
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 1/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ไมมระบบสาขา

1589900099803 จจดาภา พพลสววสดจด50290063 1 43.75 ผผาน

1589900111421 ฉวนทพล กกญแลทรวพยยทอง50290061 2 13.13 ปรวบปรกง

1580700026677 ชาญชล ลลาแพน50290060 3 52.50 ผผาน

7589900066751 สมบพรณย -50290064 4 44.38 ผผาน

1589900100674 อรธจชา พจณเสนาะจจต50290062 5 37.50 ผผาน

รวมสาขาไมมระบบสาขา     5 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 2/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชมางยนตต)

1589900102375 กมล ชชทนธนสาร50203628 1 34.38 ปรวบปรกง

1589900108454 คธาวกฒจ นานาวรรณาคาร50203632 2 46.25 ผผาน

0580189009301 จายมน ไมผมทชชทอสกกล50203615 3 38.75 ผผาน

1589900107288 จจรเมธ วงศยจวนทรย50203630 4 23.75 ปรวบปรกง

8580173013903 จจระชวย จจตเมตตาบรจสกทธย50203643 5 31.25 ปรวบปรกง

1580200069822 เจษฎา โชตจรสเกษม50203622 6 31.88 ปรวบปรกง

1589900110998 ชยานวนตย วงศยวจว วฒนย50203634 7 28.75 ปรวบปรกง

1580200088223 ชวยพร กรองบรจสกทธจด50203624 8 28.75 ปรวบปรกง

6580171012156 โซแหละ ไมผมทชชทอสกกล50203637 9 36.88 ผผาน

7589900027640 ณวฐ ไมผมทชชทอสกกล50203641 10 38.13 ผผาน

1509966043334 ณวฐพงษย เขตตยมาส50203618 11 43.13 ผผาน

6580772015311 ตอน ไมผมทชชทอสกกล50203639 12 33.13 ปรวบปรกง

1580100082894 ทองดท รวกไพร50203619 13 29.38 ปรวบปรกง

1589900106168 ธนดล สจงหยพรหม50203629 14 26.25 ปรวบปรกง

1580100084781 ธรรมรงคย เดผนแดนไพร50203620 15 34.38 ปรวบปรกง

1580300090530 นนทกร เกกะโพ50203626 16 46.25 ผผาน

0580789018859 นอง ไมผมทชชทอสกกล50203616 17 41.25 ผผาน

1580101117241 ปรจญญา คทรท เขตสกวรรณ50203621 18 36.88 ผผาน

1589900095573 พจสจษฐย เลจศชวยวรฤทวย50203627 19 37.50 ผผาน

0058011038338 มล ไมผมทชชทอสกกล50203612 20 36.88 ผผาน

7589900029201 ยอดชาย ไมผมทชชทอสกกล50203642 21 36.88 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 3/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชมางยนตต)

1580200088584 วทวญญพ ตระกพลแกนวศรท50203625 22 36.88 ผผาน

5580200019259 วศจน มผานมทมงคล50203636 23 47.50 ผผาน

7589900022966 ววนเฉลจม ไมผมทชชทอสกกล50203640 24 51.88 ผผาน

1589900109639 ศจรสจทธจด  ผาตจผดกงธรรม50203633 25 29.38 ปรวบปรกง

2580600093826 สงกรานตย จวทนตาคลา50203635 26 48.13 ผผาน

1500301223487 สกจรจต เดโชกนองปฐพท50203617 27 43.75 ผผาน

0580189005551 หลผอ ไมผมทชชทอสกกล50203614 28 43.75 ผผาน

1580200069890 อธจป แสงเพทยรอกดมสกข50203623 29 48.13 ผผาน

0058971004274 อผองขจทน นานดาแต50203613 30 45.63 ผผาน

6580172024841 อผองทกน หมอกคลา50203638 31 40.00 ผผาน

1589900107776 เอกพงษย จรรยาเวชกร50203631 32 43.75 ผผาน

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชมางยนตต)    32 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 4/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชมางไฟฟดากสาลบง)

