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1609200003594 กรรช ปรป นบาง65200015 1 27.50 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1104200285557 กฤษณะ สรขประเสรรฐ65200205 2 - - - -

1660500187625 กฤษณะ เสสอขขา65200230 3 25.00 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1671000073711 กนองพล พฤกษา65200061 4 23.33 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1669200003454 กรตตรครณ สมายศรร65200244 5 34.17 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1600101926122 กรตตรณรช อรนอนาย65200216 6 29.17 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1160301275723 กรตตรนรนทท เปลมงสรนเทรยะ65200209 7 25.00 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1660800101548 กรตตรพงศท เดชอรดม65200038 8 21.67 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1669900463539 กรตตรพศ จรนทรทเชสชอ65200253 9 31.67 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1600101852943 กรตตรพศ ผรยผง65200013 10 49.17 ผมาน 54.29 ไมมผมาน

1670501423349 กรตตรศรกดรด  เพรปมลาภ65200263 11 - - - -

1139600186194 เขตตะวรน นาทรนใจ65200006 12 35.00 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1669900463954 คณรสนรนทท รรตนพงษท65200255 13 27.50 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1101801145960 จตรพร แนมนเนสอง65200003 14 24.17 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1139600175036 จรกพรรดร อาจศรร65200208 15 28.33 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1669800301642 จรกรพงษท เดชสรรร65200055 16 23.33 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1660800099713 จรกรพรรณ ศรรสะอาด65200031 17 22.50 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660500187358 จรกรพรนธท โตพรงเทรยม65200229 18 20.83 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1660500184499 จรกรพรนธท ผผกพรม65200224 19 25.83 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660800099527 จรรกรตตรด  ศรรภผมร65200030 20 35.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน
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1669900485621 จรระพงศท นรนตา65200060 21 20.83 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1660800101343 จรราพรชร พรทธเจรรญ65200036 22 25.00 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1660500183719 เจษฎา สอนศรร65200222 23 22.50 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1609900558076 เจษฎาภรณท พรหมมรนทรท65200016 24 23.33 ปรรบปรรง 18.57 ไมมผมาน

1600101906300 เจษฎาภรณท แสนราช65200214 25 29.17 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

3660600110761 ชนรนทร แพเถสปอน65200266 26 30.83 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1669900472481 ชยพล อรนชผ65200057 27 - - - -

1669800294247 ชยากร แกมนจรนทรท65200046 28 - - - -

1669900477017 ชยรตพงศท ยอดเจปก65200259 29 36.67 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1103300203659 ชาครรชยท ชาตะสรงหท65200203 30 25.83 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660500181163 ชาญณรงคท ยศมา65200221 31 21.67 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1660500178537 ชาญวรทยท ศรชา65200220 32 15.83 ปรรบปรรง 18.57 ไมมผมาน

1200901333014 ชาณชรย สรงครมย65200210 33 21.67 ปรรบปรรง 18.57 ไมมผมาน

1669900478561 เชาวลรต สรขลรกษณท65200261 34 24.17 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1499900368414 โชคอนรนตท เกรดอยผม65200012 35 26.67 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1669200003071 ฐรตรศรกดรด  ถาทอง65200243 36 - - - -

1660401135406 ณรชพล คร นมประดรษฐท65200219 37 30.00 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1669800296002 ณรฏฐกรตตรด  หนผแดง65200047 38 25.00 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1669800298803 ณรฐพล ใบปกทอง65200052 39 39.17 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1103703488881 ณรฐพล พรมโพธรด65200204 40 22.50 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน
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1660500184863 ณรฐวรฒนท ครมยเรสอง65200226 41 28.33 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1110201255101 ณรฐวรตร มณรสรข65200005 42 24.17 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1669900475553 ณรฐวรฒร แกนวลา65200258 43 34.17 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1660601182190 เดชาธร ทองวรชรต65200236 44 - - - -

1409903174122 เทพพร อมอนรรกษา65200011 45 22.50 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1660500185711 เทวฤทธรด  ตรนมร65200020 46 25.00 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660800098709 ธนกฤต เนตรขขา65200027 47 35.00 ผมาน 34.29 ไมมผมาน

