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ข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าศกึษาตอ่ในระดับปริญญาตรี (ทลบ.) หลักสูตรต่อเนื่อง   
ประจำปีการศึกษา  2564  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

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

1. สาขาวิชาท่ีเปิดรับสมัครในระดับปริญญาตร(ีทล.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง  
1. สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ติดต่องานทะเบียนโดยตรง โทร. 053 713 036 ต่อ 109 
 

2.  คุณสมบัติผูส้มัคร 
  1.  กำลังศึกษาหรอืสำเรจ็การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.2)  

  2.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพที่สมัคร 

     *หมายเหตุ ผูส้มัครระดบัปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 3. วิธีการสมคัร 
  1.  เข้าสมัครในระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบออนไลน์ 

               https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init โดยดำเนนิการตามข้ันตอน

ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร 

กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัส

ประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน หากนักเรียนไม่

สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ เช่น นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตร 13 หลัก และอื่น ๆ  

ให้ติดต่อที่งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายด้วยตนเอง ภายในวันที่ 24 – 28 เมษายน 

2564 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกสาขาท่ีต้องการสมัคร 
เลือกสถานศึกษาและสาขาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ

ตามข้อ 1. และให้เลือกสมัครไดเ้พียง 1 สาขาวิชา เท่านั้น 
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่แต่ละสถานศึกษาเปิดรับสมัคร วันที่เปิด-ปิด

รับสมัคร วันที่สอบ ประเภทการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  โดยเลือกที่เมนู → หลักสูตร 

ที่เปิดรับสมัคร (https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=curriculum)  

 

/  ข้ันตอนที่ 3... 

https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=curriculum
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=curriculum
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=curriculum
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ขั้นตอนท่ี 3 พิมพ์ใบสมัคร 

เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร

และติดรูปถ่ายและลงลายมือช่ือให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนท่ี 4 ยื่นใบสมัคร 
เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ยื่นที่

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครอีกครั้ง ภายใน

วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  

หลักฐานท่ีใช้ในการสมัครเรยีน 
1. บัตรประชาชนของผูส้มัคร บิดา มารดา หรอืผูป้กครอง  1 ชุด (รับรองสำเนา) 

2. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 1 ชุด (รับรองสำเนา) 

3. ใบรายงานผลการเรียน (transcript) 3 หรือ 4 ภาคเรียน 1 ฉบับ 

4. ใบสมัครที่พิมพอ์อกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย  1 ฉบบั 

5. รปูถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว   2 ใบ 
 

 4. การพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ  
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (โควิด-19) มีการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง  

และนักเรียน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติของผู้สมัคร 

และนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ในวันย่ืนใบสมัครนั้น มีสิทธิ์รายงานตัวในวันดังกล่าว 

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวผ่านธนาคารในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ท่ีส่งใบ
สมัครทางไปรษณีย์ ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย www.cvc.ac.th 

6. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเข้าศึกษา  (โดยประมาณ) 

  ระดับ  ปริญญาตรี. -  ค่าแรกเข้า 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

     -  ค่าเล่มใบสมัคร  100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

     -  ค่าสมัคร   200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)    

  * ทั้งนี้ไม่รวมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  

 

 

/  7. กรณีนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกเขตจังหวัดเชียงราย... 

 

http://www.cvc.ac.th/
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7. กรณีนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนอกเขตจังหวัดเชยีงรายให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  7.1 ดำเนินการตามข้อ 2. และ ข้อ 3. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย www.cvc.ac.th โดยส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันท่ี 24 – 28 
เมษายน 2564 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณียเ์ป็นสำคัญ ตามที่อยู ่งานทะเบียน (สมัครเรียนรอบเพิม่เตมิ) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 713036 ต่อ 109 
  7.2 หากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับเอกสารของผู้สมัครแล้ว จะดำเนินการพิจารณา 
คัดเลือกผู้สมัคร ตามคุณสมบัติข้อ 2. อีกครั้ง และสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบ
สัมภาษณ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิรายงานตัวผ่านธนาคารให้ดำเนินการตามข้อ 7.3 
  7.3 ให้ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธ์ิ โดยดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มการ
วัดตัวเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย www.cvc.ac.th 
และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศเท่านั้น ภายในวันท่ี 6 - 9 พฤษภาคม 2564 
เท่านั้น และส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการวัดตัวเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ทางไปรษณีย์ 
ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ตามที่อยู่ งานทะเบียน 
(เอกสารการชำระเงิน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 57000 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อไดท้ี่เบอร์โทรศัพท์ 053 713036 ต่อ 109 
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