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

สาขางานเทคนิคยานยนต ์ (สายตรง)  โควตา  จํานวน  27  คน

                                  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
                                   เรื่อง  รายชื่อนักศึกษา (โควต้า)  ระดับ  ปวส.
                                 -----------------------------------------------------------

              ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  และให้เตรียมหลักฐาน/เอกสารการมอบตัวดังเอกสารแนบท้ายนี้   ทางวิทยาลัยฯ
              ขอประกาศรายชื่อนักศึกษา (โควตา)  จํานวน  473 คน    ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน
1 นายนพรุจ งามพจนวงศ์ วท.ท่าหลวงฯ
2 นายรัตนชาติ พูลพล วท.ท่าหลวงฯ
3 นายทักษดนัย ทองมั่ว วท.ท่าหลวงฯ
4 นายเดชาธร ดีมากมี วท.ท่าหลวงฯ
5 นายภานุวัฒน์ เดชอุดม วท.ท่าหลวงฯ
6 นายวิษณุ ประสพศักดิ์ วท.ท่าหลวงฯ
7 นายพฤทธ์ พิมพาศรี วท.ท่าหลวงฯ
8 นายไพรัช มุสิกชาติ วท.ท่าหลวงฯ
9 นายภัทรดลย์ กลิ่นประทุม วท.ท่าหลวงฯ
10 นายรัตนมงคล จําปาเทศ วท.ท่าหลวงฯ
11 นายอลงกฎ ศรอินทร์ วท.ท่าหลวงฯ
12 นายธนากร คชเดช วท.ท่าหลวงฯ
13 นายภัทราวุธ พรหมภักดี วท.ท่าหลวงฯ
14 นายพงศธร ศรีมณฑก วท.ท่าหลวงฯ
15 นายพิเชฐ บุญชัยศรี วท.ท่าหลวงฯ
16 นายพลกฤษณ์ การีเวท วท.ท่าหลวงฯ
17 นายสรายุทธ์ เขียวอ้อม วท.ท่าหลวงฯ
18 นายพลวัฒน์ แสงไพโรจน์ วท.ท่าหลวงฯ18 นายพลวฒน แสงไพโรจน วท.ทาหลวงฯ
19 นายผาเมือง อบรา วท.ท่าหลวงฯ
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20 นายหิรัญ โตมะนิตย์ วท.ท่าหลวงฯ
21 นายสุปาณัสม์ คุ่ยชาวนา วท.ท่าหลวงฯ
22 นายเจษฎาภรณ์ ใยดํา วท.ท่าหลวงฯ
23 นายบัณฑิต ภาคสมมุติ วท.ท่าหลวงฯ
24 นายพิชิต กันทาง วท.ท่าหลวงฯ
25 นายกรมิษฐ์ ทรงวิชา วท.ท่าหลวงฯ
26 นายศิลป์ชัย ชาตินันท์ วท.ท่าหลวงฯ
27 นายอภิวัฒน์ ดวงจันทร์ วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานเทคนิคยานยนต ์ (สาย ม.6)  โควตา  จํานวน  17  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

1 นายชัยวัฒน์ สว่างเรียน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
2 นายกฤษฏา เหมือนรัตน์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
3 นายพิษณุ จันทร์ปรุง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
4 นายโชคชัยนรินทร์ ยิ้มละม้าย โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
5 นายสาครินทร์ เขียวพันธ์ุ วท.ท่าหลวงฯ
6 นายวุฒิชัย ภู่ทอง วท.ท่าหลวงฯ
7 นายสําราญ สามิภักดิ์ วท.ท่าหลวงฯ
8 นายชิษนุพงศ์ แดงน้อย วท.ท่าหลวงฯ
9 นายอภิสิทธ์ิ บวรสิทธิโชค วท.ท่าหลวงฯ
10 นายพรชัย วงษ์อินทร์ วท.ท่าหลวงฯ
11 นายณัฐพงษ์ อยู่ภู่ วท.ท่าหลวงฯ
12 นายปิยะ พรมสารี วท.ท่าหลวงฯ
13 นายสมเด็จ ภูมิสังข์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
14 นายขรรค์ชัย เทียนทอง โรงเรียนแก่งคอย
15 นายวัชรินทร์ โพธ์ิฉิม โรงเรียนแก่งคอย
16 นายจิตวัส สุขวัย โรงเรียนแก่งคอย
17 นายสิทธิกร สิทธ์ิน้อย โรงเรียนแก่งคอย

สาขางานเครื่องมือกล  (สายตรง)  โควตา  จํานวน  39  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล โรงเรียน

