสนา คําปาน โรงเรียนวัดมะขามเรียง
11 นางสาวอธิติญา ยอดแก้ว โรงเรียนหนองแซงวิทยา
12 นางสาวอัจฉรียา ช่ืนบุญ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

ประกาศ ณ วันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2559

(นายเรวัช   ศรีแสงอ่อน)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
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1.  สําเนาใบรับรองผลการเรียน 5  ภาคเรียน 
2.  สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน  นักศึกษา,บิดา,มารดา อย่างละ 3 ใบ  (รับรองสําเนาถูกต้อง)
3.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  2  รูป
4.  ใบรับรองแพทย์  1 ใบ                                                                            
5.  ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว  ระดับ ปวช. ประมาณ 1,500  บาท
6.  ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว  ระดับ ปวส.(สายตรง)  ประมาณ 7,370  บาท
7.  ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว  ระดับ ปวส.(สายม.6)  ประมาณ 5,370  บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 036-281295, 036-331001

ในวันเสาร์ที่  23  มกราคม  2559  เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุมอดิเรกสาร  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันมอบตัว


