


การรายงานตัวยืนยันสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
ประจำปีการศึกษา  2563    ของ  วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 

************************************ 
 

 1) ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. 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 ปวส.  จะต้องมารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ และ
สมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมผู้ปกครอง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับนักศึกษาผู้สมัครราย
อ่ืนเข้าศึกษาต่อแทน   มีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ปวส.  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  ปวส. -  ค่าแรกเข้า  9,500      บาท    (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 5) การเรียนการสอนทวิภาคี 
   นักศึกษาที่เรียนระบบทวิภาคี จะต้องฝึกอาชีพกับสถานประกอบการที่สถานศึกษาจัดทำความร่วมมือแล้วเท่านั้น 
 

หมายเหตุ  :  สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ปวส. ต่างสาขา  
จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน (วิชาละ 300 บาท)   ชำระเงินการลงทะเบียนในวันรายงานตัว  
รายวิชาปรับพื้นฐาน จำนวนรายวิชาจะแสดงบนบอร์ด ณ วันที่รายงานตัว  
(การเรียนปรับพื้นฐาน เรียนตามปกติในตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563) 

 

กรอกข้อมูลในระบบ 

เพื่อความรวดเร็วในวันรายงานโปรดเตรียมเอกสารในข้อ 3) ให้เรียบรอ้ย 

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


 

 















 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  

ในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 

รอบปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 

 

 

 



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633201001 นางสาวศิรินทิพย์ เทพทองปัน วิทยาลัยการอาชีพเทิง

2 633201002 นางสาววาริณี ไชยโย วิทยาลัยการอาชีพเทิง

3 633201003 นางสาวศิรินณา ภาวานิตย์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

4 633201004 นางสาวอรวรรณ กันหา วิทยาลัยการอาชีพเทิง

5 633201005 นางสาวชุติมณฑน์ นุธรรม โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

6 633201008 นางสาวรุจิรา กันทะธง โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

7 633201009 นายรัตนไชย ยอดบุญลือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

8 633201010 นางสาวบุษยมาศ โรจนพินิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

9 633201011 นางสาวเพราพนิต ค าแก้ว โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

10 633201012 นางสาวบูทุม เยเปีย วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

11 633201013 นายวรพล แสงใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

12 633201014 นางสาวสุชาดา สามนวล วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

13 633201015 นางสาวธัญวรรณ จะมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

14 633201016 นางสาวเมธาวี ศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

15 633201017 นายธนากร จงสวัสด์ิ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

16 633201018 นางสาวกรกมล โสสุด โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

17 633201019 นางสาวน่ิงนภา วงค์ใจศักด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย

18 633201020 นางสาวจิราพร มาเยอะกู่ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย

19 633201021 นางสาวศิริรัตน์ กลาหงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย

20 633201022 นางสาวพลอยไพลิน รัตนวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย

21 633201023 นางสาวนัทธ์หทัย ปวงค า วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-เอเชีย

22 633201024 นางสาวธนัชพร วิไลรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

23 633201025 นางสาวสุดารัตน์ นามปุ๊ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

24 633201026 นางสาวกันยารัตน์ ฟักบ ารุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

25 633201027 นางสาวสุภาพร ช่ืนเพชรมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

26 633201028 นางสาวกรกช หาญศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

27 633201029 นางสาวธัญสินี อินสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรบัญชี  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรบัญชี  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)

28 633201030 นางสาวสุนิสา เสภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

29 633201031 นางสาวนับพร วันนา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633202001 นายณัฐกิตต์ิ รอดสุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 633202002 นางสาวอินธิรา ปฏิพังเค โรงเรียนเทิงวิทยาคม

3 633202003 นางสาวรุ่งทิวา ชินพา วิทยาลัยการอาชีพเทิง

4 633202004 นางสาวกันติยา ดีทู โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

5 633202005 นางสาวอารีญาพร ฝ้ันแปง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำยตรง/ไม่ปรับพ้ืน

6 633202006 นางสาวมัณฑนา อินทะนู โรงเรียนพานพิทยาคม

7 633202007 นางสาวจัณห์นิภา โยธะบุรี โรงเรียนพานพิทยาคม

8 633202008 นางสาวอรวรา จันหอม โรงเรียนพานพิทยาคม

9 633202009 นางสาวนิชนิภา มุ่งเมิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

10 633214014 นางสาวหองค า ค าแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวส. กำรตลำด   
ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633202001 นางสาวมัณฑิตา แก้วเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรตลำด     (ทวิภำคี)

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633203001 นางสาวอัญชลี ทะพรม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรจัดกำรส ำนักงำน  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633204001 นายกฤษฎากรณ์ สบชัย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

2 633204002 นางสาวสิริยากร แก้วกัลย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 633204003 นางสาวแคทริน กิก้ิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4 633204004 สามเณรสิทธิพร ต๊ะต้องใจ โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา

5 633204005 นางสาววีรวรรณ วรรพเนตร โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

6 633204006 นายอดิศักด์ิ ภูบรรทัด วิทยาลัยการอาชีพเทิง

7 633204007 นายจีรยุทธ ทาแกง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

8 633204008 นายธนวัฒน์ ทวีเลิศเกษม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

9 633204009 นางสาวณัฐณิชา คงกล่อม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

10 633204010 นายอนุชา ธรรมขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

11 633204012 นางสาวกนกวรรณ ค าดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

12 633204013 นายกิตติกุล แก้วประมูล วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

13 633204014 นางสาวศุภานัน แซ่ช้ิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

14 633204016 นายธีรภัทร์ เชอมือกู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

15 633204017 นายธัชพล นุ่นสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633211001 นางสาวกรกช คลาปูน โรงเรียนพานพิทยาคม

2 633211002 นางสาวกรรณิกา สุริยะวงค์ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

3 633211003 นางสาวอาทิตยา ยาวิไชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก  (ทวิภำคี)

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633214001 นายเมธา พรน าพา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

2 633214002 นายสุริยา คงการุณ โรงเรียนพานพิทยาคม

3 633214003 นางสาวณัฐนันท์ นันตา โรงเรียนพานพิทยาคม

4 633214004 นางสาววิภาพรรณ เกตุค า โรงเรียนพานพิทยาคม

5 633214005 นายณัฐวุฒิ ปะหนัน โรงเรียนพานพิทยาคม

6 633214006 นางสาวพัชรี ยารังษี โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม

7 633214007 นางสาวนงนิด นันตา โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม

8 633214008 นายสิริโชค แซ่หลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

9 633214009 นายธวัชชัย โนจา โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

10 633214010 นางสาวพรกนก สุวรรณประภา โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

11 633214011 นางสาวชนากานต์ จีปิน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

12 633214012 นายบริพัตร อุปละ โรงเรียนพานพิทยาคม

13 633214013 นายภราดร วิไลวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

14 633214015 นางสาวธีนิดา ศิริชมภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สำยตรง/ไม่ปรับพ้ืน

15 633214016 นางสาวกาญจนา ฟูค าใบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำยตรง/ไม่ปรับพ้ืน

16 633202002 นางสาวอัชญาพร เครือไชยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรจัดกำรโลจิสติกส์ (ทวิภำคี)

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633301001 นางสาวปานตะวัน ณัฐกุล โรงเรียนพานพิทยาคม

2 633301002 นายสมรรถชัย รุ่งประชา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

3 633301003 นางสาวปิยฉัตร เมืองพรม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. วิจิตรศิลป์  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633307001 นางสาวจุฑาทิพย์ เช้ือเมืองพาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 633307002 นายรณกานต์ กันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 633307003 นายนิคม ประวะสาร โรงเรียนวัดดวงชัยพิทยา

4 633307004 นายอาทิตย์ ขันค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

5 633307006 นายณัฐวุฒิ วัฒนะจิรสิน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

6 633307007 นางสาวกมลวรรณ ร่องไพฑูรย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

7 633307008 นายฉัตรชัย แซ่ลี วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน

8 633307009 นายภานุวัฒน์ ค าแขก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. เทคโนโลยีศิลปกรรม  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633401001 นางสาวบูโซ่ หม่ือแล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633404001 นางสาววันวิสาข์ ใจแก้ว กศน.อ าเภอเชียงม่วน

2 633404004 นายสุรเชษฐ์ หินเขียว โรงเรียนพานพิทยาคม

3 633404005 นางสาวสายรุ้ง วงค์แสง กศน.อ าเภอแม่สาย

4 633404006 นายสกล วงค์ษาฟู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

5 633404007 นางสาวสุรัมภา ช่วยศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 633404008 นางสาวจณิสตา ปัญญาทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

7 633404009 สามเณรนิรุทธ์ มันใจ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา

8 633404010 นางสาวกฤติพร ลาเชกู่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

9 633404011 นางสาวพิมพ์มาดา กันธะอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

10 633404012 นางสาวพรประภา แสงดาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

11 633404013 นางสาวจรัสศรี ไทยใหญ่ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

12 633404014 นายจักรกฤษณ์ เศษเมือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

13 633404015 นางสาวสุวนันท์ ปันอินแปง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

