


 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

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

 
 

1) ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. เข้ากรอกข้อมูลการสมัครในระบบ
ออนไลน์ ประเภท ปกติ ได้ที่ปุ่มหน้าเว็บไซต์ www.cvc.ac.th หรือแสกนคิวอาร์โค้ดข้างล่าง กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
ให้เลือกสาขาวิชา ประเภทห้องเรียน (MEP, ปกติ, ทวิภาคี) แค่ 1 ลำดับที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น แล้วพิมพ์เอกสาร
การสมัครในออนไลน ์เพ ื ่อใช ้ประกอบการย ื ่นในว ันท ี ่รายงานต ัว  ระบบจะเป ิดให ้กรอกในระบบภายใน                                   
วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2563 เท่านั้น (รายละเอียดการกรอกข้อมูลดูในหน้าเว็บไซต์ของระบบ) 

 
 

*** สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยกรอกสมัครออนไลน์ในระบบแล้ว ให้เข้ากรอกใหม่ 
 

2) นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช.  จะต้องมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ และ
สมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมผู้ปกครอง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับนักศึกษาผู้สมัครราย
อ่ืนเข้าศึกษาต่อแทน   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ปวช.  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  ปวช.  จำนวน  4,000     บาท    (สี่พันบาทถ้วน)     
 
 
       
 
 
 

กรอกข้อมูลในระบบ 

เพื่อความรวดเร็วในวันรายงานโปรดเตรียมเอกสารในข้อ 3) ให้เรียบรอ้ย 

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


 

 















 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

ในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รอบปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632201001 นายชินวัตร นาโม๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

2 632201002 เด็กหญิงสุภาวรรณ วังแง่ โรงเรียนร่องธารวิทยา

3 632201003 เด็กหญิงโชติกา บุญแปง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

4 632201004 เด็กหญิงวริศรา ปกป้อง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรบัญชี (MEP)

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632201001 นางสาวอัจฉรินทร์ จินโจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

2 632201002 นางสาวเนตนพัตร์พร เตชะเมืองมูล โรงเรียนพานพิทยาคม

3 632201004 นางสาวธิดาพร ทาทรัพย์ โรงเรียนตับเต่า(ไคร่สามัคคีวิทยา)

4 632201007 นางสาวสุกัญญา ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

5 632201008 นางสาวศิลาภรณ์ อูปป้อ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

6 632201009 นางสาวจุฬาลักษณ์ รู้บุญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

7 632201011 นางสาวเจนจิรา จิตรอารีย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

8 632201014 นางสาวศศิธร ยาหยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

9 632201015 นางสาวเอ้ือย ค าใส โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

10 632201016 นางสาวนันทิพร ค าศรี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

11 632201017 นายธนัฐชัย แก้วไชยา โรงเรียนจันวิทยาคม

12 632201018 นายปวริศ สืบมา โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม

13 632201019 นางสาวพรชนก ใจบาล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

14 632702015 นางสาวกัญญารัตน์ เลาจือ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

15 632702016 นางสาวพลอยชมพู หลีจาง โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรบัญชี  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632202001 นางสาวจุฬาลักษณ์ อุดมา โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

2 632202002 นายภัทรพงศ์ เนียมหอม โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

3 632202004 นางสาวพรรณกาญจน์ จูเปาะ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

4 632202005 นางสาวตรีนภา ขอดแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

5 632202006 นางสาวลลิตา นามวงค์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

6 632202009 นายอธิชล แก้วหล้า โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

7 632202010 นายธนภัทร ฝึกฝน โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

8 632202011 นายชาติชัย มาเยอะ โรงเรียนห้วยแม่เล่ียม

9 632202013 นางสาวอสมาภรณ์ ธีรดนย์ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

10 632202014 นางสาวดาริกา เจริญสุข โรงเรียนบ้านเวียงพาน

11 632202015 นายสมยศ ใจยี โรงเรียนบ้านเวียงพาน

12 632202016 นายอาแหย อาหยิ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

13 632202017 นายวรายุทธ ลาชี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

14 632202018 เด็กชายธานี แดเซอร์ โรงเรียนปิยะพรพิทยา

15 632202019 นางสาวดาวเงิน ทวีสม โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