1 นายธิติพัฒน์ ผู้พัฒน์ วท.ท่าหลวงฯ
2 นายศราวุธ เถ่ือนเนาว์ วท.ท่าหลวงฯ
3 นายสยาม โคกมณี วท.ท่าหลวงฯ
4 นายบัญชา พันยฤทธ์ิ วท.ท่าหลวงฯ
5 นายนพดล ภักดีชุมพล วท.ท่าหลวงฯุ
6 นายพงศธร ทองใบ วท.ท่าหลวงฯ
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7 นายศรีรัตน์ พรหมมา วท.ท่าหลวงฯ
8 นายฉัตรฐากูร ยุพานิช วท.ท่าหลวงฯ
9 นายศราวุธ มุ่งจ่าง วท.ท่าหลวงฯ
10 นายคมสันต์ พรมคุณ วท.ท่าหลวงฯ
11 นายสิทธิพล กระแสร์โท วท.ท่าหลวงฯ
12 นายสุรพัศ ดงบัง วท.ท่าหลวงฯ
13 นายพรรษา เพ็งสว่าง วท.ท่าหลวงฯ
14 นายสุทธิกานต์ ขันตี วท.ท่าหลวงฯ
15 นายนิธิ วินทะชัย วท.ท่าหลวงฯ
16 นายพิทยะ ธนูศร วท.ท่าหลวงฯ
17 นายอาทิตย์ ฟูบุญมา วท.ท่าหลวงฯ
18 นายพงศธร อาศัยสขุ วท.ท่าหลวงฯ
19 นายทวีชัย ละพงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
20 นายรัชชานนท์ คัมภิรานนท์ วท.ท่าหลวงฯ
21 นายปุณภวัฒน์ ภู่ระย้า วท.ท่าหลวงฯ
22 นายศิวกรณ์ ก้อนขาว วท.ท่าหลวงฯ
23 นายจักรรินทร์ เช้ือพันธ์ุ วท.ท่าหลวงฯ
24 นายชัยณรงค์ เอกสุวรรณ วท.ท่าหลวงฯ
25 นายสุรศักดิ์ โทชนบท วท.ท่าหลวงฯ
26 นายพันธกานต์ ลวดทอง วท.ท่าหลวงฯ
27 นายณรงเกียรติ สมบุญ วท.ท่าหลวงฯ
28 นายณัฐวุฒิ ตรุดไทย วท.ท่าหลวงฯ
29 นายปริญญา พรหมศร วท.ท่าหลวงฯ
30 นายนภสินธ์ุ เสง่ียมวงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
31 นายอนุเดช จันทวงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
32 นายวัฒนเทพ มีแลบ วท.ท่าหลวงฯ
33 นายธนกร กลัดสงวน วท.ท่าหลวงฯ
34 นายจิรเมธ วาปี วท.ท่าหลวงฯ
35 นายภาณุสิทธ์ิ หนูปาน วท.ท่าหลวงฯ
36 นายสุทธิรักษ์ สุวรรณแกม วท.ท่าหลวงฯ
37 นายสิทธิชัย น้อมนอบ วท.ท่าหลวงฯ
38 นายอัครพนธ์ เจิมจํารูญ วท.ท่าหลวงฯ
39 นายวิศิษฐ์ จุสกุลวิจิตร วท.ท่าหลวงฯ
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สาขางานเครื่องมือกล  (สาย ม.6 ) โควตา  จํานวน  32  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายวีรวัฒน์ สมพลกรัง โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
2 นายณัฐพล เสาร์สุข โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
3 นายชนกันต์ อยู่ยืน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
4 นายศุภฤกษ์ ใยขามป้อม โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
5 นางสาวดวงพร มนต์ฤาษี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
6 นายคมสัน สินธุสิงห์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
7 นายสหรัฐ คันธรักษ์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 นายนันทกร กันเกตุ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
9 นายวันชัย พูลทวี โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
10 นายเสกสรร ก้อนทอง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
11 นายอภิชาติ ใบครุธ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
12 นายวันชัย ถือความสัตย์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
13 นายอนุชา เลื่อมอรุณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
14 นายอภิวัฒน์ จอมสุข โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
15 นายประวันวิทย์ ดวงรัตน์ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
16 นายอดิศร แก้วศิลา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
17 นายอนุชิต แก้วมาลา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
