
  

 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
เรื่อง  ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ปีการศึกษา 2564 

........................................................... 
  ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น เนื่องด้วย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 ได้กำหนดให้สถานศึกษา
หลีกเหลี่ยงการจัดสอบคัดเลือกเนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก และให้สถานศึกษาใช้
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ในการพิจารณาแทนการสอบคัดเลือก 

  ในการนี้ เพื่อให้การรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจำปีการศึกษา 
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสอบคัดเลือกจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การ
พิจารณาคัดเลือกนักเรยีน นักศึกษา รอบทั่วไปดังนี้ 
  1. แจ้งงดการสอบคัดเลือก รอบทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 
  2. วิทยาลัยฯ กำหนดให้ใช้คะแนนการทดสอบระดับชาติ ของผู้สมัครเรียน มาเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 

    2.1 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  
    2.2 คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ( A-NET ) 

  3. วิทยาลัย ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
  4. วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 ภายในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 
ทางเว็บไซต์ www.pjtc.ac.th หรือ เฟซบุ๊ก งานทะเบียน เทคนิคพิจิตร ให้ทราบต่อไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

 

                                                              (นายชัยณรงค ์  คัชมาตย์) 
                                                    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 
 



แผ่นท่ี 1
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
1 นาย ธนกร สินภัทรสิริ 2010302  โครงสร้าง
2 นางสาว ธมลวรรณ   ศรีปล่ัง 2010302  โครงสร้าง
3 นาย ศุภวิชญ์ เม้าฤทธ์ิ 2010302  โครงสร้าง
4 นาย นราพัฒน์ จันโอ๊ด 2010302  โครงสร้าง
5 นาย สิทธิศักด์ิ ตุ้ยสมบัติ 2010302  โครงสร้าง
6 นาย พัชรพล ค าประสงค์ 2010302  โครงสร้าง
7 นางสาว กันต์กวี ทองน้อย 2010302  โครงสร้าง
8 นาย กิตติพงษ์ แสงทรง 2010302  โครงสร้าง
9 นาย วีรภัทร ชูช่ืน 2010601 ก่อสร้าง
10 นาย ณัฐพงษ์ แย้มทัศน์ 2010601 ก่อสร้าง
11 นางสาว สามินี พิมพ์ผิว 2010601 ก่อสร้าง
12 นาย สาธิต ศิริพันธ์ 2010601 ก่อสร้าง
13 นาย ชิษณุพงศ์  ลักษณะสุข 2010601 ก่อสร้าง
14 นาย ณัฐเศรษฐ กล่ินภู่ 2010601 ก่อสร้าง
15 นางสาว วรนุช  เช้ือเเก้ว 2010601 ก่อสร้าง
16 นาย ธีรภัทร สีหะวงษ์ 2010601 ก่อสร้าง
17 นางสาว ธัญญาเรศ มะปรางทอง 2010601 ก่อสร้าง
18 นาย สรยุทธ เชิดเกษตรขจร 2010601 ก่อสร้าง
19 นางสาว อริยา สุรินทร์ 2010601 ก่อสร้าง
20 นาย ศุภกิตต์ ทูที 2010601 ก่อสร้าง
21 นางสาว ศิริลักษณ์ กล่อมสกุล 2010601 ก่อสร้าง
22 นางสาว ผกาวดี ประพันธ์วิท 2010601 ก่อสร้าง
23 นาย พชร ฟูพงษ์ 2010601 ก่อสร้าง
24 นาย สิรภพ เปียย้ิม 2010601 ก่อสร้าง
25 นาย ธีรพงษ์  แสนแสง 2010601 ก่อสร้าง
26 นางสาว อมรรัตน์  บุญมีรอด 2010601 ก่อสร้าง
27 นางสาว บุญกาญจน์ ท ามงคล 2010601 ก่อสร้าง
28 นางสาว กัญญาพัชร  เนืองนุช 2010601 ก่อสร้าง
29 นางสาว นันทาศิริ ชัยมุงคุณ 2010601 ก่อสร้าง
30 นางสาว มัญชุพร  ค าฝอย 2010601 ก่อสร้าง

