
  

 

 

 
 

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 รหัสผู้สมัคร รหัสสาขา สาขา
1 02001 นาย ศิวกร เศษบุบผา 21041 ไฟฟ้าก าลัง
2 02002 นางสาว กนกพร พลาพล 22022 การตลาด
3 02003 นางสาว ปุณณิศา เพ็งสลุด 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 02004 นางสาว ณิชาพร เมืองสังข์ 21041 ไฟฟ้าก าลัง
5 02005 นางสาว ณิชากร เมืองสังข์ 21022 แม่พิมพ์โลหะ
6 02006 นาย วีรเดช เจียมทอง 21011 งานยานยนต์
7 02007 นาย กัณทกานต์ ข าไชโย 21011 งานยานยนต์
8 02008 นางสาว กนก กองกันภัย 22011 การบัญชี
9 02009 นางสาว ไปรยา ปัญญารอด 21022 แม่พิมพ์โลหะ
10 02010 นาย วรินทร เพ้ิงสงเคราะห์ 21041 ไฟฟ้าก าลัง
11 02011 นาย มงคล เทียนแก้ว 21011 งานยานยนต์
12 02012 นางสาว ก่ิงกาญจน์ สรรคพงษ์ 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 02013 นาย รัฐภูมิ มิคะนุช 21041 ไฟฟ้าก าลัง
14 02014 นาย สุวัฒน์ สิงห์จันทร์ 21061 ก่อสร้าง
15 02015 นางสาว ศุจินธรา จันทร์แจ่ม 21051 อิเล็กทรอนิกส์
16 02016 นาย วุฒิชัย รัตนะวัน 21061 ก่อสร้าง
17 02017 นาย ชนาธิป แก่นมาก 22011 การบัญชี
18 02018 นางสาว ประภาพร อยู่เบิก 22011 การบัญชี
19 02019 นาย พีรพล น้อยสุข 21022 ช่างกลโรงงาน
20 02020 นาย ดอม แดงนวน 21041 ไฟฟ้าก าลัง
21 02021 นางสาว สโรชา เอกสุภาพันธ์ุ 22011 การบัญชี
22 02022 นาย ธนภูมิ ภูทวี 21271 เมคคาทรอนิกส์ฯ
23 02023 นางสาว ชรินรัตน์ คงไทย 22141 โลจิสติกส์ฯ
24 02024 นาย ธีรภัทร์ คุ่ยดี 21022 แม่พิมพ์โลหะ
25 02025 นาย นนรวัช กลัดเฉยดี 21022 แม่พิมพ์โลหะ
26 02026 นาย ณัฐวุฒิ อ่อนตานา 21032 โครงสร้าง (ช่างเช่ือมโลหะ)
27 02027 นางสาว กัลยารัตน์ ชัยปรีชา 21022 แม่พิมพ์โลหะ
28 02028 นางสาว ศิรประภา เปร่ืองปรีชาสกุล 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29 02029 นาย ณัฐฏฐกิตต์ิ เจริญสุข 21011 งานยานยนต์
30 02030 นาย อดิศร มากมูล 21011 งานยานยนต์