18 นายชาคริสต์ รางวัลหลาย โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
19 นายกิติชัย แก้วพวง โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
20 นายกฤษณะศักดิ์ โพธ์ิระย้า โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
21 นายจีรภัทร อ่อนหวาน โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
22 นายทักษิณ จําปาไทย โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
23 นายเอกรินทร์ มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
24 นายชนาทร ช่ืนชู โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
25 นายยุทธชัย ม่วงแป้น โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
26 นายเจษฎา หนัดใหม่ โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
27 นายโกวิท เสือคุ่ย โรงเรียนดอนพุดวิทยา
28 นายสุรศักดิ์ แดงสุมา โรงเรียนแก่งคอย
29 นายฐิติพงษ์ ศรีพิทักษ์ โรงเรียนแก่งคอย
30 นายอาทิตย์ พ่ึงอินทร์ โรงเรียนแก่งคอย
31 นายพงศกร บุบผาทอง โรงเรียนแก่งคอย
32 นายเขษมศักดิ์ ศรีวิลัย โรงเรียนแก่งคอย
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สาขางานไฟฟ้าควบคุม (สายตรง) โควตา  จํานวน  47  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายศิริพงษ์ สิงห์แก้ว วท.ท่าหลวงฯ
2 นายพงศกร ยิ่งกว่าชาติ วท.ท่าหลวงฯ
3 นายวรเชษฐ์ สุขสวัสดิ์ วท.ท่าหลวงฯ
4 นายปฐมพร ปานันท์ วท.ท่าหลวงฯ
5 นายพีรพล บุญถนอม วท.ท่าหลวงฯ
6 นายทินกร จําปาทอง วท.ท่าหลวงฯ
7 นายรัชชานนท์ อุ่นเสนีย์ วท.ท่าหลวงฯ
8 นายจิรเดช เอ่ียมสอาด วท.ท่าหลวงฯ
9 นายนพรัตน์ รอดทุกข์ วท.ท่าหลวงฯ
10 นายณัฐวุฒิ กลั่นเกจ วท.ท่าหลวงฯ
11 นายสนธยา มะลา วท.ท่าหลวงฯ
12 นายชินวัฒน์ ช่ืนโพธ์ิใช้ วท.ท่าหลวงฯ
13 นายชลชาติ จันทร์สุข วท.ท่าหลวงฯ
14 นายประทีป เตือนใจ วท.ท่าหลวงฯ
15 นายสิรภพ โพธ์ิศรี วท.ท่าหลวงฯ
16 นายณัฐวุฒิ ศะศินิล วท.ท่าหลวงฯ
17 นางสาวศิริวรรณ จันทบูรณ์ วท.ท่าหลวงฯ
18 นางสาวฐาปนี อรรคศรีวร วท.ท่าหลวงฯ
19 นายวชิรพันธ์ุ วิทักขะ วท.ท่าหลวงฯ
20 นางสาวอรพรรณ ปาระชาติ วท.ท่าหลวงฯ
21 นางสาวนพรัตน์ โตยันต์ วท.ท่าหลวงฯ
22 นายอนุชิต วงษ์คนิษฐ วท.ท่าหลวงฯ
23 นายภาณุพงศ์ วงษ์คนิษฐ วท.ท่าหลวงฯ
24 นายสถาพร เลี้ยงดี วท.ท่าหลวงฯ
25 นายภัทรพงศ์ กาฬภักดี วท.ท่าหลวงฯ
26 นายอานนท์ เอ็มอาบ วท.ท่าหลวงฯ
27 นายศุภกิตติ์ นําสุข วท.ท่าหลวงฯ
28 นายชัยพฤกษ์ ชูทรัพย์ วท.ท่าหลวงฯ
29 นายอลงกรณ์ เพชรหงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
30 นายสรนันท์ สร้อยวัน วท.ท่าหลวงฯ
31 นายสินธนา อินทมี วท.ท่าหลวงฯ
32 นายโยธิน สิทธิจารย์ วท.ท่าหลวงฯ
33 นายวรพล มะโนดุลย์ วท.ท่าหลวงฯ
34 นายศักรินทร์ แสนหมู วท.ท่าหลวงฯู
35 นายปรัชญา พิมพิมาย วท.ท่าหลวงฯ
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36 นายณัฐพล พรินทรากูล วท.ท่าหลวงฯ
37 นายอิศรา สารีบุตร วท.ท่าหลวงฯ
38 นายเมธาวี แช่มฉ่ิง วท.ท่าหลวงฯ
39 นายจักรกฤษณ์ คัมภิรานนท์ วท.ท่าหลวงฯ
40 นายองศา ลี้สมบูรณ์วงศ์ วท.ท่าหลวงฯ
41 นายธนธิป เงินพุ่ม วท.ท่าหลวงฯ
42 นายสุรภัทร ขอนดอก วท.ท่าหลวงฯ
43 นายอนุชา บริพันธ์ วท.ท่าหลวงฯ
44 นายเกียรติศักดิ์ พูลทรัพย์ วท.ท่าหลวงฯ
45 นายธนพล เทพารักษ์ วท.ท่าหลวงฯ
46 นายนภัทร มาลีรัตน์ วท.ท่าหลวงฯ
47 นายวรกิต ลิพันธ์ วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานไฟฟ้าควบคุม  (สาย ม.6)โควตา  จํานวน  26  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวศิรินลักษณ์ จันทมา โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นายอัศนัย แซ่มัว โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นายพีรพล ภูระย้า โรงเรียนหินกองวิทยาคม
