


 
การรายงานตัวยืนยันสิทธิก์ารเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

ประจำปีการศึกษา  2563    ของ  วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชียงราย 

รายงานตัวระหวา่งวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2563 
การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเดินทางมารายงานตวัที่วิทยาลยัฯ 

(ทำทุกขั้นตอนถือว่าการรายงานตัวเสร็จสมบูรณ์) 
 

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ  ระดับ ปวช.  จะต้องรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
เพ่ือยืนยันสิทธิ์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และดำเนินการรายงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 
 

1. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าระบบออนไลน ์
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. เข้ากรอกข้อมูลการสมัครในระบบ

ออนไลน์ ประเภทรอบปกติ ได้ที่ปุ่มหน้าเว็บไซต์ www.cvc.ac.th หรือแสกนคิวอาร์โค้ดข้างล่าง  
1. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ให้เลือกสาขาวิชา ประเภทห้องเรียน (MEP, ปกติ, ทวิภาคี)  

แค่ 1 ลำดับที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น   
2. แล้วพิมพ์เอกสารการสมัครในออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการยื่นในวันเปิดภาคเรียน  

ระบบจะเปิดให้กรอกในระบบภายในวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2563 เท่านั้น  
(รายละเอียดการกรอกข้อมูลดูในหน้าเว็บไซต์ของระบบ) 

3. มีปัญหาในการกรอกเข้าระบบ โทร. 053 – 713036 ตอ่ 109 (งานทะเบียน) 
 

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

ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารก่อน แล้วมาทำตาม
ขั้นตอนที่ 1 หรือขั้นตอนอ่ืน ๆ ได้) 
 

3. ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ  
(เก็บเอกสารการชำระเงินเพื่อไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง) 
 

4. กรอกข้อมูลการวัดตัว เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 
 

ให้เข้าไปกรอกรายละเอียดของผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีลิงค์ https://qrgo.page.link/6uEwc  
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
(ให้ชำระเงินที่ธนาคารก่อน จะสามารถดำเนินการในการกรอกข้อมูลวัดเครื่องแต่งกายได้) 

 
 
*** 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 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

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวพัชริน ทร์ จรัลพร เลิศสิน ภูซางวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การเลขานุการ  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายบุลากร สุขกมลกุล แม่จันวิทยาคม

2 นายสรธัญญ์ ค้าเจริญ ยอแซฟอุปถัมภ์

3 นายศิรวิทย์ เนตรค า ร้องแหย่งวิทยาคม

4 เด็กชายนฤเบศร ใจจักร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

5 นายพัทธวรรณ นันต๊ะ เวียงเเก้ววิทยา

6 นายค าใส สมบัติ บ้านห้วยไคร้

7 นายระวิพันธ์ เจริญรัตน์ สันทราย(พรหมณีวิทยา)

8 นางสาวสุวิชาดา นามวงค์ พานพิทยาคม

9 เด็กหญิงจุฑามาศ พูพายเพิง ธรรมจาริกอุปถัมภ์1

10 นายภัทรพงศ์  สันวิจิตร ร่องก๊อ ม่วงค า

11 นายธนิก หงษ์พรม สารจิตร

12 นายธีรพัฒน์ สามแก้ว โป่งน  าร้อน

13 นายพัทธวรรณ นันต๊ะ เวียงเเก้ววิทยา

14 นางสาวกิติมา สมจิตต์ ป่ายาง

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวอาหม่ี แลเชอ วาวีวิทยาคม

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การออกแบบ



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายอภิเชษฐ์ อุปวงค์ แม่จันวิทยาคม

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีศิลปกรรม  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นางสาวนราเกตน์ จุลิมาศัสตร์ เซนต์นิโกลาส

2 นางสาวอาสึ มาเยอะ พระหฤทัยสวรรคโลก

3 เด็กหญิงหม่ีปะ   อาจอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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 สันธิ บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

9 นางสาวสุภาพร วุยยือ แม่ค า(ประชานุเคราะห์)

10 นางสาวกุลนิษฐ์ จันแปงเงิน สันติวิทยา

11 นางสาวอรนุช เยอแจะ บ้านแม่ค า(ประชานุเคราะห์)

12 นางสาวบูฉ่ี แลเชอ พร้าวบูรพา

ช่ือ - ช่ือสกุล

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. คหกรรมเพ่ือการโรงแรม



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 นางสาวยุพเรศ กาญจนเรืองอุไร สหศาสตร์ศึกษา

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. การโรงแรม



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

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)



ท่ี โรงเรียน/สถาบัน หมายเหตุ

1 นายนพรุจ สุวรรณกุล ด ารงราษฎร์ สงเคราะห์ 

2 นายศุภวิชญ์ ชุ่มเป้ีย เทศบาล5 เด่นห้า

3 นายอาทิตย์ แซ่ว้าน เด็กดีพิทยาคม

4 นายพัสกร ธูปเกิด เอ.เจ. เนินมะปราง

5 นางสาวนราเกตน์ จุลิมาศัสตร์ เซนต์นิโกลาส

6 นายรัฐรวี วงค์ไชย ด ารงราษฎร์สงเคราะห์

7 เด็กชายธนกฤต แก้วรัตน์ บ้านห้วยไร่สามัคคี

ช่ือ - ช่ือสกุล

ปวช. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รอบเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา 2563   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


