


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 นางสาวการะเกตุ หล้าเมือง แม่จันวิทยาคม

2 นางสาวหัทยา ไชยชุมศักด์ิ ไม้ยาวิทยาคม

3 นางสาวธัญญารัตน์  วิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

4 นางสาวศรัณย์พร จันทร์ตูม วิทยาลัยการอาชีพเทิง

5 นางสาววัชราภรณ์  ลักคณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

6 นางสาวรัตนา พรมที ด ารงราษฎร์สงเคราะห์

7 นายสมชาย โอมี กศน.อ าเภอแม่สรวย

8 นางสาวศศิวรรณ ดวงจิต วังเหนือวิทยา

9 นางสาวณภัทรหทัย สงวนใจ ป่าแดดวิทยาคม

10 นายศดานนท์ ค าตา เชียงของวิทยาคม

11 นางสาวกมลชนก รัตนกุล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. การบัญชี  

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายฤทธิไกร  สมประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 นายจักริน  ฟองค า พญาลอสิทยาคม

3 นางสาวชญาณี ศรีวังค า กศน.อ าเภอเวียงชัย

4 นางสาวพัชรินทร์ แซ่โซ้ง โรงเรียนพญาเม็งราย

5 นางสาวสุนิษา จันต๊ะนาเขต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 นางสาวศุภกานต์ ปุยค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปวส. การตลาด   
ช่ือ - ช่ือสกุล

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวเพ็ชรรัตน์ สิทธิเจริญ พญาเม็งราย

2 นางสาวทิพธัญญา พวงมาลัย วิทยาลัยการอาชีพเวีงเชียงรุ้ง

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. การจัดการส านักงาน  

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายอัคพล มีขันแก้ว แม่จันวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาววิไลพร  เยเบียง นุชนาถอนุสรณ์

2 นางสาวสุนิสา  เหม่อปุ๊ นุชนาถอนุสรณ์

3 นายเชิงพิชิต ทิพย์นวล เทศบาล5เด่นห้า

4 นางสาวธันยพร ผาละพรม พานพิทยาคม

5 นายพลากร ทองเนตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายธนวัฒย์ จอมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 นายเจริญชัย แซ่มัว ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. วิจิตรศิลป์



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายนิรุตต์ิ แก้วกันทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 นายวีรชัย ช่วงโพธ์ิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 นายพงศ์พิสุทธ์ิ รีรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

4 นางสาวศศิประภา หาขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. เทคโนโลยีศิลปกรรม



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายณัฐวุฒิ แสงดี กศน.อ าเภอแม่สาย

2 นางสาวอาหม่ี เชกอกู่ กศน.อ าเภอเเม่สาย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. เทคโนโลยีออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวพิมพ์สิริ เยอแจ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

2 นายณัฐนันท์ แสนสงคราม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

3 นายณัฐวุฒิ ปะหนัน โรงเรียนพานพิทยาคม

4 นายปิยพงษ์ กันหารัตน์ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

5 นายกิตติพงษ์ หนสมสุข แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

7 นายณัฐวุฒิ ปะหนัน พานพิทยาคม

8 นางสาวพิมพ์สิริ เยอแจ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

9 นายธนาวุฒิ โลหะชิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. อาหารและโภชนาการ  

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวศิริพร  จับจ่าย พานพิเศษ

2 นายธนากร ค าอ้าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 นางสาวโศภิตสุดา อุตรไชย พิริยาลัยจังหวัดแพร่

4 นางสาวสุภาวรรณ ป่าแขม พิริยาลัยจังหวัดแพร่

5 นายณัฐธวัช มะโนหาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 นายทวีทรัพย์ อนุรักษ์ ขุนตาลวิทยาคม

7 นางสาวจุฬาลักษณ์  ยศเรืองศักด์ิ เทิงวิทยาคม

8 นายเอกศักด์ิ แก้วทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

9 นางสาวหม่ีเชะ พูเช บ้านห้วยไร่สามัคคี

10 นายณัฐกฤษด์ิ จุ้ยวงค์ เทศบาล6นครเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวปภาวรินทร์ สุขส าราญ กศน อ.พญาเม็งราย

2 นางสาวอัจฉรา สะโง้ แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์

3 นางสาวเสาวณีย์ หลู่ยือ โรงเรียนพระนารายณ์

4 นางสาวจันทิมา และเชอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

5 นางสาวพิมพ์สิริ เยอแจ่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. คหกรรมเพ่ือการโรงแรม



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวกานดา แยลูกู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 นายจิรวัฒน์ ศรีทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

3 นางสาวลักคณา ไพบูลย์พิโรจน์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม

4 นางสาววิจิตตรา แซ่ซ้ง บ้านแซววิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. การโรงแรม (ทวิภาคี)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวปนัดดา หม่ือโปกู่ วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษกเชียงราย

2 นางสาวณัฐชยา กุ่ยแก้ว วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

3 นางสาวนุศรา มอโป๊ะกู่ สหศาสตร์ศึกษา

4 นายนรวีร์  จุรเดชไพศาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

5 นางสาวสุกัญญา ปัญญามูล ขุนควรวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. การท่องเท่ียว  

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายนิคม เยเบียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 นายณัฐพล  ชอบจิตต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

3 นายภาณุพงศ์ บัวพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

4 นายอ าพล หลู่ยือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

รอบเพ่ิมเติม  ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ