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวช.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
ช่ือ นามสกุล



แผ่นท่ี 2
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
31 นาย ธนายุทธ์ิ สีเหลือง 2020201 การตลาด
32 นางสาว ปัญญาพร รกไพร 2020201 การตลาด
33 นางสาว วันวิสา วัณธุวัฒน์ 2020201 การตลาด
34 นางสาว ณัฐชฎา ลาวแก้ว 2020201 การตลาด
35 นางสาว สุภาวิดา หนูมณี 2020201 การตลาด
36 นางสาว ปนัดดา แก้วม่ัน 2020201 การตลาด
37 นาย ภคพล คัชมาตย์ 2020201 การตลาด
38 นางสาว จิรวลี บุญสุข 2020201 การตลาด
39 นางสาว สุพรรษา วงษ์ม่ัน 2020201 การตลาด
40 นางสาว กันติชา คงเมือง 2020101 การบัญชี
41 นางสาว สุพาภรณ์ สงจ๋ิว 2020101 การบัญชี
42 นางสาว นลินรัตน์ เข็มทอง 2020101 การบัญชี
43 นาย จิรภัทร์ เช้ือนนท์ 2020101 การบัญชี
44 นางสาว เสาวลักษณ์ ขจรศรี 2020101 การบัญชี
45 นางสาว สุทธิกานต์  อินทะกะ 2020101 การบัญชี
46 นาย ณัฐนันท์  โรจน์สว่าง 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47 นางสาว สิริกร สายกระสุน 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48 นาย สรวิทย์ ท้วมวงค์ 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 นางสาว อุมาวดี คุ้มเถ่ือน 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 นางสาว พรกนก อัสถิ 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51 นาย ภูริต เอนกดี 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52 นาย จตุพร บุญพะยอม 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 นาย พีระพัฒน์ ขมินทกุล 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
54 นาย ณัฐกุล กฐินทอง 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55 นางสาว ชุดาภา ศรีนนท์ 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
56 นางสาว สุพิชญา แม้นชล 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57 นางสาว โชติรัตน์ ม่วงสุข 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58 นาย ชัยชนะ สุขจอย 2020401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
59 นาย ชินพัฒน์ เชียงกาขันธ์ 2010201 เคร่ืองมือกล
60 นาย รัฐภูมิ จันทเดช 2010201 เคร่ืองมือกล

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวช.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
ช่ือ นามสกุล



แผ่นท่ี 3
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
61 นาย เจษฎากร พันธ์ุรู้ดี 2010201 เคร่ืองมือกล
62 นาย อดิเทพ พรมห์แก้ว 2010201 เคร่ืองมือกล
63 นาย ทรงพล ทรงหอม 2010201 เคร่ืองมือกล
64 นาย นพคุณ สอนบัว 2010201 เคร่ืองมือกล
65 นางสาว วรรณิษา ข ามอญ 2010201 เคร่ืองมือกล
66 นาย ณรงค์เทพ แสนตรี 2010201 เคร่ืองมือกล
67 นาย มนัสนันท์  กวางทอง 2010201 เคร่ืองมือกล
68 นาย สวิตต์ อาด า 2010201 เคร่ืองมือกล
69 นาย ธันยพร อินบึง 2010201 เคร่ืองมือกล
70 นาย พิพัฒน์ ทองมาก 2010201 เคร่ืองมือกล
71 นาย ธนบัตร ภู่รักษ์ 2010201 เคร่ืองมือกล
72 นาย วุฒิชัย ปิกขุนทด 2010201 เคร่ืองมือกล
73 นาย ธิโนทัย อินทร์หงษ์สา 2010201 เคร่ืองมือกล
74 นาย ณัฐพล เช้ือชวด 2010201 เคร่ืองมือกล
75 นาย วชิรวิช แก้วกัน 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
76 นาย วิชชากร กุตะนันท์ 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
77 นาย ณัฐวุฒิ แย้มทัศน์ 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
78 นาย ไชยวัฒน์ อ าภา 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
79 นาย นิรันดร์ ค าขาว 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
80 นาย เจษฎาพรณ์ พูลสวัสด์ิ 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
81 นาย นวพล อ่อนทา 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
82 นาย วีรภัทร ด าริวงษ์ 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
83 นาย ภูวดล ภักดี 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
84 นาย ธนวันต์ สีนามัง 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
85 นาย วสุพล นิชรอด 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
86 นาย อดิศักด์ิ ทองยอด 2010105 งานจักรยานยนต์ฯ
87 นาย พีรพงศ์ จีนรัตน์ 2010101 งานยานยนต์
88 นาย สุรเสกข์ เจริญสุข 2010101 งานยานยนต์
89 นาย ณัฐชนน ขวัญคง 2010101 งานยานยนต์
90 นาย วินัย อนุศักด์ิ 2010101 งานยานยนต์