4 นายจักรชัย อินสุวรรณ์ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
5 นายณัฐสิทธ์ิ สังสินธ์ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
6 นางสาวรัตนาพร อินตาพวง โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
7 นางสาวรัตติกาล คุณนาม โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
8 นายสิรวิชญ์ บุญถาวร โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
9 นางสาวรุ่งทิวา เสนกล่ํา โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
10 นางสาวนารีทิพย์ นามบุตร โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
11 นายเอกราช อภิญญา โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
12 นายอนุชา หามนตรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
13 นางสาวณัฐฐาพร แจ่มจันทร์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
14 นางสาวนํ้าฝน เรืองเช้ือเหมือน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
15 นางสาวนํ้าฝน อินทปัญญา โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
16 นางสาวณัฐมล ตันต๊ะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
17 นายชนัทพงษ์ โชคเหมาะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
18 นางสาวเบญจภัทร ปล้องเกิด โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
19 นางสาววรดา ลําจวน โรงเรียนสุธีวิทยา
20 นายธนกร ผดุงภักดิ์ โรงเรียนดอนพุดวิทยา
21 นายภาณุวัฒน์ แก้วมีศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีุ ุ ุ
22 นายณัฐพงษ์ สง่าประภากรณ์ โรงเรียนพระนารายณ์ 
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23 นายเดชพนม ป่ันฟัก โรงเรียนแก่งคอย
24 นายภานุวัฒน์ จันทโสภณ วท.ท่าหลวงฯ(ชค)
25 นางสาวณัฐพร ไผทรัตน์ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
26 นายทํานุ ศรีกะชา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โควตา  จํานวน  21  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายเจษฎาภรณ์ จันทวัน วท.ท่าหลวงฯ
2 นายนฤพนธ์ แย้มภู่ วท.ท่าหลวงฯ
3 นายณัฐชนนท์ บัวพันธ์ วท.ท่าหลวงฯ
4 นายเศรษฐกิจ เต้าทอง วท.ท่าหลวงฯ
5 นายคุณานนท์ หุ่มขุนทด วท.ท่าหลวงฯ
6 นายภาณุ พิริยะกรการ วท.ท่าหลวงฯ
7 นายธีรภัทร นายิโก วท.ท่าหลวงฯ
8 นายสนธยา ไวยศรี วท.ท่าหลวงฯ
9 นายกมลภู พรมมาส วท.ท่าหลวงฯ
10 นายอัศวิน ไชยชาญ วท.ท่าหลวงฯ
11 นายสุทธินันท์ นามรัมย์ วท.ท่าหลวงฯ
12 นายจักรกฤษณ์ คงพันธ์ วท.ท่าหลวงฯ
13 นายกฤษขจร จิตณรงค์ วท.ท่าหลวงฯ
14 นายชนไนย์ ปัญญาสาร วท.ท่าหลวงฯ
15 นายทรงสิทธ์ิ ศักดิ์เจริญชัยกุล วท.ท่าหลวงฯ
16 นายนาวิน ดีสุระกูล วท.ท่าหลวงฯ
17 นายบุรินทร์ นัดใหม่ วท.ท่าหลวงฯ
18 นายอิสระ ม่วงเพชร วท.ท่าหลวงฯ
19 นายพงศ์พัทธ์ แสงมณี วท.ท่าหลวงฯ
20 นายณภัทร ดาวเท่ียง วท.ท่าหลวงฯ
21 นายปริญญา เตียตระกูล วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายตรง)โควตา  จํานวน  21  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายวราวุฒิ ดอกไม้ วท.ท่าหลวงฯ
2 นางสาวสุรีรัตน์ เปรินกุล วท.ท่าหลวงฯ
3 นายนัฐพงษ์ โฉมยา วท.ท่าหลวงฯ
4 นายเจตริน สุวรรณ วท.ท่าหลวงฯ
5 นายธนากร เหาะหิน วท.ท่าหลวงฯ
6 นายอาธิป รักษ์วิจิตร์ วท.ท่าหลวงฯ



