


 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

ประจำปีการศึกษา  2563    ของ  วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 

รายงานตัววันที่ 7 เมษายน 2563 
การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางมารายงานตวัที่วิทยาลยัฯ 

 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช.  จะต้องรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
เพ่ือยืนยันสิทธิ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และดำเนินการรายงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 
 

1. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าระบบออนไลน ์
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. เข้ากรอกข้อมูลการสมัครในระบบ

ออนไลน์ ประเภท ปกติ ได้ที่ปุ่มหน้าเว็บไซต์ www.cvc.ac.th หรือแสกนคิวอาร์โค้ดข้างล่าง กรอกข้อมูลให้ครบ

ทุกช่อง ให้เลือกสาขาวิชา ประเภทห้องเรียน (MEP, ปกติ, ทวิภาคี) แค่ 1 ลำดับที่ผ่านการคัดเลือกเทา่นั้น 
แล้วพิมพ์เอกสารการสมัครในออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการยื่นในวันเปิดภาคเรียน ระบบจะเปิดให้กรอกใน
ระบบภายในวันที่ 3 - 7 เมษายน 2563 เท่านั้น (รายละเอียดการกรอกข้อมูลดูในหน้าเว็บไซต์ของระบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดาวน์โหลดเอกสารการจ่ายเงิน 
ให้ดาวน์โหลดเอกสารหน้าเว็บวิทยาลัยฯ www.cvc.ac.th เพ่ือนำไปชำระเงิน โดยเขียนชื่อ-สกุล ข้อมูล

ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 

3. ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
 

4. กรอกข้อมูลการวัดตัว เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 
 

ให้เข้าไปกรอกรายละเอียดของผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีลิงค์ https://qrgo.page.link/6uEwc  
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
 

 
 
 
 
 

*** ค่าใช้จ่ายในการชำระเงนิแรกเข้าศึกษา  (โดยประมาณ) 
ระดับ  ปวช.  จำนวน  4,000     บาท    (สี่พันบาทถ้วน)     

 
 

กรอกข้อมูลในระบบ 

กรอกข้อมูลวัดตัว 

http://www.cvc.ac.th/
http://www.cvc.ac.th/
https://qrgo.page.link/6uEwc


ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632201001 นางสาวพัฒน์นรี วงค์ไชย โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง

2 632201002 นายยศกฤต ปานรอด โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

3 632201003 นางสาววรวรรณ มอญค า โรงเรียนสันติวิทยา

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรบัญชี  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632202001 นายอาทิตย์เย็นชา แซ่เล่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

2 632202002 นางสาวบัณฑิตา เช่ียวชาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

3 632202003 นางสาวจารุดา น านา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

4 632202004 นางสาวยุพา ลาดตาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

5 632202005 นางสาววริษา สุขเสาร์ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

6 632202006 นางสาวอริสรา ดารารัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย

ปวช. กำรตลำด  

ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632203001 นางสาวพิมพ์ชนก ทิพย์สุข โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

2 632203002 นางสาวกุลณัฐ กันทะเตียน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

3 632203003 นางสาวประภาสิริ ชุมภูพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรเลขำนุกำร  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632204001 นายพงศกร ไชยชนะ โรงเรียนบ้านวังวิทยา

2 632204002 นายศิรสิทธ์ิ แซ่หลี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

3 632204003 นายกฤษกร บัวอินทร์ โรงเรียนวัฒนศึกษา

4 632204004 นางสาวณัฐริกา ไพศักด์ิ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

5 632204005 นายบุลากร สุขกมลกุล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

6 632204006 นายวงศกร แก้วหล้า กศน.อ าเภอปง

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632301001 นายศริสชนะ แซ่พือ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

2 632301002 นางสาวชนกนันท์ วิภูษิตนพรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. วิจิตรศิลป์  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 6329010002 นายธีระพัฒน์ ศักด์ิรุ่งเรือง โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรออกแบบ  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 623307001 นายเอกภพ สมบัติมาก กศน.อ าเภอเวียงชัย

2 623307002 นายชญาณภัทร เข่ือนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

3 623307003 นายสุชาครีย์ ศิริชุมภู โรงเรียนสันติวิทยา

4 623307004 นายหลงผัด มีสุข โรงเรียนบ้านเวียงพาน

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีศิลปกรรม  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632401001 นางสาวอาสึ มาเยอะ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรโลก

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีแฟช่ันและส่ิงทอ

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632404001 นางสาวมะลิ เชอหม่ือ โรงเรียนบ้านแม่ค า (ประชานุเคราะห์)

2 632404002 นายจิรวัฒน์ สาดสาร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

3 632404003 นางสาวพิสมัย หม่อโปกู่ โรงเรียนบ้านรวมใจ

4 632404004 นายไววิทย์ ดิง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา

5 632404005 นางสาวกนกจันทร์ บุญเขต โรงเรียนพานพิทยาคม

6 632404006 นางสาวศิริกัญญา ผู้ปลาง โรงเรียนพานพิทยาคม

7 632404008 นางสาวศศิธร แซ่ลี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

8 632404010 นายณัฐวุฒิ ขันทอง กศน.อ าเภอเมืองระยอง

9 632404011 นายสมปอง หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนแม่มอญวิทยา

10 632404012 นางสาวชนิสรา กองบุญเรือง โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

11 632404013 นายธนากร ทองวิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

12 632404014 นายรังสิมันต์ สุริยะวงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

13 632404015 นายนนท์ เกียรติช้างน้อย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

14 632404016 นายศราวุธ ซ่ือตระกูล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

ช่ือ - ช่ือสกุล

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

ปวช. อำหำรและโภชนำกำร  



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632702001 นายศุภกฤษณ์ ดวงสนิท โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

2 632702002 นางสาวจุฑามาศ ย่ืนยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

3 632702003 นายธนวัฒน์ แสนค าก้อน โรงเรียนป่าแขมวิทยา

4 632702004 นางสาวขวัญฤทัย ไร่ย่ี โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

5 632702005 นางสาวค าอ่อน ไทยใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

6 632702006 นางสาววาสนา อุดมทอสกุล โรงเรียนบ้านดอน

7 632702007 นายธีรภัทร ก๋าเฟย โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

8 632702008 นางสาวณัฐณิชา สิทธิชัย โรงเรียนวัดบัวโรย

9 632702009 นายสุขภูมิ ชีวินวรกุล โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. กำรท่องเท่ียว  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)



ท่ี เลขประจ ำตัวสมัคร โรงเรียน/สถำบัน หมำยเหตุ

1 632901001 นายรัฐรวี วงค์ไชย โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

2 632901003 นายเฉลิมเกียรติ สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

รอบปกติ  2  (ตำม สอศ)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563   วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)