1660401135694 ธนพล เปร ยดร65200017 48 25.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1660800101394 ธนพล ศรรบรบผา65200037 49 33.33 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1600101930995 ธนภรทร เพปชรสรมน65200217 50 21.67 ปรรบปรรง 14.29 ไมมผมาน

1669900481588 ธนวรฒนท จจงประเสรรฐ65200262 51 47.50 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1139600161531 ธนะพล อรนทรทใหญม65200207 52 - - - -

1119501065623 ธนะศรกดรด  อะโนมา65200206 53 - - - -

1660500184910 ธนาดล ชอนอน65200019 54 32.50 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1669200001354 ธรรพงศท พรมใจรรกษท65200240 55 34.17 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1669800291752 ธรรพงษท เรสองสขาราญ65200041 56 17.50 ปรรบปรรง 18.57 ไมมผมาน

1669800290659 ธรรภรทรท คงชรมา65200040 57 20.00 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1678600007448 ธรรภรทร โฉมอรนทรท65200062 58 29.17 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1669800285451 ธรรวรฒนท บรวประดรบ65200246 59 - - - -

1660500184782 ธรระพงศท อรปมใจ65200225 60 32.50 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน
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1660500188346 นนทนรนทท อรยการ65200025 61 25.00 ปรรบปรรง 18.57 ไมมผมาน

1209702094662 นภรส เลรศขามปนอม65200211 62 22.50 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1660601178249 นราวรฒร อาทรตยท65200231 63 23.33 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1669200000854 นรทธพงศท รรตนวงษท65200239 64 28.33 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1669800299273 นรนทวรฒนท วรนทรม65200054 65 17.50 ปรรบปรรง 15.71 ไมมผมาน

1660500187871 นาวรน การรน65200024 66 22.50 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660601181576 นรธรพงษท รรมงเรสอง65200234 67 45.00 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1669900463121 นรธรศ สรเหลสอง65200251 68 20.83 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1669200001940 บรรณสรณท ศรรสวมาง65200242 69 - - - -

1149900732615 บรรรนทรท คารวะดร65200009 70 25.00 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800292601 ปฏรภาณ พรนลขา65200042 71 19.17 ปรรบปรรง 15.71 ไมมผมาน

1669900448327 ปฏรภาณ อาสวมาง65200249 72 - - - -

1661200000954 ปฐมพร กรนจผ65200238 73 25.83 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1669800296380 ปฐวร ดลประสรทธรด65200048 74 25.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1660500187617 ประวรนวรทยท ประโยชนทดร65200022 75 25.83 ปรรบปรรง 18.57 ไมมผมาน

1139900400566 ปรานรพงษท ใจกรณฑท65200008 76 40.00 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1600101921058 ปรป นเพชร เพปญวรจรตร65200014 77 51.67 ผมาน 55.71 ไมมผมาน

1669800298366 พงษทเทพ สรสร65200051 78 26.67 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1101100262188 พลวรตร มรดร65200002 79 20.00 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660800098211 พรสกร กองประดรบ65200237 80 - - - -
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1669900463920 พรรพรฒนท แสงประทรม65200254 81 32.50 ปรรบปรรง 35.71 ไมมผมาน

1669800299443 พรรภรทร ขรนเพปง65200248 82 20.00 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660500184171 ไพศาล แดงวรจรตร65200223 83 27.50 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1100703406580 ภรทรพงศท พลายชมภผ65200202 84 25.83 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1669200003489 ภาครน กผมกนอง65200245 85 - - - -

1139600195142 ภาณรว รชร ตรนหยงทอง65200007 86 22.50 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1669800293925 ภานรเดช คะดรน65200044 87 25.83 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

3660500590809 ภผมรบดรนทรท ขขานขชาคผ น65200265 88 29.17 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1331700080399 ภผวดล จอมใจ65200212 89 29.17 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1660800101246 ภผวนาท เสปงเอม65200035 90 27.50 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1669900455226 มณฑล วรไลวรรรณ65200250 91 - - - -

1669900477297 มณเฑรยร ปรช นดร65200260 92 26.67 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660500186483 มหรศจรรยท จรนทร65200021 93 29.17 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1660500186866 มาโนช จรนเหลสอง65200228 94 19.17 ปรรบปรรง 17.14 ไมมผมาน

