
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
เรื่อง  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประจ าปีการศึกษา 2566  

………………………………………………….. 
 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้มีรายชื่อตาม
ประกาศเข้ารายงานตัว/มอบตัวเพ่ือศึกษาต่อ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 
12.00 น. โดยมีเอกสารประกอบการรายงานตัว/มอบตัว ดังนี้ 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน)      จ านวน 2  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน (ของนักเรียน)     จ านวน 2  ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน (บิดา หรือมารดา)    จ านวน 2  ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง หรือผู้รับมอบอ านาจ (กรณี มอบตัว) จ านวน  2  ฉบับ 
5. รูปถ่ายชุดนักเรียน (สถานศึกษาเดิม) ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 4  รูป 
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะมามอบตัวต้องมาพร้อมผู้ปกครองหรือผู้รับมอบอ านาจ และแต่งกายชุด

นักเรียนของสถานศึกษาเดิม ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด หรือเอกสารไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 

 

 
(นายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 
 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สามารถแบ่งจ่ายได้) 

1. ค่าลงทะเบียนเรียน    (เรียนฟรี)   
2. ค่าเครื่องแต่งกาย/เครื่องแบบนักศึกษา  ประมาณ  900  บาท/ชุด 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน    ประมาณ  230 บาท 
4. ค่าประกันชีวิต    ประมาณ  210 บาท 
5. ค่าเครื่องมือ (เฉพาะช่างอุตสาหกรรม)  ประมาณ  1,200 – 1,600 บาท 

หมายเหต ุ เนื่องจากนักศึกษาระดับ ปวช. จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ประกอบด้วย  

รายการ จ านวนเงิน 
ค่าเครื่องแบบต่อปีการศึกษา 900 บาท 
ค่าอุปกรณ์การเรียนต่อภาคเรียน 230 บาท 

รวม 1,130 บาท 
จะเบิกจ่ายคืนให้หลังเปิดภาคเรียน และรายการข้างต้นเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจ

แตกต่างกันในแต่ละสาขางาน 
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สามารถแบ่งจ่ายได้) 
1. ค่าลงทะเบียนเรียน     

1.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ตรงสาขางานที่ศึกษาต่อ ประมาณ  1,500 บาท 
1.2  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 หรือ ระดับ ปวช. ไม่ตรงสาขางานที่ศึกษาต่อ           

ประมาณ 2,300 บาท   
2. ค่าเครื่องแต่งกาย/เครื่องแบบนักศึกษา  ประมาณ  900  บาท/ชุด 
3. ค่าประกันชีวิต    ประมาณ  210 บาท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขางาน ชื่อ-สกุล โรงเรียน 

ยานยนต์ นายพีรนัย สุขแจ้ง โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  นายกิตติภูมิ เกิดปาน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  นายณัฐนันท์ ราภา โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  ด.ช.ชุตวิัติ คู้ล าพัน โรงเรียนวัดพร้าว 

  นายพีรวิชญ์ เพียรเจริญ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า 

  นายณัฐพล มีด ี โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 

  ด.ช.ชรินบุตร อยู่วัง โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 

  นายพงษ์เพชร กุลมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  นายนิรภัทร น้อยอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.ชิดรัตน์ดา เณรทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.เยาวภา ภู่บุญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
ไฟฟ้าก าลัง นายประกิต เพ่ิมพรม โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า 

  ด.ช.กันตนพ มากโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  นายอัษฎาวุฒิ สุขคล้าย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  ด.ช.ภัทรดนัย วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  นายกิตติชัย เยอเบาะ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  ด.ช.ธนกฤต จันทรมณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  ด.ช.พัฒน์ษวร จินดา โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 

  ด.ช.นัทธพล จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 
อิเล็กทรอนิกส์ ด.ช.ปัณณวิชย ์ สิกขชาติ โรงเรียนวัดพร้าว 

  น.ส.ณภัทรศร กลิ่นทอง โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า 

  น.ส.วรรณวสิา สอนศรี โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า 

  ด.ช.ณัฐพล ปักษี โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 

  น.ส.ปทิตตา นุชเทียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.ณัฐวรรณ เสือเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
ผลิตภัณฑ์ ด.ช.พลวรกร ตนอดนอก โรงเรียนวัดพร้าว 

  ด.ช.สุร ี ด้วงค า โรงเรียนวัดพร้าว 

  ด.ช.ธนธรณ์ จันทร์เชื้อ โรงเรียนวัดพร้าว 

   
 



   
 

สาขางาน ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ น.ส.เขมิกา แสงทอง โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  น.ส.นันทรัตน ์ อินตาใช้ โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  นายณัฎฐากร ปานดี โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  ด.ญ.กัณณัฐตา เอมธานี โรงเรียนวัดพร้าว 

  ด.ญ.ตรีธิญา จันทร์เถื่อน โรงเรียนวัดพร้าว 

  ด.ญ.วรรณา บางขัน โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 

  นายก้องภพ สิงห์ลพ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  ด.ช.รัฐภูมิ วงศ์เขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  ด.ช.สวุรรณศาสตร์ น้อยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  นายปุญญาพัฒน์ ดีมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.สุพรรษา ทองเปล่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  ด.ญ.ชลธชิา แก้วมุกดา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.วรนชุ สุธีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.รุจิรา จันทร์ข า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
  น.ส.กัลยาณี สอนน้อย โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 
  น.ส.ศศิภา ทับทิมทอง โรงเรียนบ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 
การบัญชี น.ส.วรกานต ์ พันธ์เขียน โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  นายกันตพงษ์ นากแนม โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 

  ด.ญ.เพชรลดา เสียงหวาน โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 

  ด.ญ.กานต์ธิดา อารมย์เอ้ือ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 

  ด.ญ.นันท์นภัส จันหอม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
    

 

 

 


