


การสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),  
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
และปริญญาตรี (ทล.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง  

รอบเพิ่มเติม   
ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

1)  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก วิธีการพิจารณาจากผลการเรียนหรือ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เท่านั ้น โดยนักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องมา
ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพด้วยตนเอง 

2) พิจารณาผลการเรียน/สอบสัมภาษณ์  
ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563 

3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการรายงานตัวศึกษาต่อ 
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวญาราภรณ์ เทียนนาวา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

2 นางสาวจันทร์จิราภรณ์  อินเพชร บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

3 นางสาวสุธารัตน์ ยาวิชัย บ้านป่ายาง

4 นางสาวปริญญาพร เรืองไสย บ้านป่ายาง

5 นางสาววรรวิศา อาไซ บ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร)

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การบัญชี  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวจุฬาลักษณ์ คงเกิด บ้านต๋อม

2 นางสาวจุฬาลักษณ์ มูลมวล พานพิทยาคม

3 นางสาวนิวาริน นพวิง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

4 นางสาวพฤกษา คณานันท์สิน ดอนชัยวิทยาคม

5 นายเอกลักษณ์ กาทู สามัคคีวิทยาคม2

6 นางสาวพลอยไพลิน แยงพงษ์ บ้านป่ายาง

ปวช. การตลาด  

ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวพัชริน ทร์ จรัลพร เลิศสิน ภูซางวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การเลขานุการ  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายบุลากร สุขกมลกุล แม่จันวิทยาคม

2 นายสรธัญญ์ ค้าเจริญ ยอแซฟอุปถัมภ์

3 นายศิรวิทย์ เนตรค า ร้องแหย่งวิทยาคม

4 นายศิรวิทย์ เนตรค า ร้องแหย่งวิทยาคม

5 เด็กชายนฤเบศร ใจจักร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

6 นายพัทธวรรณ นันต๊ะ เวียงเเก้ววิทยา

7 นายค าใส สมบัติ บ้านห้วยไคร้

8 นายระวิพันธ์ เจริญรัตน์ สันทราย(พรหมณีวิทยา)

9 นางสาวสุวิชาดา นามวงค์ พานพิทยาคม

10 เด็กหญิงจุฑามาศ พูพายเพิง ธรรมจาริกอุปถัมภ์1

11 นายภัทรพงศ์  สันวิจิตร ร่องก๊อ ม่วงค า

12 นายธนิก หงษ์พรม สารจิตร

13 นายธีรพัฒน์ สามแก้ว โป่งน  าร้อน

14 นายพัทธวรรณ นันต๊ะ เวียงเเก้ววิทยา

15 นางสาวกิติมา สมจิตต์ ป่ายาง

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายธีรเกียรติ วงศ์ก่อ สันทราย (พรหมณีวิทยา)

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. วิจิตรศิลป์  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายอภิเชษฐ์ อุปวงค์ แม่จันวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีศิลปกรรม  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวนราเกตน์ จุลิมาศัสตร์ เซนต์นิโกลาส

2 นางสาวอาสึ มาเยอะ พระหฤทัยสวรรคโลก

3 เด็กหญิงหม่ีปะ   อาจอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. แฟช่ันและส่ิงทอ



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 เด็กชายณกรณ์ เวชกามา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

2 มณทณา กุณณะ แม่ยาววิทยา

3 นายธนพล แซ่ลี บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

4 นายธัญเทพ ไชยสาร เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

5 นางสาวต้องฤทัย เทพปวน เทิงวิทยาคม

6 นางสาวอรนุช เยอแจะ บ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

7 นางสาวเสาวลักษณ์ กิจพิทักษ์ แม่วิทยาคม

8 นางสาวธิชากรณ์ วันธิ บ้านดู่(ศกราษฎร์พัฒนาคาน)

9 นางสาวสุภาพร วุยยือ แม่ค า(ประชานุเคราะห์)

10 นางสาวกุลนิษฐ์ จันแปงเงิน รร.สันติวิทยา

11 นางสาวอรนุช เยอแจะ บ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

12 นางสาวบูฉ่ี แลเชอ พร้าวบูรพา

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวช. อาหารและโภชนาการ  



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวรัชนี แต้มด่ืม วาวีวิทยาคม

2 นายศักดิพัต ภัทรพิชญกุล บ้านขุนแม่บง ตชด.

3 นางสาวชรัญญา จันทร์เพ็ญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คหกรรมเพ่ือการโรงแรม



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวแสงดาว แปแจกู่ บ้านห้วยแม่เล่ียม

2 นางสาวปวีณา กมลาสน์นิติ บรรพตวิทยา

3 นางสาวภัทรานิษฐ์ ฟุ้งพัชกุล สันติวิทยา

4 นางสาวอ าพรรณ  เบเช อรุโณทัย

5 นางสาวอากุ เบียแหล่ะ ศรีมหาโพธิ

6 นายวุฒิกานต์  เช่ือหมีกู พญาไพรไตรมิตร

7 นายกฤตนู ทิพย์พระวงค์ ไม้ยาวิทยาคม 

8 นายวุฒิกานต์  เช่ือหมีกู พญาไพรไตรมิตร

9 นางสาวสุทธิดา โพธิเลิศ เทศบาล1(บ้านเก่า)

10 นางสาวอาทิตยา หม่ือโปกู่ รัฐราษฎร์วิทยา

11 นายสุขภูมิ ชีวินวรกุล เทศบาล5เด่นห้า

12 นายวีรวิชญ์ เอกวัฒน์นันทกุล สามัคคีวิทยาคม 2

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การท่องเท่ียว  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวรดา  ค าแสง แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

2 นายณัฐกุล ศรีพงศ์พิพัฒ สามัคคีวิทยาคม

3 นางสาวอรวี ใจจ า เวียงชัยวิทยาคม

4 นางสาวศิริลักษณ์ สาใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

5 นางสาวพัชรินทร์ จรัลพร เลิศสิน ภูซางวิทยาคม

6 เด็กหญิงขวัญมนัส คัชมุข บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การโรงแรม



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายนพรุจ สุวรรณกุล ด ารงราษฎร์ สงเคราะห์ 

2 นายศุภวิชญ์ ชุ่มเป้ีย เทศบาล5 เด่นห้า

3 นายอาทิตย์ แซ่ว้าน เด็กดีพิทยาคม

4 นายพิริยากร ทนทาน ด ารงราษฎร์สงเคราะห์

5 นายพัสกร ธูปเกิด เอ.เจ. เนินมะปราง

6 นางสาวนราเกตน์ จุลิมาศัสตร์ เซนต์นิโกลาส

7 นายรัฐรวี วงค์ไชย ด ารงราษฎร์สงเคราะห์

8 เด็กชายธนกฤต แก้วรัตน์ บ้านห้วยไร่สามัคคี

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ตัวเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