16 632202020 นางสาวหน่อย นามแสง โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

17 632202021 นางสาวกุลกันยา เรืองเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

18 632202022 นายธนากร แสงจัง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

19 632202023 นางสาวจีรนันท์ ยีหมาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

20 632202024 นายพิพัฒน์ ศิริบัณฑิตย์ โรงเรียนดรุณราษฎ์วิทยา

21 632202025 นางสาวทิพากร สายสุวรรณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

22 632202026 นางสาวสารินีย์ ศรีพรม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

23 632202027 นางสาวรัตนภรณ์ สายยาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

24 632202028 นางสาวสุพัตรา บุญยอ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

25 632202029 นางสาวอาบา เบเชกู่ โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม

26 632202030 นายนฤดม ส่งพิมพ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปวช. กำรตลำด  

ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

ปวช. กำรตลำด  

ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

27 632202031 นางสาวอาเมีย มาเยอะ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

28 632202033 นายสะบัดชัย อยู่ลือ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632203001 นางสาวศรัญญา ใจอุ่น โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

2 632203002 นางสาวสุพรรษา กันวิรันทร์ โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรเลขำนุกำร  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632204001 นายทวีศักด์ิ สิงห์หล้า กศน. อ าเภอแม่จัน

2 632204002 นายนิพนธ์ ภูจงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

3 632204003 นางสาวสุกัญญา หล่อซา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

4 632204004 นายจักรภัทร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดรุณราษฎ์วิทยา

5 632204005 นางสาวอนัญญา นันทะกูล โรงเรียนบ้านแม่จัน

6 632204006 นายณัตดพล ดงเจริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

7 632204007 นายสกมล ค านวล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

8 632204008 นายธีรพัฒน์ สามแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน

9 632204009 นายก่อกุศล อุดร โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

10 632204010 นายกันตินันท์ ค าเงิน โรงเรียนบ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

11 632204012 นายสิรวิชญ์ ประโยง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

12 632204013 นายเอกชัย ลาเช โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

13 632204014 นายค าแก้ว ย่ีแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

14 632204015 นางสาวปรายฝน หะวัน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

15 632204016 นางสาวณัฐริกา ไพศักด์ิ โรงเรียนดอยศิลาผงามวิทยาคม

16 632204017 นายวีระภาพ กันธิยา โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

17 632204018 นายอภิสิทธ์ิ แซ่บือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

18 632204020 นายปิยะพันธ์ คีรีคทมสุข โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

19 632204021 นางสาวทิพย์ภวรรณ ท๊อดแก้ว โรงเรียนชุมชนต้าตลาด

20 632204022 นายธนิก ทงษ์พรม โรงเรียนบ้านสารจิตร

21 632204023 นายธนภัทร สลีสองสม โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

22 632204024 นายภูตะวัน สุบินนะ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

23 632204025 นายรณกฤต ป่ินเมือง โรงเรียนเวียงชัยพิทยา

24 632204026 นายธีระภัทร มูลแดง โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

25 623901004 นายนนธวัช ใจวันดี โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632301001 นางสาวพิชญ์นรี ราชคม โรงเรียนบ้านฝ่ังต้ืน

2 632301002 นางสาวรุ่งอรุณ ดอนลาว โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

3 632301003 เด็กหญิงรักรดา ธนรัตนโกศล โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

4 632301004 นายกิตติศักด์ิ ศีรีออน โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเก๋ียง

5 632301005 นายกฤษฎา ค าวัง โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

6 632301006 นางสาวอาทิตยา แซ่เจียว โรงเรียนบ้านปางขอน

7 632404012 นายธีราทร วิชัย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. วิจิตรศิลป์  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 622302001 นายฉายวิชญ์ แซ่วือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

2 622302002 นายปิติศักด์ิ ห่วงใย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

3 622302003 เด็กชายอดิศร ศรีสวีสด์ิ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

4 622302004 นายธาดาพงษ์ กองค า โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

5 622302005 นางสาวกาญจนา หลู่รุ่งเรืองภัคดี โรงเรียนบ้านเวียงพาน

6 622302006 นางสาวธนภรณ์ เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

7 622302007 นางสาวณัฐนิชา สีตบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