ช่ือ นามสกุล

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวช.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883



แผ่นท่ี 4
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
91 นาย นราธิป วงษ์บุญมาก 2010101 งานยานยนต์
92 นาย จิรนันท์ รอดเส็ง 2010101 งานยานยนต์
93 นางสาว สุพัตรา อินจาด 2010101 งานยานยนต์
94 นาย วงศพัทธ์ ธูปเกิด 2010101 งานยานยนต์
95 นาย พงษ์กร นวลจันทร์ 2010101 งานยานยนต์
96 นาย สันติภาพ หม่ันถ่ิน 2010101 งานยานยนต์
97 นาย ศรายุธ จันทวงค์ 2010101 งานยานยนต์
98 นาย ธเนศ ชูสกุล 2010101 งานยานยนต์
99 นาย ณัฐดนัย แก้วทองค า 2010101 งานยานยนต์
100 นาย พิสิฐ เลียงผา 2010101 งานยานยนต์
101 นาย อานนท์ เขียวผ้ึง 2010101 งานยานยนต์
102 นาย ไกรศร เรืองศรี 2010101 งานยานยนต์
103 นาย ภัทรกร กุลยะ 2010101 งานยานยนต์
104 นางสาว ประภาวรรณ เฉาเฉียบ 2010101 งานยานยนต์
105 นาย พีรพงศ์ รามศรี 2010101 งานยานยนต์
106 นาย ธนโชติ พรมค าดี 2010101 งานยานยนต์
107 นาย ภัทรนนน สระทองร้อย 2010101 งานยานยนต์
108 นาย นเรศ รอดพล 2010101 งานยานยนต์
109 นาย จักรพงษ์ เมืองฮาม 2010101 งานยานยนต์
110 นาย วีระชัย ม่วงงาม 2010101 งานยานยนต์
111 นาย เอกชัย อ่วมเชย 2010101 งานยานยนต์
112 นาย ยศภัทร แจ้งสว่าง 2010101 งานยานยนต์
113 นาย สุรสิทธ์ิ สีสุข 2010101 งานยานยนต์
114 นาย ศิริวัฒน์ สระทองพิมพ์ 2010101 งานยานยนต์
115 นาย ภาณุพงษ์ เชิดฉัน 2010101 งานยานยนต์
116 นาย สิทธิกร อ่อนจ๋ว 2010101 งานยานยนต์
117 นาย ชวิน ทัดก าดัด 2010101 งานยานยนต์
118 นาย ณัฐดนย์ คงแสนค า 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
119 นางสาว สิริกร บุญเช้ือ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
120 นาย จักรกฤษณ์ ป่ินกระจาย 2010401 ไฟฟ้าก าลัง

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวช.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
ช่ือ นามสกุล