8

7 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ วท.ท่าหลวงฯ
8 นายสถาพร ปิ่นเงิน วท.ท่าหลวงฯ
9 นายกีรติ พิมเสน วท.ท่าหลวงฯ
10 นางสาวนนธิตา สารวรรณ์ วท.ท่าหลวงฯ
11 นางสาวจันทิมา พิมพ์รัตน์ วท.ท่าหลวงฯ
12 นางสาวจินตนา พิพม์รัตน์ วท.ท่าหลวงฯ
13 นางสาวศิริลักษณ์ เกตุใหม่ วท.ท่าหลวงฯ
14 นายสุรศักดิ์ สิบทิศ วท.ท่าหลวงฯ
15 นายวันชัย เจือจาน วท.ท่าหลวงฯ
16 นายชีวะ อดกลั้น วท.ท่าหลวงฯ
17 นางสาวชลธิชา ปัพพานนท์ วท.ท่าหลวงฯ
18 นายบุญชนะ ท่ังทอง วท.ท่าหลวงฯ
19 นายอมรเทพ คําติ๊บ วท.ท่าหลวงฯ
20 นายวรพล ภู่เจริญ วท.ท่าหลวงฯ
21 นายอนุศักดิ์ แย้มเสนาะ วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายม.6)โควตา  จํานวน  3  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวสุธิดา บุพผางาม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
2 นายกฤตเมธ ศรีทองสถิตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
3 นายธนาพงศ์ พุแค โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สายตรง)โควตา  จํานวน  6  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายภานุวัฒน์ ชมฤทธ์ิ วท.ท่าหลวงฯ
2 นายบริภัทร บุญสุภาพ วท.ท่าหลวงฯ
3 นายอัษฎางศ์ แสงสว่าง วท.ท่าหลวงฯ
4 นายธรรมชนก สันติธรรมธาดา วท.ท่าหลวงฯ
5 นายชาคร พนาสุธากาญจน์ วท.ท่าหลวงฯ
6 นายศิวกร เหมจันทึก วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานเทคนิคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาย ม.6)โควตา  จํานวน  8  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายพัสกร บุญมี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นายถิรวัฒน์ ศรสุวรรณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
3 นายตั้งปณิธาน ทาประดิษฐ์ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
4 ิ ิ ป์ ั ใ ื่ โร รี ส ไ "้ ิ ิ "4 นายวิศิลป์ชัย ใจชืน โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
5 นายพชร แสงสุวรรณ์ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
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6 นายวีระยุทธ พุทธา โรงเรียนแก่งคอย
7 นายจิระวัฒน์ ช่อมะกอก โรงเรียนแก่งคอย
8 นางสาวสมิตา กระจ่างอาจ โรงเรียนแก่งคอย

สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา (สายตรง)โควตา  จํานวน 15 คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายไชยวัฒน์ หอมกระแจะ วท.ท่าหลวงฯ
2 นายณัชนนท์ ดอกไม้ วท.ท่าหลวงฯ
3 นายจีระวุฒ สีสมโพชน วท.ท่าหลวงฯ
4 นายชัยมงคล เพ็ญสวัสดิ์ วท.ท่าหลวงฯ
5 นายกฤษณะ มาลา วท.ท่าหลวงฯ
6 นายศราวุฒิ ศรีหิรัญ วท.ท่าหลวงฯ
7 นายปฎิภาณ ทรัพกลิ่น วท.ท่าหลวงฯ
8 นายณัฐพงศ์ เพชรนิล วท.ท่าหลวงฯ
9 นายสุริยา เกตุแก้ว วท.ท่าหลวงฯ
10 นายเมธา กําแพงแก้ว วท.ท่าหลวงฯ
11 นายมานัตชัย โพธ์ิวัฒน์ วท.ท่าหลวงฯ
12 นายอภิยุช สงัข์ทอง วท.ท่าหลวงฯ
13 นายนพณัฐ โสภา วท.ท่าหลวงฯ
14 นายวีรพงษ์ ฉายเนตร์ วท.ท่าหลวงฯ
15 นายเหมราช ยุทอง วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา (สาย ม.6)โควตา  จํานวน  33  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวศศินา กลิ่นมาลัย โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นางสาวจิดาภา ป่ินโมรีรัตน์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นายเอกรินทร์ อยู่รวม โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นายศุภชัย บุญกลิ่น โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
5 นายธนพล สังข์ทอง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
6 นายประภวิษณ์ เบิกแสง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
7 นางสาวชนิตรา เขียวอ่อน โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 นายขจรเดช แมลงภู่ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
9 นายวิศิษฐ์ มีสมบัติ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
10 นายปิยะ ฮะหวัง โรงเรียนหินกองวิทยาคม
11 นายณัฐพงศ์ พลศรี โรงเรียนหินกองวิทยาคม
12 นายสุพรรณ มั่งชู โรงเรียนหินกองวิทยาคมุ ู
13 นายคมกฤษ สีบุญมี โรงเรียนหินกองวิทยาคม
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14 นางสาวมนัญชยา วัฒนสินธ์ุ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
15 นายอรรถชัย สมพงษ์ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
16 นายภาสกร พรวนอิน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
17 นายสมเจตน์ ผดุงกิจ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
18 นายเอกรัตน์ โคกกะออม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
19 นายเปรมปรี แก้วสุทธา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
20 นายกรณ์ประภาส มีหลง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
21 นายบุญมา สิงหา โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
22 นางสาวอารยา แก้วมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
23 นางสาวกาญจนา บุดดาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
24 นางสาววิชญาพร สุขสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
25 นางสาวชไมพร มีชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
26 นางสาววิภาสิริ ดีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
27 นายปิยะบุตร มานะสถิตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
28 นางสาวนภัสสร ภู่ดี โรงเรียนแก่งคอย
29 นางสาววาสนา กลกลิ่นกุหลาบ โรงเรียนแก่งคอย
30 นางสาวฐิติกานต์ ศรีวิชัย โรงเรียนแก่งคอย
31 นางสาวนัชนารถ ขุมพิมาย โรงเรียนแก่งคอย
32 นายภาณุพงศ์ สมสง่า โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
33 นายฐิติพล เกตุศีระ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

