ที่ ศธ ๐๖๓๒.๕ / ๑๗๐๖

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และปวส.เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖2
เรียน ผู้อํานวยการ«ชื่อโรงเรียน»
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการรับนักเรียนประจําปีการศึกษา 25๖2
๒. แบบสรุปรายชื่อ
๓. ใบสมัครโควตา

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน «จ» ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีนโยบายรับนักเรียนนักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.๓) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) สําหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดําเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสนใจและมีผลการเรียนดีตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศของวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อเป็นกรณี
พิเศษ (โควตา) โดยขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร และแบบสรุปรายชื่อที่แนบ มายังวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕6๒ และจะประกาศรายชื่อที่ www.pjtc.ac.th และทาง
Facebook : งานทะเบียนเทคนิคพิจิตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
มานิตย์ มณีโชติ
(นายมานิตย์ มณีโชติ)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร 094-715-6883
โทร ๐๕๖-๖๐๘๕๗๒ ต่อ ๑๐๗
โทรสาร ๐๕๖-๖๐๘๕๗๓

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
การรับนักเรียนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย รวม ๑๒
สาขาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่าอนุปริญญา รวม ๑๒ สาขา ประกอบด้วย
สาขาช่างยนต์ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร งานประดับยนต์ การซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ งาน
เครื่องล่าง ประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาช่างกลโรงงาน เกี่ยวกับการซ่อมบํารุง การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องจักรกลซีเอ็นซี ออกแบบแม่พิมพ์ การผลิต
ต้นแบบชิ้นส่วน ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาช่างเชื่อมโลหะ เกี่ยวกับโลหะ การพับขึ้นรูปโลหะ การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า แก๊ส งานโครงหลังคา ออกแบบ
เหล็กดัด ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาไฟฟ้ากําลัง เกี่ยวกับการตรวจซ่อม ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ
ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการตรวจซ่อม ติดตั้งระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาก่อสร้าง/โยธา เกี่ยวกับการก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้าง การออก แบบ ประมาณการก่อสร้าง ประกอบอาชีพ
อิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องกลไฟฟ้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาการบัญชี เกี่ยวกับหลักการบัญชี การตรวจสอบ การจัดทําบัญชีกิจการต่างๆ การบัญชีภาษี การ-จัดทําบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาการตลาด เกี่ยวกับการขาย การตลาด จัดทําแผนธุรกิจ การจัดแสดงสินค้า การวิจัยการขาย การ-บริหารสินค้า
ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ งานเอกสารสิ่งพิมพ์ งานกราฟิก การเขียนโปรแกรม
การทําเว็บเพจ การซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาคหกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของที่ระลึก งานผ้า การจัดดอกไม้ การแกะสลัก ออกแบบตกแต่งบรรจุ
ภัณฑ์ การโภชนาการ การประกอบอาหาร ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
สาขาอาหารและโภชนาการ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย อาหาร นานาชาติ เบเกอรี่ เครื่องดื่ม การแปรรูปอาหาร
ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ประกอบอาชีพอิสระหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

การรับนักเรียนนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๑) ประเภทโควตาเรียนดี รับจากนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.๓ เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ม.๖ เข้า
ศึกษาต่อหลักสูตร ปวส. ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยรับสมัครผ่านงานแนะแนวของโรงเรียน และ
ไม่ต้องผ่านการทดสอบ
หลักสูตร ปวช. รับจากนักเรียนชั้น ม.๓
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สาขาวิชา
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ

หลักสูตร ปวส. รับจากนักเรียนชั้น ม.๖
ที่
สาขาวิชา
๑ ช่างยนต์
๒ เทคนิคการผลิต (เครื่องมือกล)
๓ ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม
๔ ไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากําลัง
๕ อิเล็กทรอนิกส์
๖ โยธา
๗ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
๘ การบัญชี
๙ การตลาด –ทวิภาคี
๑๐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๑ อาหารและโภชนาการ
๑๒ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๒.๐๐
รวม

จํานวนที่รบั
๖๐
๔๐
2๐
๖๐
๓๐
๔๐
๓๐
๖๐
๒๐
๔๐
๒๐
๒๐
๔๔๐

รวม

จํานวนที่รบั
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๔๐

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐

๒) ประเภทโควตาพิเศษ รับเฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้น ม.๓ เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ม.๖ เข้า
ศึกษาต่อหลักสูตร ปวส. ที่มิได้ใช้สิทธิโควตาหรือมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยรับสมัครที่วิทยาลัยเทคนิค
พิจิตรและ มีการทดสอบความถนัดทางการเรียน
๓) ประเภทบุค คลทั่ว ไป รับจากนักเรียนที่กําลังศึกษาหรือสํา เร็จการศึกษาแล้ว ชั้น ม.๓ เข้าศึกษาต่ อ
หลักสูตร ปวช. และ ม.๖ หรือ ปวช. ๓ เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวส. โดยการสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีการ
ทดสอบความถนัดทางการเรียน

ปฏิทนิ การรับนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
ที่

วัน เดือน ปี

1

๓ ธ.ค. 6๑

2

๑๘ ม.ค. 6๒

สิ้นสุดการส่งใบสมัครโควตาเรียนดี

3

๒๕ ม.ค. 6๒

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาเรียนดี
รายงานตัว–ทําสัญญา นักเรียนโควตาเรียนดี พร้อม
ผู้ปกครอง

ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

5

๑๐ ก.พ. 6๒
เวลา 08.30
๑๑ - ๒๘
ก.พ. 6๒

รับสมัครโควตาพิเศษ

สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

6

๓ มี.ค. 6๒

ทดสอบความถนัดทางการเรียน (เฉพาะปวช.)

7

๖ มี.ค. 6๒

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาพิเศษ

8

๑๐ มี.ค. 6๒

รายงานตัว – ทําสัญญา นักเรียนโควตาพิเศษ พร้อม
ผู้ปกครอง

ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

๙

มี.ค. 6๒

รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปวช. ,ปวส. และปวส. ม.6

สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

๑๐

เม.ย. 6๒

ทดสอบความถนัดทางการเรียน (เฉพาะปวช.)

๑๑

เม.ย. 6๒

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาใหม่

๑๒

เม.ย. 6๒

รายงานตัว – ทําสัญญา นักเรียนนักศึกษาใหม่ พร้อม
ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ผู้ปกครอง

4

กิจกรรม
ส่งหนังสือแจ้งการรับโควตาเรียนดี และใบสมัครถึง
โรงเรียน

หมายเหตุ
สมัครผ่านงานแนะแนวของโรงเรียน
โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารถึง
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
และ www.pjtc.ac.th

ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยใช้บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรนักเรียน
ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
และ www.pjtc.ac.th

ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยใช้บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรนักเรียน
ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
และ www.pjtc.ac.th