แผ่นท่ี 5
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน

121 นาย ระพีร์พัชญ์ มงคะสิงห์ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
122 นาย นพชัย ศรมณี 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
123 นาย กฤตภาส รุ่งเจริญ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
124 นาย พงศกร เนตรถาวร 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
125 นาย ศุภณัฐ แจ่มไธสง 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
126 นาย สุรเชษฐ์ เท่ียงธรรม 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
127 นาย ศิวกร ดานาดแก้ว 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
128 นาย รัชชานนท์ มณีท่าโพธ์ิ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
129 นาย ปรเมศร์ พุทธพันธ์ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
130 นาย อภิสิทธ์ิ ศิริเจริญ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
131 นาย นวพรรษ สดสี 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
132 นาย ณัฐภูมิ ก๋าแก้ว 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
133 นาย กฤตภาส สมนาศรี 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
134 นาย ญานพัฒน์  พรมชี 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
135 นาย พุฒิพงศ์ ช้างมา 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
136 นาย วรพล อยู่สุภาพ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
137 นาย นพดล เสนาดี 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
138 นาย อชิตพล ฟูวงษ์ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
139 นาย ธนโชติ เมฆด ารงศรี 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
140 นางสาว จุฑามาศ  กรรณเทพ 2010401 ไฟฟ้าก าลัง
141 นางสาว ฐานิตารัชต์  จันทร์ทิพย์ 2012701 เมคคาทรอนิกส์
142 นาย ภัทรดนัย เนตรสังข์ 2012701 เมคคาทรอนิกส์
143 นางสาว ณัฐ ริกา กล่ าป่วน 2012701 เมคคาทรอนิกส์
144 นางสาว เบญญาภา นาควิจิตร 2012701 เมคคาทรอนิกส์
145 นาย พีรดนย์ จันทร์ลักษมณ์ 2012701 เมคคาทรอนิกส์
146 นางสาว สโรชา เช่ือมศรีจันทร์ 2012701 เมคคาทรอนิกส์
147 นางสาว สุพิชญา คุ้มเมือง 2012701 เมคคาทรอนิกส์
148 นาย ศิรยุทธ ทิมะตะ 2010202 แม่พิมพ์โลหะ
149 นาย ภัทรนันท์ วงค์แสนค า 2010202 แม่พิมพ์โลหะ
150 นาย ภัทรพงษ์ บุญย้ิม 2010202 แม่พิมพ์โลหะ

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวช.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
ช่ือ นามสกุล



แผ่นท่ี 6
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน

151 นาย สิทธิเดช ทองโสภา 2010202 แม่พิมพ์โลหะ
152 นางสาว ปิยะวรรณ สงค์โพธ์ิ 2010202 แม่พิมพ์โลหะ
153 นางสาว พรนภา ปู่หลังกล่ า 2021401 โลจิสติกส์
154 นางสาว พรรณวษา เริงธรรม 2021401 โลจิสติกส์
155 นางสาว ณัฐธิดา ชมเมืองม่ิง 2021401 โลจิสติกส์
156 นางสาว เบญจวรรณ  เภาอ่อน 2021401 โลจิสติกส์
157 นางสาว อภิญญา แย้มกูล 2040401 อาหารและโภชนาการ
158 นางสาว สุภัสสรา พูลไชย 2040401 อาหารและโภชนาการ
159 นางสาว กานดา มาลาวงษ์ 2040401 อาหารและโภชนาการ
160 นางสาว แสงดาว  แสงศิริ 2040401 อาหารและโภชนาการ
161 นางสาว มนัสนันท์  เกตุกรอง 2040401 อาหารและโภชนาการ
162 นางสาว จินดารัตน์ มงคล 2010501 อิเล็กทรอนิกส์
163 นาย ณัฐพร ทัพสมบูรณ์ 2010501 อิเล็กทรอนิกส์
164 นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์ทับทิม 2010501 อิเล็กทรอนิกส์
165 นางสาว ณัชนันท์ พานทวีป 2010501 อิเล็กทรอนิกส์

ช่ือ นามสกุล

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวช.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883