สาขางานเมคคาทรอนิกส์ (สายตรง)โควตา  จํานวน 8  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวสมฤดี บุญมี วท.ท่าหลวงฯ
2 นางสาวลูกนํ้า เสือโพธ์ิ วท.ท่าหลวงฯ
3 นางสาวรัตนาภรณ์ รัศมีจูม วท.ท่าหลวงฯ
4 นายอนุสรณ์ โสสีสุข วท.ท่าหลวงฯ
5 นายอนุธรรม จันทวงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
6 นายชยานนท์ หาญจันทร์ วท.ท่าหลวงฯ
7 นายสรวิศ รอดเสวก วท.ท่าหลวงฯ
8 นายเพ่ิมพงษ์ ตาคําใจ วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ (สายตรง)โควตา  จํานวน  2  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวอนุสา คงสมพืช วท.ท่าหลวงฯ
2 นายณัฐกิตติ์ บัวสิหล้า วท.ท่าหลวงฯฐ
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สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ   โควตา  จํานวน  15  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นายณัฐวัฒน์ นัยพินธ์ิ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นางสาวบัณฑิตา ช่ืนศิลป์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นายสิรภพ ธํารงค์สุข โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นายกิตติพิชญ์ รูมะปาน โรงเรียนหินกองวิทยาคม
5 นายฉัตรชัย เสือทรงงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
6 นายฐปกร จิววิรันต์ วท.ท่าหลวงฯ
7 นายภัทรกร กายประเสริฐ วท.ท่าหลวงฯ
8 นายคริษฐา ปาละนันทน์ วท.ท่าหลวงฯ
9 นายสุรทิน พงศ์สกุล วท.ท่าหลวงฯ
10 นายโสภณ สังข์เลิศ วท.ท่าหลวงฯ
11 นายเมธี กุหลาบ วท.ท่าหลวงฯ
12 นายจตุรภัทร บุตรอากาศ วท.ท่าหลวงฯ
13 นายสิทธินนท์ เครือแปง วท.ท่าหลวงฯ
14 นายสุวัชรา สุภพร วท.ท่าหลวงฯ
15 นายพีรวิชญ์ จันทนวิเชียร วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานการบัญชี (สายตรง) โควตา  จํานวน  34  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวชนิสรา จันทร์วงค์ วท.ท่าหลวงฯ
2 นางสาววีรวรรณ จันทรปรุง วท.ท่าหลวงฯ
3 นางสาวกิตติกา กมลฉํ่า วท.ท่าหลวงฯ
4 นางสาวกรรณิการ์ ทีวงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
5 นางสาววัลลภา สิงห์เถ่ือน วท.ท่าหลวงฯ
6 นางสาวจิราพร อังกีรัตน์ วท.ท่าหลวงฯ
7 นางสาววิลาวัณย์ เวชไชโย วท.ท่าหลวงฯ
8 นางสาวเยาว์ลักษณ์ ห้องสําเริง วท.ท่าหลวงฯ
9 นางสาวเนมินตา เกษมสิน วท.ท่าหลวงฯ
10 นางสาววริศรา ภู่ทอง วท.ท่าหลวงฯ
11 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมา วท.ท่าหลวงฯ
12 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์ตา วท.ท่าหลวงฯ
13 นางสาวเบญจมาศ บุญนิยม วท.ท่าหลวงฯ
14 นางสาวสายธาร ศรีคช วท.ท่าหลวงฯ
15 นางสาวพัชราภรณ์ สายทอง วท.ท่าหลวงฯ
16 นางสาวณัฐพร ประกอบเพ็ชร วท.ท่าหลวงฯฐ
17 นางสาวอุษา วงษ์สง่า วท.ท่าหลวงฯ
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18 นางสาวแพรวพรรณ พิรุณร่วง วท.ท่าหลวงฯ
19 นางสาวอรญา ศรีกุล วท.ท่าหลวงฯ
20 นางสาวอริสรา สุดารักษ์ วท.ท่าหลวงฯ
21 นางสาวโสรญา วิจานจิตร วท.ท่าหลวงฯ
22 นางสาวอารียา มาดี วท.ท่าหลวงฯ
23 นางสาวดวงพร โชลมทิพย์ วท.ท่าหลวงฯ
24 นางสาวกมลวรรณ นิลสนธิ วท.ท่าหลวงฯ
25 นางสาวจิราภา ภัทรบรรณกิจ วท.ท่าหลวงฯ
26 นางสาวกานต์สินี วุฒิยา วท.ท่าหลวงฯ
27 นางสาวกนกวรรณ ฟักเนียม วท.ท่าหลวงฯ
28 นางสาวประกายดาว ศรีนิล วท.ท่าหลวงฯ
29 นางสาวชนกนันท์ หิตายะ วท.ท่าหลวงฯ
30 นางสาวปิยะมาศ บุญสืบวงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
31 นางสาวกุลยา สุนทรนนท์ วท.ท่าหลวงฯ
32 นางสาวสุวนันท์ หงษ์ไกรเลิศ วท.ท่าหลวงฯ
33 นางสาวอินทิรา พรพงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
34 นางสาวการะเกษ บังเอิญ วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานการบัญชี  (สายม.6) โควตา  จํานวน  41  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวนัฎฐพร สราญจิตต์ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
2 นางสาวพรสุรี ไพธิรักษา โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
3 นางสาวจันทิมา สุขทา โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
4 นางสาวปิยะดา ภู่เด่นผา โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
5 นางสาววิมลมาศ ไกรลาส โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
6 นางสาวหทัยชนก โพธ์ิเหลือง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
7 นางสาวจรัญญา อยู่สา โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 นางสาวนัฐพร ศิริปโชติ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
9 นางสาวชุติมณฑน์ ป่ินทอง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
10 นางสาวปวัชศรา ระษารักษ์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
11 นางสาวกฤษติกา สุกใส โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
12 นางสาวณัฐสุดา ฉิมทอง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
13 นางสาวสวรรยา เตียตระกูล โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
14 นางสาวสุนิษา เป่ียมระลึก โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
15 นางสาวนาตาชา พันธ์ุใหม่ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
16 นางสาวน้องพลอย พวงเงิน โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ุ ู
17 นางสาวปาณิศา ศรีมาก โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
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18 นางสาวโยธกา รอดสมัย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
19 นางสาวประภาศิริ พันทวี โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
20 นางสาวสุนทรี ยอดเพ็ชร์ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
21 นางสาววัลยกร ศรีคํา โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
22 นางสาวสุธาทิพย์ คงศรี โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
23 นางสาวกรรณิกา ขุณเณร โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
24 นางสาววิลัยพร กระออมแก้ว โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
25 นางสาวกรกนก คํานาค โรงเรียนสุธีวิทยา
26 นางสาวศิรินาศ ชูศิริ โรงเรียนสุธีวิทยา
27 นางสาวจิราภา สนน่ิม โรงเรียนสุธีวิทยา
28 นางสาวอารยา สุขเกษม โรงเรียนสุธีวิทยา
29 นางสาวหทัยชนก กลั่นประสิทธ์ิ โรงเรียนสุธีวิทยา
30 นางสาวณัฐชยา บุญจินดา โรงเรียนสุธีวิทยา
31 นางสาวอัญชลี เดือนฉาย โรงเรียนสุธีวิทยา
32 นางสาวกัญญาณัฐ บัวทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
33 นางสาวพัชนีกรณ์ โพธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
34 นางสาวณัฐสุรางค์ ตันประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
35 นางสาวณวรีย์ อาจฟัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
36 นางสาวสุภาพร ปั้นคล้าย โรงเรียนแก่งคอย
37 นางสาวทิพวรรณ อินเฟือย โรงเรียนแก่งคอย
38 นางสาวจุฑาภรณ์ นามะบุตร โรงเรียนแก่งคอย
39 นางสาวพรรษชล สุขะปิยังคุ โรงเรียนแก่งคอย
40 นางสาวชลธิชา สาวงษ์ โรงเรียนแก่งคอย
41 นางสาวดวงมณี ทบประดิษฐ์ โรงเรียนแก่งคอย

