


 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) หลักสตูรต่อเน่ือง 

ประจำปีการศึกษา  2563    ของ  วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 
************************************ 

 

  
1) ใหน้ักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) เข้ากรอกข้อมูลการสมัคร

ในระบบออนไลน์ ประเภท ปกติ ได้ที่ปุ่มหน้าเว็บไซต์ www.cvc.ac.th หรือแสกนคิวอาร์โค้ดข้างล่าง กรอกข้อมูลให้ครบ
ทุกช่อง ให้เลือกสาขาวิชา ประเภทห้องเรียน (MEP, ปกติ, ทวิภาคี) แค่ 1 ลำดับที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น แล้วพิมพ์
เอกสารการสมัครในออนไลน์เพื ่อใช้ประกอบการยื ่นในวันที ่รายงานตัว  ระบบจะเปิดให้กรอกในระบบภายใน                                   
วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2563 เท่านั้น (รายละเอียดการกรอกข้อมูลดูในหน้าเว็บไซต์ของระบบ) 

 
 

*** สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยกรอกสมัครออนไลน์ในระบบแล้ว ให้เข้ากรอกใหม่ 
 

 

2) นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ  ระดับ (ทล.บ.)  จะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ 
และสมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมผู้ปกครอง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับนักศึกษาผู้สมัคร
รายอื่นเข้าศึกษาต่อแทน   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ปริญญาตรี  วันเสาร์  ที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  08.30 – 12.00 น. 
 
 

 3) เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
  -  เอกสารการสมัครในระบบออนไลน์   1 ฉบับ 
     (เอกสารตัวอย่างแนบท้าย) 
  -  สัญญามอบตัว     1   ชุด 
    ดาวน์โหลดบนหน้าเว็บไซต์วิทยาลัย (เอกสารตัวอย่างแนบท้าย) 

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา อย่างละ 1   ฉบับ 
  -  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา     อย่างละ 1   ฉบับ 
  -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง   1   ฉบับ 
  -  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง    1   ฉบับ 
 
**หมายเหตุ   

1. กรณียื่นเอกสารในวันสมัครไม่ครบ ให้เตรียมเอกสารพร้อมสำเนาถูกต้องทุกแผ่น นำมายื่นต่อผู้รับรายงานตัวใน
วันที่มารายงานตัว 

2. กรณีผู้ปกครองเป็นบิดาหรือมารดาของผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน  
แต่หากเป็นบุคคลอ่ืนต้องแนบเอกสารดังกล่าวด้วย เอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารหรือสำเนาลงในกระดาษ 
A4 เท่านั้น พร้อมสำเนาถูกต้องลงชื่อทุกแผ่น 

3. นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อขึ้นบัญชี  สำรอง ยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ทางวิทยาลัยฯจะเป็น
ผู้ติดต่อกลับ 

 
 4) ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษา  (โดยประมาณ) 
  ระดับ  ทล.บ. -  ค่าแรกเข้า  9,000      บาท    (เก้าพันบาทถ้วน) 
 

 

กรอกข้อมูลในระบบ 

เพื่อความรวดเร็วในวันรายงานโปรดเตรียมเอกสารในข้อ 3) ให้เรียบรอ้ย 

http://www.cvc.ac.th/


 

 















 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

ในระดบัปริญญาตรี (ทล.บ.) 

รอบปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 634201001 นางสาวณัฐกมล โสมาบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 634201002 นางสาวณัฐริกา ทิมประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

3 634201003 นางสาวสุภาวรรณ สล่าปัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4 634201005 นางสาวสิริกร ยันตดิลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

กำรบัญชี (ต่อเน่ือง)

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับปริญญำตรี (ทล.บ.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 634404001 นายอภิวัฒน์ ดวงแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 634404002 นางสาวพรมณี ธนู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 634404003 นางสาวอัญชิสา อยู่เจริญกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

4 634404006 นางสาวกัญชพร เมอแลกู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

5 634404007 นางสาวนุชนารถ แซ่ท้าว วิทยาลัยเทคนิคน่าน

6 634404009 นางสาวพนิตนันท์ แซ่ว่าง วิทยาลัยเทคนิคน่าน

7 634404010 นางสาวพรนภา เอกภคินลภัส วิทยาลัยเทคนิคน่าน

8 634404011 นายโรจน์ศักด์ิ มณีจันทร์สุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ส ำรอง

9 634404012 นายวัฒนา มอเลกุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

10 634404013 นางสาวกชกร ลาวตุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

11 634404014 นายนันทิพัฒน์ ยะถา วิทยาลัยเทคนิคน่าน ส ำรอง

12 634404015 นางสาวอาทิตยา ศักด์ิรุ่งเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ส ำรอง

13 634404017 นายกิตติพศ ศรีสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ให้รอทางวิทยาลัยฯ เป็นผู้ติดต่อกลับ
*** หมายเหตุ รายช่ือผู้เข้าผ่านการคัดเลือกท่ีได้ข้ึนบัญชี ส ารอง ยังไม่ต้องมารายงานตัว ในวันเวลาท่ีประกาศ

ช่ือ - ช่ือสกุล

อำหำรและโภชนำกำร (ต่อเน่ือง)

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับปริญญำตรี (ทล.บ.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 634702001 นางสาวกนกพร ภูธรมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

2 634702002 นางสาวศิริลักษณ์ เยส่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 634702003 นายสุรเชษฐ์ วิมลขจรสิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4 634702004 นางสาววิรดา ภัทรเสถียรชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

5 634702005 นางสาวอารยา โซคากุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 634702006 นางสาวจิราพร มาเยอะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

7 634702007 นางสาวแสงหอม หนานย่ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

8 634702008 นางสาวธีรศรา แสงล่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

9 634702009 นางสาวมาริสา คณานิตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

10 634702010 นางสาวกานดา เฌอมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

กำรท่องเท่ียว (ต่อเน่ือง)

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับปริญญำตรี (ทล.บ.)