แผ่นท่ี 1
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
1 นาย วีระภัทร์ ต๊ะผัด 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
2 นาย ศศพันธ์ุ ปังเกตุ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
3 นาย ศุภชัย ฟูปิง 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
4 นาย ณัฐพงศ์ เรืองเดช 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
5 นาย ธนวันต์ นิยมรัตน์ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
6 นาย เกียรติพงศ์ ระย้าแก้ว 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
7 นาย ธนชัย นิยมรัตน์ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ม.6
8 นาย เรืองศักด์ิ ชุ่มเย็น 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
9 นาย สหภาพ เขียนอ านาจ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
10 นาย เรืองศักด์ิ บัวหอม 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
11 นาย ธีรพล แก่นเสน 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
12 นาย ภาคภูมิ แสงศิริ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
13 นาย คุณากร ย่ืนแก้ว 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
14 นาย อาณัฐ พุกพัก 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
15 นาย สิริศักด์ิ จันทร์สอน 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
16 นาย สหภูมิ ลาวรรณ์ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
17 นาย สุรดิษ คลังเพชร 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ปกติ
18 นาย นวรัตน์ อุรัตน์ 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
19 นาย ยุทธนา ทองผ่อง 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
20 นาย พีรัชชัย คงกล่ันดี 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
21 นาย จิรศักด์ิ เปรมกมล 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
22 นาย สิทธินนท์ กัณทษา 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
23 นาย พีรศักด์ิ หนูแดง 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
24 นาย สันติ สุริวงษ์เอ่ียม 3010101 เทคนิคยานยนต์ -ทวิ
25 นาย เมธาวี รีใส 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6
26 นาย ธนกร ปานพงษ์ 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6
27 นาย วงศพัทธ์ ต้ังสุวรรณเจริญ 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6
28 นาย เจษฎา สุทธิรักษ์ 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6
29 นาย ภูวดล นุบาล 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6
30 นาย ณัฐนันท์ ศรีเสมอ 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6

ช่ือ นามสกุล

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวส.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883



แผ่นท่ี 2
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
30 นาย ณัฐนันท์ ศรีเสมอ 3010201 เคร่ืองมือกล-ม.6
31 นางสาว สิริวิมล ใบปกทอง 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
32 นาย ฐิตินันท์ สุดยอด 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
33 นาย ณัฐวุฒิ ลีนาค 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
34 นาย พีระวุฒ หมอนเมือง 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
35 นาย พีรพัฒน์ แบนทอง 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
36 นาย ธนิสร น้อยนาค 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
37 นาย เนติพงษ์ คุ้มค า 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
38 นาย ประกายเพชร รสโฉม 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
39 นาย อาทิตย์ สุนทรศรี 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
40 นาย ธนพล ยมจันทร์ 3010202 แม่พิมพ์โลหะ
41 นาย ณัฐกานต์ จันขะ 3010303 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

42 นาย กรวรรณ ทัดทรง 3010401 ไฟฟ้าควบคุม-ปกติ
43 นาย ธนภัทร พันธ์ กสิกร 3010401 ไฟฟ้าควบคุม-ปกติ
44 นาย ภัทรพล ด าแลริบ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
45 นาย ธีรพงษ์ สุขพิสิษฐ์ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
46 นาย ศักด์ิชัย แก้วบุญเรือง 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
47 นาย ณัฐพร สังข์ศรี 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
48 นาย อนุสรา ต้ังใจ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
49 นาย ณัฐพล สิงห์ลอ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
50 นาย ยศกร  คงเนียม 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
51 นาย ไกรวิทย์ ไร่วิบูลย์ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
52 นาย สุพจน์ เกล้ียงเกลา 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
53 นาย เรวัตร์ ดารงค์ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
54 นาย ณัฐวุฒิ อธิวาส 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
55 นาย ศุภลักษณ์ อ่ิมดี 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
56 นาย เด่นดนัย กล่ินจันทร์ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
57 นาย ภัทรภณ พาอินทร์ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ปกติ
58 นางสาว วิภาวดี ผ่องสะอาด 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ปกติ
59 นาย ศุภกิจ อรรถศิริ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ปกติ
60 นาย กิตติภพ จิราพงษ์ 3010402 ไฟฟ้าก าลัง-ปกติ

ช่ือ นามสกุล

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวส.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883