สาขางานการตลาด (สายตรง)  โควตา  จํานวน  10  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวนฤมล นวนจันอัด วท.ท่าหลวงฯ
2 นางสาวสุวารินทร์ ตุลาทอง วท.ท่าหลวงฯ
3 นางสาวธนพร แขสระน้อย วท.ท่าหลวงฯ
4 นางสาวจิราพร สิงห์โห วท.ท่าหลวงฯ
5 นางสาววราภา เพชรสวัสดิ์ วท.ท่าหลวงฯ
6 นางสาวธิติสดา สําเนียง วท.ท่าหลวงฯ
7 นางสาวฉัตรมณี พุฒพันธ์ วท.ท่าหลวงฯ
8 นางสาวธีรภรณ์ มะกรูดอินทร์ วท.ท่าหลวงฯ
9 นางสาวอรณิชา ศรีสุวรรณ วท.ท่าหลวงฯุ
10 นายสุรชัย สุขสิน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พระนครศรีอยุธยา
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สาขางานการตลาด (สาย ม.6)  โควตา  จํานวน  14  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวศศิธร จ๊ะสุนา โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
2 นางสาวสิริรัตน์ เจริญรื่น โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นางสาวเมธิณี สังข์สุข โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
4 นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิประเสริฐ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
5 นางสาววิชุดา สีมี โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
6 นางสาวสกุลทิพย์ สุขเกษม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
7 นางสาวอาริสา เวียงสมุทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
8 นางสาวฐาปนี หนุนเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
9 นางสาวมนฑกานต์ บรรจงธุระการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
10 นางสาวมินทิตา ศรีคํา โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
11 นางสาวนรีดา จั่นเสือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
12 นางสาวภานุชนารถ คํามี โรงเรียนแก่งคอย
13 นางสาวจุฑามาภรณ์ แก้วมงคล โรงเรียนแก่งคอย
14 นางสาวพรธิชา เหมือนประเสริฐ โรงเรียนแก่งคอย