8 622302008 นางสาวณัฐฏฐณิชา ท้าวชัยมูล โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรออกแบบ  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632307001 นายกรวิชญ์ สมถะกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

2 632307002 นายปุญญพัฒน์ ขาววัด โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

3 632307003 นายยศกร ไชยชมภู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

4 632307005 นายซาราม่อน ภูเชิงก่อ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

5 632307006 เด็กชายพิเชฐพล เพียงไพรชม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

6 632307007 นางสาวทัศนีย์ เสภากูล โรงเรียนบ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีศิลปกรรม  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632401003 นายฉันท์ชกร ชลแสง โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

2 632401005 นางสาวบูเซอะ เชอหม่ือ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น

3 632401006 นางสาวหม่ีชู มาเยอะ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น

4 632401007 นางสาวสุดใจ เชอมือ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น

5 632401008 นางสาวอรวี จาแฮ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

6 632401009 นางสาวพิชชาพร ธนโชติอุดม โรงเรียนบ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

7 632401010 เด็กหญิงดรุณี อาโย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

8 632401012 นางสาวสมศรี เปแย โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

9 632401013 นายประภวิษณ์ุ แลเชอะ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

10 632401014 นางสาวทัศนีย์ จะพือ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. แฟช่ันและส่ิงทอ

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมายเหตุ

1 632404067 นางสาวสนธยา ฉันเถ่า โรงเรียนผาขวางวิทยา

2 632404087 นางสาวเนาวรัตน์ เวียย่ีกู่ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. อำหำรและโภชนำกำร   (ห้อง MEP)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมายเหตุ

1 632404001 นางสาวแตงโม เยอแจะ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

2 632404002 นางสาวชุติกาญจน์ ก้านทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

3 632404003 นางสาวสุทธิพร หว่อแมะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

4 632404004 นายธีรภัทร แสนค าปัน โรงเรียนบุญเรืองวิยาคม

5 632404008 นายอัครชัย แซ่ย่าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)

6 632404009 นางสาวสุวิดา เปียแซ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

7 632404010 เด็กหญิงรติกานต์ อินทจักร โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

8 632404011 นายอธิชาติ มือชอ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

9 632404013 นายเอกดนัย เข่ือนแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

10 632404014 นางสาวชุติมา แลเซอ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

11 632404015 นายอดิศร ชีหม่ือกู่ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

12 632404016 นายภานุพงษ์ หมอปอกู่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

13 632404017 เด็กหญิงธนชยา อินบัว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)

14 632404021 นางสาวรุจิรา แชหม่ือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

15 632404022 นางสาวสุนิตา วิบูลความดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

16 632404023 นางสาวสุจิตรา แซ่หม่ือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

17 632404024 นางสาวสนธยา อ่วยย่ือ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

18 632404025 เด็กหญิงกานต์ชนก แลเชอ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

19 632404026 นายธีรภัทร ศรีเสนา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

20 632404027 นายสิทธิพงษ์ จิตต์พาณิชย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

21 632404031 เด็กหญิงพัชรินทร์ ช่างขน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

22 632404032 เด็กหญิงศศินา ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน

23 632404033 นางสาวณัฎฐณิชา อินต๊ะเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

24 632404035 นางสาวอิผิว ฉ่วยเน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

25 632404036 นางสาวชาลิสา วรรณประดิษฐ์โรงเรียนป่าแงะวิทยา

26 632404037 นางสาวร าแพน หม่ืนแล โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

ปวช. อำหำรและโภชนำกำร  



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมายเหตุช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

ปวช. อำหำรและโภชนำกำร  
27 632404038 นางสาวกฤษณา หน่อแก้ว กศน.อ าเภอเมืองเชียงราย

28 632404039 เด็กหญิงกิติพร ดีสาม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

29 632404040 นางสาวหม่ีเบีย โวยแม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

30 632404041 นายจอมพล จันต๊ะคาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

31 632404042 นายภาคิน เฮา โรงเรียนสันกลางวิทยา

32 632404043 นางสาวมาริษา ศิริ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

33 632404044 นางสาววิไล อานี โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

34 632404045 นายพลค า บัวตอง โรงเรียนปิยะพรพิทยา

35 632404046 นางสาวเสาวลักษณ์ กิจพิทักษ์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

36 632404047 นางสาวนัทธมน แซ่ย่าง โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

37 632404048 นางสาวธัญลักษณ์ ใจหล้า โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

38 632404049 นางสาวปรานปรียา องอาจ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

39 632404052 นายวิชญะ ค าป้อ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา

40 632404054 เด็กหญิงฤหทัย มาเยอะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

41 632404055 นางสาวอาทิตยา ก๋าวิน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

42 632404058 นางสาวณัฐมน จันทโปแว่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

43 632404059 นายธนชัย บรรจุแก้ว โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

44 632404061 นางสาวกนกวรรณ อ้อปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว

45 632404062 นายกฤษฎาพงศ์ ปิติปาละ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

46 632404063 นายพอเจตน์ ปิงยศ โงเรียนบ้านเวียงพาน

47 632404064 นางสาวเอ้ย สามแก้ว โรงเรียนปิยะพรพิทยา

48 632404065 นางสาวโหมเฮง แสนใจ โรงเรียนปิยะพรพิทยา

49 632404066 นายณัฐนนท์ บูชาเกียรติ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

50 632404068 นายรนกฤต ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)

51 632404070 นางสาวอริสา แจเชอ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

52 632404071 นางสาววราภรณ์ หล้าปา โรงเรียนพญาเม็งราย



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมายเหตุช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

ปวช. อำหำรและโภชนำกำร  
53 632404072 นางสาวปภาวิรนทร์รัตน์พุทธวงค์ โรงเรียนเชียงค าวิทยาคม

54 632404073 นางสาวเพ็ญนภา ภัทรสุทธิกุล โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

55 632404074 นายพรศักด์ิ เบเหม่ียกู โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

56 632404075 นายสมปอง หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่มอญวิทยา

57 632404076 นางสาวธิดา สายเจริญ โรงเรียนบ้านเวียงพาน

58 632404077 นางสาวนริศา แซ่กู้ โรงเรียนบ้านเวียงพาน

59 632404078 นางสาวค าอ่ิน ก๋องค า โรงเรียนบ้านเวียงพาน

60 632404079 นางสาววิชุดา รักษาภักดี โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

61 632404080 เด็กชายสุวรรณ นิพัทธสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

62 632404081 นางสาวน้ าฝน ชินเกตุ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

63 632404082 นายสุริยา โสภณมหาสาร โรงเรียนสันติวิทยา

64 632404083 นางสาวรสิกา คิงอ่ี โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง

65 632404084 นางสาวรสิตา คิงอ่ี โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง

66 632404085 นายณัฐดนัย รัตนาติสร้อย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

67 632404086 นางสาวญาณิศา เรือนค า โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

68 632404089 นางสาวปทิตตรา จรัสเรืองอุทัย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

69 632404090 นางสาวแอนด้ี เบเช โรงเรียนเวียงผาวิทยา

70 632404091 นางสาวปรียา เครือวงค์ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632406002 นางสาวณัฐวดี เยอเฉอะ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น

2 632406003 นายไตรภูมิ แก้วใจสา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

3 632406005 นางสาวจัญจรี ก๋าพรม โรงเรียนบ้านป่าซาง

4 632406006 นางสาววราพร ศรีธิ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632701003 นางสาวนงคราญ อายิ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

2 632701004 นางสาวชมพู่ สิงห์ค า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

3 632701005 นายศุภกร ปองรักษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

4 632701006 นางสาวทิฆัมพร วิลานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

5 632701008 เด็กหญิงศิริขวัญ ตาม่ี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

6 632701010 นางสาวเย้าเซ่ียวฟง แซ่อึง โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

7 632701011 นางสาวชาลิสา คีรีแสนสุข โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

8 632701012 นางสาวกัลยา น าบุญ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

9 632701013 นางสาวลดาวัลย์ แลเชอกู่ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

10 632701014 นางสาวบู้เดอ เบเช โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

11 632701016 นางสาวสุดธิดา ไชยวงค์ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

12 632701017 นางสาวสโรชา วิระค า โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

13 632701019 นางสาวสุทธิดา มาเยอกุ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