ช่ือ - นามสกุล

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

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
สาขางาน



แผ่นท่ี 2

ท่ี รหัสผู้สมัคร รหัสสาขา สาขา
31 02031 นาย กีรติ ทองภักดี 21011 งานยานยนต์
32 02032 นาย สรพัศ ช่วงชิต 21011 งานยานยนต์
33 02033 นาย ชัยวัฒน์ สาระสิทธ์ิ 21032 โครงสร้าง (ช่างเช่ือมโลหะ)
34 02034 นาย พิพัฒน์ มีศรี 21061 ก่อสร้าง
35 02035 นาย ตมุภัทร์ เพ็ชรพรม 21011 งานยานยนต์
36 02036 นางสาว รสิกา สุดศรีทอง 22011 การบัญชี
37 02037 นาย เจษฎา บุญราชแขวง 21271 เมคคาทรอนิกส์ฯ
38 02038 นาย ณัฐวุฒิ จุมภู่ 21031 ผลิตภัณฑ์ (ช่างเช่ือมโลหะ)
39 02039 นางสาว สุกัญญา พงษา 22011 การบัญชี
40 02040 นาย จิรเมศร์ ธีวราเรืองนนท์ 21061 ก่อสร้าง
41 02041 นาย สุภกิณห์ สีบุญมี 21015 งานจักรยานยนต์
42 02042 นาย อนุวัตร ศรีศักด์ิแดง 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43 02043 นางสาว จุฑามาศ แก้วใส 22011 การบัญชี
44 02044 นาย ฉัตรดนัย เรืองสงคราม 21061 ก่อสร้าง
45 02045 นางสาว พรรณนิดา อินหันต์ 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46 02046 นาย มนัสวิน สุขนวล 21022 แม่พิมพ์โลหะ
47 02047 นาย ชานน อ่ึงขาว 21011 งานยานยนต์
48 02048 นาย พงษ์ศักด์ิ นิดดา 21011 งานยานยนต์
49 02049 นาย ชนะชัย เรืองสงคราม 21061 ก่อสร้าง
50 02050 นางสาว บัณฑิตา เลิศยะโส 22011 การบัญชี
51 02051 นางสาว หทัยกานต์ คุ่ยชู 22022 การตลาด
52 02052 นางสาว กรรวี บินจรัญ 22011 การบัญชี
53 02053 นาย บัณฑิตา มินจรัญ 21011 งานยานยนต์
54 02054 นาย ฉัตรมงคล เฮนเซลท 21011 งานยานยนต์
55 02055 นาย ธนะโชติ ขวัญเป้ีย 21041 ไฟฟ้าก าลัง
56 02056 นาย วีรพงศ์ สุริยา 21011 งานยานยนต์
57 02057 นาย กรกช แซ่หลี 22141 โลจิสติกส์ฯ
58 02058 นาย ณัฐนนท์ เสียงเล็ก 21041 ไฟฟ้าก าลัง
59 02059 นาย ปิยภัทร ค าแก้ว 21011 งานยานยนต์
60 02060 นาย มิเชล เซบเพอน 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน
ช่ือ นามสกุล

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

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883



แผ่นท่ี 3

ท่ี รหัสผู้สมัคร รหัสสาขา สาขา
61 02061 นางสาว กัญญาพัชร์ กุหลาบเทียม 21061 ก่อสร้าง
62 02062 นาย จิราวัฒน์ พ่ึงประดิษฐ์ 21041 ไฟฟ้าก าลัง
63 02063 นาย สุรพัฒน์ รูปเขียน 21061 ก่อสร้าง
64 02064 นาย ณัฐกิตต์ิ ด ามินเศก 21061 ก่อสร้าง
65 02065 นางสาว นิศากร ภู่ฤทธ์ิ 21061 ก่อสร้าง
66 02066 นาย วรโชติ ฤทธ์ิคล้าย 22141 โลจิสติกส์ฯ
67 02067 นาย ธนากร สนธิ 21015 งานจักรยานยนต์
68 02068 นาย ธรรมสรณ์ โรจนวิจิตร 24041 อาหารและโภชนาการ
69 02069 นาย ชาญนริศ คัชมาตย์ 21061 ก่อสร้าง
70 02070 นาย ปัฏฐวีย์ ต้ังทางธรรม 21041 ไฟฟ้าก าลัง
71 02071 นาย สิทธิพร ย่ีสุ่นแก้ว 21051 อิเล็กทรอนิกส์
72 02072 นาย ศิริโชติ ป้ันเทศ 21022 แม่พิมพ์โลหะ
73 02073 นาย อดิเทพ พรมห์แก้ว 21022 แม่พิมพ์โลหะ
74 02074 นาย นราพัฒน์ รัตนอุดมวรรณา 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
75 02075 นาย ศตวรรต ด้วงทอง 21015 งานจักรยานยนต์
76 02076 นาย พชร เจริญสุข 21011 งานยานยนต์
77 02077 นาย ภากร ม่ิงเมือง 21061 ก่อสร้าง
78 02078 นาย ณัฐชนน จ่ันกรด 21061 ก่อสร้าง
79 02079 นาย ธัญวิสิฎด์ เทียมเมฆ 21061 ก่อสร้าง
80 02080 นาย ณัฐวุฒิ ฉิมดี 21061 ก่อสร้าง
81 02081 นาย นราวิชญ์ เภาบัว 21061 ก่อสร้าง
82 02082 นาย นนทกร คุ้มสมบัติ 21041 ไฟฟ้าก าลัง
83 02083 นาย พัชรพล ขันต๊ะ 21011 งานยานยนต์
84 02084 นางสาว วิภาวดี โตทุ้ย 22011 การบัญชี
85 02085 นาย สุชน มีระกูล 21015 งานจักรยานยนต์
86 02086 นางสาว สิริพร พันธ์ุสว่าง 22041 คอมพิวเตอรุรกิจ
87 02087 นาย เมฆ โจสม 21041 ไฟฟ้าก าลัง
88 02088 นาย บวรวงศ์ ดวงประไพ 21061 ก่อสร้าง
89 02089 นาย อัทธิกร บุญมี 21271 เมคคาทรอนิกส์ฯ
90 02090 นาย ณัฐพล นาคเอ่ียม 21022 แม่พิมพ์โลหะ