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สายตรง) โควตา  จํานวน  35  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวสุชาดา รื่นผกา วท.ท่าหลวงฯ
2 นางสาววนิดา ยนตัน วท.ท่าหลวงฯ
3 นางสาววาสนา ไทยฉาย วท.ท่าหลวงฯ
4 นางสาวเบญจวรรณ หงษ์วิจิตร วท.ท่าหลวงฯ
5 นางสาวภควดี ศรีมณี วท.ท่าหลวงฯ
6 นางสาวนํ้าเพชร คําพันธ์ุ วท.ท่าหลวงฯ
7 นางสาวรัตติกาล ปานเอ่ียม วท.ท่าหลวงฯ
8 นางสาวสมรักษ์ คําผา วท.ท่าหลวงฯ
9 นางสาวสโรชา คงสอน วท.ท่าหลวงฯ
10 นางสาวรุ่งกานต์ ธรรมนิทา วท.ท่าหลวงฯ
11 นางสาวกมลรัตน์ ผลเกิด วท.ท่าหลวงฯ
12 นางสาวมณีรัตน์ ม่วงกรุง วท.ท่าหลวงฯ
13 นางสาวพรพรรณ พันธ์พุทธ วท.ท่าหลวงฯ
14 นางสาวณัฐธิดา สุภะ วท.ท่าหลวงฯ
15 นางสาวนิโรบล เดชะฤกษ์ วท.ท่าหลวงฯ
16 นางสาวเจนจิรา ศรนาราย วท.ท่าหลวงฯ
17 นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน วท.ท่าหลวงฯ
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18 นางสาวกฤษติยาภรณ์ ศรีอินทร์ วท.ท่าหลวงฯ
19 นางสาวศศินภา พรหมเอน วท.ท่าหลวงฯ
20 นางสาวกรกนก จันทร์ภักดี วท.ท่าหลวงฯ
21 นางสาวธนัชพร ช่างคิด วท.ท่าหลวงฯ
22 นายอานนท์ ทุมแถว วท.ท่าหลวงฯ
23 นางสาวปุณยนุช เชยโพธ์ิ วท.ท่าหลวงฯ
24 นางสาวนฤมล สงวงษ์ วท.ท่าหลวงฯ
25 นางสาวพรสุภา กลิ่นสอน วท.ท่าหลวงฯ
26 นางสาวสุมัชฌา บางเต็มดี วท.ท่าหลวงฯ
27 นายเทพทวี บุญคง วท.ท่าหลวงฯ
28 นางสาวศรัญญา ห่วงสมร วท.ท่าหลวงฯ
29 นางสาวปิยวรรณ เฉลยจันทร วท.ท่าหลวงฯ
30 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประพาน วท.ท่าหลวงฯ
31 นางสาวศิรินาฤ พรมสร วท.ท่าหลวงฯ
32 นางสาวธัญญารัตน์ พานคํา วท.ท่าหลวงฯ
33 นางสาวกรรณิการ์ จันทรปัญญา วท.ท่าหลวงฯ
34 นางสาวสุดาวรรณ ศักดิ์คําดวง วท.ท่าหลวงฯ
35 นายวชิรศักดิ์ นิตุทอน วท.ท่าหลวงฯ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาย ม.6) โควตา  จํานวน  19  คน
ลําดับ           ช่ือ - นามสกุล        โรงเรียน

1 นางสาวสุภาพร บุญยา โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
2 นางสาวปิยะดา แสงจันทร์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
3 นางสาวอมรรัตน์ เมรินทร์ โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
4 นางสาวศิรัญญา โมรารัตน์ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
5 นางสาวรัศิญา บุตรขนิต โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
6 นางสาวเมริสา บุญน้อย โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
7 นายพงศธร หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
8 นางสาวพรรษชล มาสิงห์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
9 นางสาวคุณากร ไตรคุ้มดัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
10 นางสาวแสงจันทร์ แก้วสามัคคี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
11 นางสาวสุดารัตน์ อิสระกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
12 นางสาวรุ่งอรุณ สุมาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
13 นางสาวพรเพ็ญ วัลลี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
14 นางสาวเพชรราตรี แววจะบก โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
15 นางสาวณัฐวดี ห้องสําเริง โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคฐ ุ
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16 นางสาวกาญจนา ช่อสูงเนิน โรงเรียนแก่งคอย
17 นางสาวป่ินอนงค์ จันทร์แท่น โรงเรียนแก่งคอย
18 นางสาวสุมาลี ไพสาลี โรงเรียนแก่งคอย
19 นางสาวสิรินยา ศรีไกรสุข โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ.  2558

(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

เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

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