14 633404016 นายอนุชา ศรีวิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

15 633404020 นางสาวสุชานันท์ มาลา โรงเรียนพานพิทยาคม

16 633404002 นายดาวแสง ใส่ตาล วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

17 633901004 นายชัชนันท์ วงค์ดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สำยตรง/ไม่ปรับพ้ืน

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. อำหำรและโภชนำกำร  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633404001 นางสาวนารากร ไชยปัญญาล โรงเรียนเทิงวิทยาคม

2 633404004 นายกุลพัทธ์ เขียวเรือง โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

3 633404005 นายนลวรรธ บุญเพียร โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

4 633404006 นางสาวแพรพรรณรินทร์ ฉ่ัวตระกูล โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

5 633404007 นางสาวฟ้าใส เจตอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 633404008 นางสาววราภรณ์ อาซอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

7 633404009 นายนิธิ สุขผล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ม.6/ปรับพ้ืนฐำน

8 633404010 นางสาวกุลธิดา อรุณจิตติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

9 633404011 นางสาวลดาวัลย์ แสนมะฮุง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

10 633404012 นายเชิดชาย แซ่ลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

11 633404013 นายธนพงศ์ เบซิกู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

12 633404014 นางสาวหม่ีลู่ เบเช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

13 633404003 นางสาวน้ าทิพย์ ธนาค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

14 633404002 นางสาวชุติมา นามหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. อำหำรและโภชนำกำร (ทวิภำคี)

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633406001 นางสาวพรนภัส น่านน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 633406002 นางสาวกัญญาวีร์ กาบแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 633406003 นายณัฐพงค์ ค ายงค์ โรงเรียนวัดแม่ค าวิทยา(สังฆประชาอุปถัมภ์)

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. คหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633701001 นางสาวธีราภรณ์ กองแสน วิทยาลัยการอาชีพเทิง

2 633701002 นางสาวภาวฎา วิจิตรสุธาภร วิทยาลัยการอาชีพเทิง ส ำรอง

3 633701003 นายปรัชญาภัทร ปลังการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

4 633701004 นางสาวอาทิตยา ใจผาวัง กศน.อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง

5 633701005 นางสาวสุกัญญา ชูทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

6 633701014 นางสาวชไมพร แก้วบุญมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ส ำรอง

7 633701016 นายเดชากร ปิตากรุณา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

8 633701017 นางสาวชนาทิป นามวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

9 633701018 นางสาวนุจิรา นาริยะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ

*** หมายเหตุ รายช่ือผู้เข้าผ่านการคัดเลือกท่ีได้ข้ึนบัญชี ส ารอง ยังไม่ต้องมารายงานตัว ในวันเวลาท่ีประกาศ
ให้รอทางวิทยาลัยฯ เป็นผู้ติดต่อกลับ

ปวส. กำรโรงแรม 

ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633701001 นางสาวปริมา ท้าวเริงรมย์ กศน.อ าเภอจุน

2 633701002 นางสาวฐิติยา พิชิตชัยฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

3 633701004 นางสาวสุขแก้ว เรืองสังข์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4 633701012 นางสาวก่ิงแก้ว แซ่ย่าง โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรโรงแรม (ทวิภำคี)

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633702001 นายกิติพงษ์ โนโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย

2 633702002 นางสาวกมลวรรณ การุญกิตติพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

3 633702003 นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

4 633702004 นายศุภโชค เฉียบแหลม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

5 633702005 นางสาวมลฤดี สว่างชัยสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 633702006 นางสาวปรารถนา นิพนธ์ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

7 633702007 นางสาวเกศญาภรณ์ แก้วนึก โรงเรียนพานพิทยาคม

8 633702008 นายอาทู่ เชอหม่ือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

9 633702009 นายธีรยศ อาจอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

10 633702010 นางสาวนภาภรณ์ มงคลชูช่ืน โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

11 633702011 นางสาวชลธิชา บัวเจตธรรม โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

12 633702012 นายธนพัตร พันธ์หลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

13 633702013 นายพีระพงศ์ จินดาธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

14 633702014 นางสาวสุทธิดา แสงงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

15 633702015 นายวรวุฒิ อะสามะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

16 633702016 นายพิเชษฐ์ สีฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

17 633702017 นายศรายุท หนานค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

18 633702018 นายศุภณัฐ ศรีพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. กำรท่องเท่ียว  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร สถำนศึกษำ/โรงเรียน หมำยเหตุ

1 633901001 นางสาวปาริฉัตร บุญยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 633901002 นายวิทยา วังแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

3 633901003 นายเหนือเมฆ กันใจ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

4 633901005 นายศรเพชร แซ่ลี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

5 633901006 นายสุธีระ สมมิต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

รอบปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)