ช่ือ นามสกุล

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

สาขางาน

ตรวจสอบรายช่ือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ (สมัครโดยตรงท่ีงานทะเบียน) รอบท่ัวไป 



แผ่นท่ี 4

ท่ี รหัสผู้สมัคร รหัสสาขา สาขา
91 02091 นาย ศุภโชค อินทะกัน 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
92 02092 นาย ศิริชัย ออมสิน 21271 เมคคาทรอนิกส์ฯ
93 02093 นาย ภูวเดช ทองอุบล 21011 งานยานยนต์
94 02094 นาย วีระพันธ์ จ านงฟัก 21011 งานยานยนต์
95 02095 นางสาว วรรณศิริ วันเชาร์ 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
96 02096 นาย อภิชาต เม่นสุข 21011 งานยานยนต์
97 02097 นางสาว ปพิชญา ราชแก้ว 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98 02098 นางสาว กาญจนาพร เปียสงวน 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99 02099 นาย นคร ป้ันน้อย 21015 งานจักรยานยนต์
100 02100 นาย วิศิษฏ์ โอสถ 21031 ผลิตภัณฑ์ (ช่างเช่ือมโลหะ)
101 02101 นาย ศิวัฒน์ ดอนหลิมไพร 21041 ไฟฟ้าก าลัง
102 02102 นาย ณัฐวุฒิ ศักด์ิบุญญารัตน์ 21022 แม่พิมพ์โลหะ
103 02103 นางสาว ณัฐณิชา เมืองทอง 22041 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
104 02104 นางสาว นฤมล แสนล้อม 22011 การบัญชี
105 02105 นาย ฐานทัพ มูลเลอร์ 21051 อิเล็กทรอนิกส์
106 02106 นางสาว นงนภัส อยู่ศิลปไชย 21061 ก่อสร้าง
107 02107 นาย สิทธิพงษ์ พลายอินทร์ 21022 แม่พิมพ์โลหะ
108 02108 นางสาว ณัฎฐกานต์ น่ิมปาน 22141 โลจิสติกส์ฯ
109 02109 นางสาว ธีมาพร สมตน 21061 ก่อสร้าง
110 02110 นางสาว กนกพร หารชนะชัย 22141 โลจิสติกส์ฯ
111 02111 นาย สมชาย วงค์หาร 21022 แม่พิมพ์โลหะ
112 02112 นาย ธนวัฒน์ ภูมิดี 21032 โครงสร้าง (ช่างเช่ือมโลหะ)
113 02113 นาย รณชิต เกิดแพร 21032 โครงสร้าง (ช่างเช่ือมโลหะ)
114 02114 นาย ธนโชติ พรมค าดี 21011 งานยานยนต์
115 02115 นาย กิตติพัฒน์ ชาญณรงค์ 21061 ก่อสร้าง
116 02116 นาย ภัควัตร อุทัยวัฒนานนท์ 21022 แม่พิมพ์โลหะ
117 02117 นาย ทรงพล ทรงหอม 21022 แม่พิมพ์โลหะ
118 02118 นาย ชินพัฒน์ เชียงกาขันธ์ 21011 งานยานยนต์
119 02119 นาย ณัฐพงศ์ กล่ าป่วน 21011 งานยานยนต์
120 02120 นาย นิธิศ ธนากิตต์ิเรืองกุล 21271 เมคคาทรอนิกส์ฯ
121 02121 นาย อภิสิทธ์ิ สรเวช 21061 ก่อสร้าง
122 02122 นาย ชวิน ทัดก าดัด 21061 ก่อสร้าง
123 02123 นาย มานนท์ เกิดแพ 21032 โครงสร้าง (ช่างเช่ือมโลหะ)