1580100085729 ไกรสจทธจด  คทรทรวตนชวย50203649 1 40.00 ผผาน

1580200088983 เจษฎา ใจยะ50203650 2 50.00 ผผาน

1580400217761 ณวฐนา พจกกลแกนว50203653 3 41.88 ผผาน

1580500103937 เดผนชวย ปวญจมหามงคล50203656 4 35.00 ผผาน

1589900108373 ธทรไนย มวทนคง50203658 5 38.75 ผผาน

1580400233910 นพดล โปธาพวนธย50203655 6 41.88 ผผาน

1589900112206 นรวจชญย เทพบกญ50203661 7 53.13 ผผาน

0589989000480 นนอง ไมผมทชชทอสกกล50203645 8 45.63 ผผาน

5580101039839 บวญชา คทรทลาภเจรจญ50203662 9 35.00 ผผาน

1580400218881 พกทธจพงษย เปป งอจน50203654 10 49.38 ผผาน

1589900107822 รวจศ เงาพฤกษา50203657 11 45.63 ผผาน

8580784004961 วรเชษฎย ถาวรธลารง50203665 12 31.88 ปรวบปรกง

1580300098239 ววนชวย กจจรกผงเรชองดท50203652 13 46.25 ผผาน

1589900111005 วจชา ธนานนทยสวนตจกกล50203660 14 50.00 ผผาน

1580100083980 สมเกทยรตจ คทรทจรจยกจจ50203646 15 44.38 ผผาน

8580173000461 สมศวกดจด  เมทะ50203663 16 45.63 ผผาน

0580189009930 สายเคอ ไมผมทชชทอสกกล50203644 17 43.75 ผผาน

1589900109710 สจทธจด ศ ลกดจด  มวทนตระกกล50203659 18 46.88 ผผาน

1580100085001 อนกชวย รกผงเรชองผลบกญ50203648 19 43.75 ผผาน

1580300093008 อภจว วฒนย วจนจะ50203651 20 44.38 ผผาน

1580100084650 อาทจตยย กะหมชอแฮ50203647 21 32.50 ปรวบปรกง

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 5/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชมางไฟฟดากสาลบง)

8580173013067 อกทจศ อกดมพงษยไพร50203664 22 51.25 ผผาน

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชมางไฟฟดากสาลบง)    22 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 6/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชมางอวเลลกทรอนวกสต )

1589900104521 กฤตจยา ชผางแดง50203675 1 38.75 ผผาน

1580400208753 จวกรกฤษณย ทองรวกษย50203671 2 51.88 ผผาน

1580300087822 โชคชวย มพลตจตบ50203668 3 40.63 ผผาน

7589900027411 ญาณวช ไมผมทชชทอสกกล50203681 4 40.63 ผผาน

1580400213692 ณวฐพล คงมทคอน50203672 5 45.00 ผผาน

0580189017177 เตปงทกน ไมผมทชชทอสกกล50203667 6 50.00 ผผาน

1580700027142 ถนอมศวกดจด  เสทยงกนองไพร50203674 7 35.63 ผผาน

1589900109337 ทรงพล ไชยคราม50203677 8 43.75 ผผาน

1580400217159 เนตจพงษย คงแดง50203673 9 37.50 ผผาน

1589900108624 ประพวนธย คทรทคกณธรรม50203676 10 41.88 ผผาน

1580300091561 ปจ ตจพล แยงนลา50203670 11 45.00 ผผาน

1589900109574 พรทจพยย ใสแสง50203678 12 41.88 ผผาน

0058031016313 มองแสง ไมผมทชชทอสกกล50203666 13 36.88 ผผาน

6580172061584 ยชทนเฉททยง ไมผมทชชทอสกกล50203680 14 35.00 ผผาน

1580300088667 ศตวรรษ วงศยตระกพลซผง50203669 15 50.00 ผผาน

6580172009809 อวสนทยย ไมผมทชชทอสกกล50203679 16 31.88 ปรวบปรกง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชมางอวเลลกทรอนวกสต )    16 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชมางกมอสรดาง)

1589900111307 กจตตจมา สจงขรวกฒจเดช50203692 1 38.13 ผผาน

6580172017275 เกษม ไมผมทชชทอสกกล50203693 2 - -

8580176014731 จรวล ธานทสยาม50203697 3 38.75 ผผาน

1471400079360 จารกพงษย มาลท50203682 4 31.88 ปรวบปรกง

1580400181189 ชจนววตร มทตจ50203687 5 - -

6580772015761 เต ไมผมทชชทอสกกล50203695 6 46.88 ผผาน

6580172017747 นาวจน ไมผมทชชทอสกกล50203694 7 - -

1589900110751 พงษยอนนทย สทจวนทรยสกกสกาว50203691 8 39.38 ผผาน

1580100084854 พรชวย เมฆสทขาว50203684 9 40.00 ผผาน

1580200074044 พรมนวส วจทยาธมนวนทย50203685 10 36.88 ผผาน

1580500106880 พรสวรรคย กจตตจวงศยนกรวกษย50203689 11 41.88 ผผาน

8580176021516 พวฒนยพงคย เตชะมงคลเลจศ50203699 12 45.00 ผผาน

1580400216845 รวฐพงษย นจธจชวยกจจ50203688 13 34.38 ปรวบปรกง

8580176019406 วรพล ศจรจจจรนวนทย50203698 14 38.13 ผผาน

8580173006711 วารจนทรย เกทยรตจวนากกล50203696 15 41.88 ผผาน

1589900109132 สาละวจน ใสสอาด50203690 16 43.13 ผผาน

1580100083238 สกขสวนตย กวางทพ50203683 17 39.38 ผผาน

1580200088681 อรรณพ ชพชวยวจทยา50203686 18 39.38 ผผาน

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชมางกมอสรดาง)    18 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 8/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