แผ่นท่ี 3
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
61 นาย อัคเรศ ยอดเถ่ือน 3010501 อิเล็กทรอนิกส์-ม.6
62 นาย อัครชัย ยอดจันทร์ 3010501 อิเล็กทรอนิกส์-ปกติ
63 นางสาว อาทิตยา มณีรัตน์ 3012101 โยธา-ม.6
64 นาย จิณณวัตร อ่อนใจ 3012101 โยธา-ม.6
65 นาย นพรัตน์ ยอเพ็ชร 3012101 โยธา-ม.6
66 นาย นวพล เก่งการรบ 3012101 โยธา-ม.6
67 นาย ธีรภัทร แสงทวี 3012101 โยธา-ม.6
68 นาย นันทวุฒิ ผะอบเหล็ก 3012101 โยธา-ม.6
69 นาย รชานนท์ เหลือล้น 3012101 โยธา-ม.6
70 นางสาว รัตนากร ด้วงม่ัน 3012101 โยธา-ม.6
71 นางสาว จุฑากาญจน์ ฤทธ์ิรงค์ 3012101 โยธา-ม.6
72 นาย เช่ียวกาจ บางอ่ า 3012101 โยธา-ม.6
73 นาย ณัฐภัทร สุริยะ 3012102 โยธา-ม.6
74 นาย ธัญพิมล ด ามินเศก 3012101 โยธา-ปกติ
75 นาย กฤติน ลังประเสริฐ 3012101 โยธา-ปกติ
76 นาย ทรงพล สุกายะ 3012101 โยธา-ปกติ
77 นาย ธนกร พรมมเจียม 3012101 โยธา-ปกติ
78 นางสาว ศกลวรรณ อ่อนใจ 3012101 โยธา-ปกติ
79 นาย ศิลาภัทร์ นาสินพร้อม 3012101 โยธา-ปกติ
80 นาย บุญสร้าง เอ่ียมสมัย 3012101 โยธา-ปกติ
81 นาย ชนกานต์ ครองบุญ 3012101 โยธา-ทวิ
82 นางสาว นินดารัตน์ สอดศรี 3020101 การบัญชี-ม.6
83 นางสาว สุนิสา เพ็ชรพิจิตร 3020101 การบัญชี-ม.6
84 นางสาว พลอยพรรณ สอนภาษิต 3020101 การบัญชี-ม.6
85 นางสาว พรทิพย์ อมรสุรินทวงค์ 3020101 การบัญชี-ม.6
86 นางสาว มลธิชา จ าปานา 3020101 การบัญชี-ม.6
87 นางสาว ณัฐชยา คลังเพชร 3020101 การบัญชี-ปกติ
88 นาย ธีระเทพ แดงนา 3020101 การบัญชี-ปกติ
89 นางสาว ณัฐวดี โพทะนันท์ 3020201 การตลาด-ม.6
90 นางสาว ณัฐพร โพธ์ิกล่ า 3020201 การตลาด-ปกติ

ช่ือ นามสกุล

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 
หลักสูตร ปวส.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883



แผ่นท่ี 4
ท่ี รหัสสาขา สาขางาน
91 นางสาว บัณฑิตา ไขระย้า 3020201 การตลาด-ปกติ
92 นางสาว รมิตา เพ็งผล 3020404 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-ม.6
93 นางสาว ลลิตา เหล่าเขตกิจ 3020404 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-ม.6
94 นางสาว อรพินท์ ไวยุวัฒน์ 3020404 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-ม.6
95 นาย เกียรติศักด์ิ บุญประเสริฐ 3020404 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-ปกติ
96 นาย ธนพร ชาวนาฝ้าย 3021401 การจัดการโลจิสติกส์-ม.6
97 นางสาว พิชญา บ ารุงศิลป์ 3021401 การจัดการโลจิสติกส์-ม.6
98 นางสาว อภิรดี เนียมจิตร 3021401 การจัดการโลจิสติกส์-ม.6
99 นางสาว มณสิกาญ จูเมือง 3021401 การจัดการโลจิสติกส์-ม.6
100 นางสาว ศศิวิมล สิงห์ลอ 3040401 อาหารและโภชนาการ-ม.6
101 นางสาว กัลยา แก้วก าพล 3040401 อาหารและโภชนาการ-ม.6
102 นางสาว นวรัตน์ สุขแต้ม 3040401 อาหารและโภชนาการ-ม.6
103 นาย วรภัทร ประสพสิน 3040401 อาหารและโภชนาการ-ม.6
104 นาย ประพันธ์ ล าปะละ 3040401 อาหารและโภชนาการ-ปกติ

ช่ือ นามสกุล

หลักสูตร ปวส.  ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ(สมัครผ่านระบบออนไลน์) รอบท่ัวไป 