ช่ือ นามสกุล

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

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
สาขางาน



แผ่นท่ี 1

ท่ี รหัสผู้สมัคร รหัสสาขา สาขา
1 03001 นาย กฤตเมธ จรบุรมณ์ 31013 เทคนิคเคร่ืองกล-ม.6
2 03002 นางสาว รัตนาภรณ์ พยัคฆชาติ 32141 โลจิสติกส์ฯ-ม.6
3 03003 นาย ไพสน แสงมณี 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
4 03004 นาย สุทธิกานต์ ปังเกตุ 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
5 03005 นางสาว จิตติณัน บัวหิน 32023 การตลาด-ม.6
6 03006 นางสาว อริษา ทุ่มพฤกษ์ 31213 โยธา-ม.6
7 03007 นาย ยุทธศักด์ิ พงษ์จีน 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
8 03008 นาย อนุรักษ์ มากร่ืน 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
9 03009 นาย เฉลิมชัย ม่ันคงรัก 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
10 03010 นาย ทิวัฒน์ สิทธิกอน 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
11 03011 นาย ธีรภัทร ถาวร 31013 เทคนิคเคร่ืองกล-ม.6
12 03012 นาย เจษฎา โนนุช 31042 ไฟฟ้าควบคุม-ม.6
13 03013 นาย พชรพล สุริยะ 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
14 03014 นาย ศุภณัฐ สุริยะ 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
15 03015 นางสาว ปาริฉัตร ป่ินมณี 32023 การตลาด-ม.6
16 03016 นางสาว สุชานาฏ กันค า 32023 การตลาด-ม.6
17 03017 นาย ปริญญา ประสมพร้อม 31213 โยธา-ม.6
18 03018 นางสาว วันนิสา นิลเพชร 32141 โลจิสติกส์-ม.6
19 03019 นางสาว ศศิวรรณ ห้วยโหงทอง 32011 การบัญชี-ม.6
20 03020 นางสาว ธัญลักษณ์ คนกลาง 31022 เทคนิคการผลิต-เคร่ืองมือกล-ม.6

21 03021 นาย พีรศักย์ ขามสิทธ์ิ 31013 เทคนิคเคร่ืองกล-ม.6
22 03022 นางสาว วิมลพร สีบุญ 32141 โลจิสติกส์-ม.6
23 03023 นาย บดินทร์ จันทร์ทอง 31012 เทคนิคเคร่ืองกล-ทวิ
24 03024 นาย จิรวัฒน์ บุญชู 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
25 03025 นาย ศุภกร ทิมวร 31022 เทคนิคการผลิต-เคร่ืองมือกล-ม.6

26 03026 นาย นิรันดร์ พ่ึงร่มเย็น 31213 โยธา-ม.6
27 03027 นาย สหชัย เทพทอง 31213 โยธา-ม.6
28 03028 นางสาว ธนากร เสาวรภย์ 32011 การบัญชี
29 03029 นางสาว สุวภัทร แก้วการจนะ 32141 โลจิสติกส์-ม.6
30 03030 นางสาว ณิชาภัทร วรรณุสิทธ์ิ 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
31 03031 นางสาว ศศิโสม ทองอยู่ 31022 เทคนิคการผลิต-เคร่ืองมือกล-ม.6

32 03032 นาย ฤทธิกร จุมปูนาง 31041 ไฟฟ้าควบคุม
33 03033 นาย นิรุทธ์ ข าชัย 31041 ไฟฟ้าควบคุม
34 03034 นาย ปฐมพงษ์ มากงาม 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
35 03035 นาย กิตติศักด์ิ ชัยเทพ 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6

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

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883

ช่ือ นามสกุล
สาขางาน



แผ่นท่ี 2

ท่ี รหัสผู้สมัคร รหัสสาขา สาขา
36 03036 นาย อ าพล จันจ่ัน 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
37 03037 นาย ภาณุวัฒน์ วันดี 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
38 03038 นาย อรรถวิทย์ หล่ าศรี 31013 เทคนิคเคร่ืองกล-ม.6
39 03039 นาย สุวัฒน์ ฟักศรี 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
40 03040 นาย ธนาธร เงินมงคล 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
41 03041 นางสาว ณัฐณิชา เสร็จขุนทด 32043 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ-ปกติ
42 03042 นาย สิรภพ คัชมาตย์ 31011 เทคนิคเคร่ืองกล-ปกติ
43 03043 นางสาว สาริศา อ่อนตานา 31042 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
44 03044 นางสาว ชฎารัตน์ โพธ์ิทัน 32013 การบัญชี-ม.6
45 03045 นางสาว วิไลพร อินทร์ถา 32011 การบัญชี-ปกติ
46 03046 นางสาว อสมาภรณ์ อ่องแดง 31213 โยธา-ม.6
47 03047 นาย พุฒิชัย ระฆังทอง 31044 ไฟฟ้าก าลัง-ทวิ
48 03048 นางสาว ศิริลักษณ์ ไกรแก้ว 32023 การตลาด-ม.6
49 03049 นาย ดนุสรณ์ พรมมา 31043 ไฟฟ้าก าลัง-ปกติ
50 03050 นางสาว เฉลิมขวัญ บัวขาว 31272 เมคคาทรอนิกส์-ม.6
51 03051 นางสาว ศิรินทิพย์ ยอดปรึกษา 32013 การบัญชี-ม.6
52 03052 นาย ธีรภัทร ทุลมาลย์ 31011 เทคนิคเคร่ืองกล-ปกติ
53 03053 นางสาว เบญญาภา ม่ังคล้าย 31272 เมคคาทรอนิกส์-ม.6
54 03054 นางสาว ประภัสสร ประวิว 32011 การบัญชี-ปกติ
55 03055 นางสาว ชณารัศน์ ล่ าลือ 31022 เทคนิคการผลิต-เคร่ืองมือกล-ม.6

56 03056 นาย ธีรวัฒน์ สิงห์เรือง 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
57 03057 นาย วชิระ เสาพรม 31022 เทคนิคการผลิต-เคร่ืองมือกล-ม.6

58 03058 นาย คุณากร นาควิจิตร 32141 โลจิสติกส์-ม.6
59 03059 นาย โชคอนันต์ ใจรัก 31013 เทคนิคเคร่ืองกล-ม.6
60 03060 นาย เกียรติศักด์ิ อ่อนแก้ว 31031 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

61 03061 นาย พันธกานต์ ทัดเท่ียง 31031 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

62 03062 นาย ชนะชัย อินทโชติ 31031 เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ

63 03063 นาย ณัฐพล ประยงค์หอม 32043 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
64 03064 นาย สุรศักด์ิ จงสมัคร 31213 โยธา-ม.6
65 03065 นาย อรินทร์ การบุญ 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
66 03066 นาย พงศธร สมณะ 31045 ไฟฟ้าก าลัง-ม.6
67 03067 นาย รชานนท์ เหลือล้น 31213 โยธา-ม.6
68 03068 นาย ภัทกาล ป้ันม่วง 32141 โลจิสติกส์-ม.6
69 03069 นาย กฤติโชติ ศรีด า 31213 โยธา-ม.6
70 03070 นาย ธีรภัทร รุ่งฉัตร 31272 เมคคาทรอนิกส์-ม.6
71 03071 นาย พชรชาติ พรมแก้วงาน 31213 โยธา-ม.6

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

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่องานทะเบียน 094-715-6883
สาขางาน

ช่ือ นามสกุล