0580189001785 แกนว ไมผมทชชทอสกกล50203701 1 41.25 ผผาน

0501589002640 คลาอพ ลกงคลา50203700 2 58.13 ผผาน

1580200083671 จรจนทรยญา ไชยนา50203708 3 42.50 ผผาน

1589900110416 จวนทมณท รกผงอรผามเสรทกกล50203717 4 - -

1589900108870 จจนตนา รวกษยแนวเขต50203715 5 48.13 ผผาน

1580200074508 จกฬาลวกษณย ศรทมพล50203707 6 35.00 ผผาน

1589900107580 ณวฐฤดท ไพรขจรเกทยรตจ50203713 7 41.88 ผผาน

1589900098297 ดาพร เจอลท50203711 8 30.63 ปรวบปรกง

6580171004960 ดจเหลผพอ ไมผมทชชทอสกกล50203719 9 49.38 ผผาน

1589900109540 นวรวตนย เวทยงคลา50203716 10 42.50 ผผาน

0580789004815 นวนทจยา ไมผมทชชทอสกกล50203703 11 47.50 ผผาน

1589900108438 ปรทยวาจ ปวญญาแกนว50203714 12 45.63 ผผาน

8580176019571 พจทวกไพร พวฒนบวรกกล50203726 13 38.75 ผผาน

1580100085401 เพชรรวตนย กลาลาภยศ50203706 14 38.13 ผผาน

1589900106141 ยมลพร อาจวจทยา50203712 15 44.38 ผผาน

7589900032481 รสจตา ไมผมทชชทอสกกล50203724 16 56.25 ผผาน

7589900028280 วจภาวท ไมผมทชชทอสกกล50203722 17 36.88 ผผาน

1580100083939 ศจรจลวกษณย มวทงมณท50203705 18 38.13 ผผาน

0580189009484 สมชาย ไมผมทชชทอสกกล50203702 19 46.25 ผผาน

8580176021401 สายสมอน ธทรเมธากกล50203727 20 51.25 ผผาน

8580176016539 สกวจมล แซผควง50203725 21 53.13 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 9/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

7589900028867 แสงนวล ไมผมทชชทอสกกล50203723 22 54.38 ผผาน

1580300089825 หวสยา ตตาคลา50203710 23 47.50 ผผาน

7589900026741 อรพจน ไมผมทชชทอสกกล50203721 24 46.88 ผผาน

0580789005226 อรอกมา ไมผมทชชทอสกกล50203704 25 41.25 ผผาน

1580300086117 อรกโณทวย ยกวโรจนยอมร50203709 26 44.38 ผผาน

2580101046008 อวงคณา อนกรวกษยพงษยพนา50203718 27 - -

7589900022265 อกแหมะ ไมผมทชชทอสกกล50203720 28 45.00 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)    28 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 10/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

1589900101441 จจดาภา สาธจพา50203736 1 49.38 ผผาน

1580100085052 จจราพร โกวจทยย50203733 2 40.63 ผผาน

1580700023970 ชานน แกนวมาลา50203735 3 51.88 ผผาน

6580171002991 ธานท ไมผมทชชทอสกกล50203741 4 - -

7589900029308 ธจดา ไมผมทชชทอสกกล50203746 5 48.75 ผผาน

1589900104785 นจตยกานตย พากเพทยร50203737 6 - -

1589900109108 นจภาพร ชวยมทโชค50203739 7 38.75 ผผาน

1589900114527 บกญมท จจตภวทร50203740 8 37.50 ผผาน

0580189028977 พรพวนธย ไมผมทชชทอสกกล50203730 9 61.25 ผผาน

1160100587116 พวชรท  สจทธจเทศ50203731 10 48.75 ผผาน

1580200074010 ภวสสร ผาตจรวตนสจรจ50203734 11 65.00 ผผาน

1580100084722 รวตนพล เฉลจมศจรจวงศยชวย50203732 12 41.25 ผผาน

7589900029227 วจชจต ไมผมทชชทอสกกล50203745 13 45.63 ผผาน

0580189006388 ศรราม ไมผมทชชทอสกกล50203728 14 43.75 ผผาน

7207500001199 ศรทไทย ไมผมทชชทอสกกล50203742 15 43.75 ผผาน

7589900028727 สมบพรณย ไมผมทชชทอสกกล50203744 16 39.38 ผผาน

1589900108403 สกกวลยา มะโนเสารย50203738 17 50.00 ผผาน

0580189009999 อตจเทพ ไมผมทชชทอสกกล50203729 18 43.75 ผผาน

7589900028603 อรพจน ไมผมทชชทอสกกล50203743 19 - -

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)    19 คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 11/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รวมทบตงหมด    140  คน

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 12/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รายชชทอเดลกพวเศษไมมนสามาควดคมาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดลกพวเศษ

- - -- -

ววนททท 17/01/2018 15:02:42

หมายเหตก : ชชทอวจชากรกณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสกดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 13/13

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รายละเอทยดววชา    

คะแนนเตลมรหบสววชา ชชทอววชา

51 ความรพ นดนานสมรรถนะหลวกและสมรรถนะทวทวไป ระดวบ ปวช.  100.00

ววนททท 17/01/2018 15:02:42