14 632701020 นางสาวสายฝน ทะสุใจ โรงเรียนบ้านเวียงพาน

15 632701021 นางสาวเพ็ญพิชชา กิจสาพรมมา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

16 632701023 นางสาวสุนิสา เมเชกู่ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

17 632701024 นางสาวปณิดา อายิ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

18 632701025 นางสาวบุษบา อายิ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

19 632701026 นางสาวสุภาวรีภรณ์ช่วยค้ าชู โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา

20 632701027 นางสาวพรนภา เยมอ โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม

21 632701028 นางสาวธัญญาพร ฤทธิแผลง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

22 632701029 นางสาวกมลรัตน์ เนาะแป โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

23 632701030 นางสาวทิฆัมพร ไสวการะเกด โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

24 632701031 นางสาวน้ าฟ้า แซ่โอ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

25 632701032 นางสาวพรปวีณ์ แยเบียง โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธ์ิ)

26 632701033 นางสาวณัฐธิณี เครือวงค์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ปวช. กำรโรงแรม  
ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

ปวช. กำรโรงแรม  
ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

27 632701034 นางสาวเอริยา อามอ โรงเรียนแม่ยาววิทยา



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632702001 นายอาทิตย์ เบียงแหล่ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรท่องเท่ียว (MEP)

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632702003 นางสาวทิพย์มณี ช่ืนจิตนิรันดร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

2 632702004 นายภัทรดนัย เฌอมือ โรงเรียนบ้านสันจ าปา

3 632702007 นางสาวรัตติกาล แย้เบียง โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

4 632702008 นางสาวจันทร์จิรา วุ้ยยือ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เล่ียม

5 632702011 นางสาวฐิตินันท์ หม่ือแลกู่ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

6 632702012 นางสาวศิริวรรณ ธนพลสิริกุล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

7 632702013 นางสาวธิดารัตน์ สลีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

8 632702014 นางสาวภาวรินทร์ แซ่ลี โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

9 632702017 นายสุธิชัย ศักดิสิริธนกุล โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

10 632702018 นางสาวจิราภรณ์ อารีย์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

11 632702019 นางสาวรุจิรา สีมาวงค์ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

12 632702020 นางสาวนิภาดา แซ่หยี โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

13 632702022 นายพงศกร แยส่อกู่ โรงเรียนบ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

14 632702023 เด็กหญิงพรรณิกา เจริญพันธ์สวัสด์ิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

15 632702024 เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

16 632702025 นางสาวภลัชนันท์ ไชยเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

17 632702026 นางสาวสาวิตรี พิสัยเลิศ โรงเรียนเซนต์มารีอา แม่สรวย

18 632702027 นายธนชัย นารินค า โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

19 632702028 นางสาวลิเดีย ยะโป๋ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

20 632702029 เด็กหญิงสุทธิดา เชอหม่ือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

21 632702030 นายพงค์พิสุทธ์ ถาริน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

22 632702031 นางสาวยามี ไอ่ลอ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

23 632702032 นางสาวทิณิฐดา เงินสัจจา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรท่องเท่ียว  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 632901001 นายอาเหล่อ เชอหม่ือ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

2 632901002 นายพฤทธ์ รักพงษ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

3 632901003 นายบุณยกร จิตร์ไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

4 632901005 นายสิทธิศักด์ิ สมบูรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

5 632901006 นายภูมิรพี จันทร์ไพจิตร โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงค า

6 632901007 นายรชต เดชากูลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

7 632901008 นายอัษฎาวุธ มีนิสัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

8 632901009 นายกฤษกร ล้ าเหลือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

9 632901010 นางสาวธัญลักษณ์ สุขสม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

10 632901011 นางสาวณิชกานต์ อาวัฒธนา โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

11 632901012 นายศุภวิชญ์ แสงเจริญ โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

12 632901013 นางสาวปิยธิดา ไชยวุฒิ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า

13 632901014 นายภูมิรพี สนิทรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

14 632901015 นายณิชพน พรมมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

15 632901016 นายวศิน ทินนา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

16 632901017 นายธนวัฒน์ สาลี กศน.อ าเภอเวียงชัย

17 632901019 นายรณชัย ไพยะราษฎร์ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

18 632901020 นายหนุ่ม ค าอ้าย โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

รอบปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)