1660500187668 ยงยรทธ โพธรด ชะนะ65200023 95 26.67 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1669200001770 รรชชานนทท เนรยมจรตร65200241 96 - - - -

1669900483742 รรตนกร เรสองรอน65200059 97 30.00 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1660800100649 รรมงเกรยรตร นาควรสรทธรด65200032 98 28.33 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1100201655648 เรสองศรกดรด  ขรนลร65200001 99 19.17 ปรรบปรรง 15.71 ไมมผมาน

1669900471639 เลรศศรกดรด  เปรมสรดา65200056 100 26.67 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน
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หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 6/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางยนตต)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660500186521 วงศธร ฤกษทเมสอง65200227 101 25.00 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660601181762 วรฤทธรด  คงผมอง65200235 102 36.67 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1609900582015 วรรญญผ อรนผาสรข65200218 103 21.67 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1660601179342 วรรศ เพปงจรนทรท65200232 104 32.50 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1739902012321 วรชระพงษท ปรางทอง65200264 105 34.17 ปรรบปรรง 45.71 ไมมผมาน

1669800294221 วรฒนะ มรงครลโคต65200045 106 34.17 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1660500177310 วรทวรส ศรรหนองโปม ง65200018 107 25.83 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1669800297912 วรรภรทร นามครณ65200050 108 - - - -

1600101918171 วรรภรทร รอดทอง65200215 109 22.50 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1669900474328 วรฒรชรย สรขหา65200058 110 - - - -

1669900463482 ศรกษกะ ใจจรตร65200252 111 31.67 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1103702967092 สหรสวรรษ ศรรสงคท65200004 112 25.83 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1669800299168 สรทธเดช แปนนแกนว65200053 113 24.17 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1669900470926 สรทธรกร ผาคขา65200257 114 30.83 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1660800101050 สรรภพ สรนคขชาคผณ65200033 115 25.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800290861 สรขวรฒร มรมาดร65200247 116 29.17 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1669800297009 สรขสรนตท พรนธทเจรรญ65200049 117 27.50 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800266235 สรทธรชรย ผมองศรร65200039 118 - - - -

1669900468794 สรธรรท บรวดร65200256 119 32.50 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1660800099063 อดรศรกดรด  บรวคขา65200028 120 20.83 ปรรบปรรง 17.14 ไมมผมาน
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 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางยนตต)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660601179555 อธรป นาคปรต65200233 121 28.33 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1669800293861 อนรว รตร เกตรแทน65200043 122 29.17 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1840701097664 อภรชาตร คงตรชง65200063 123 44.17 ผมาน 52.86 ไมมผมาน

1660800099446 อภรศรกดรด  จรนคะนา65200029 124 20.83 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1660800101211 อรษฎายรธ ปานเงรน65200034 125 31.67 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1660800097273 อรสฎากรณท บรญเรสอง65200026 126 25.00 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1209000045441 อาหนจปง เพปชรแกนว65200010 127 - - - -

1368900012342 เอกรรช คงศรลปท65200213 128 40.00 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางยนตต)   128 คน
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ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 8/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางเชชทอมโลหะ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660500184812 กรรฑา ทรบจรน65200270 1 - - - -

1659902165713 ณรชพล ภรกดรผล65200268 2 - - - -

1669900484609 ธวรชชรย สอนนนอย65200272 3 35.00 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1660500183484 นรธรกร ภผมมณร65200269 4 32.50 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1660500185673 ภรทรพล แตงอมอน65200271 5 - - - -

1600501249225 สรขเกษม กองสรข65200267 6 30.00 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางเชชทอมโลหะ)     6 คน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21
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ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 9/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1118400003842 กองพล ยรมรน65200071 1 25.00 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1149900765246 กรตตรพรฒนท สถาผล65200075 2 32.50 ปรรบปรรง 40.00 ไมมผมาน

1660500184341 เกรยรตรศรกดรด  สรงขทขวาง65200279 3 - - - -

1669900449731 เกรยรตรศรกดรด  สรนธบรตรท65200108 4 35.00 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1660601182807 คงขวรญ เอรปยมพร65200283 5 39.17 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660800100339 จรนทกานตท ศรรทาบ65200284 6 - - - -

1669800299401 จรตรทรว รส ดวงธรรม65200103 7 38.33 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1660800101858 เจนรรนทรท จวนเจรรญ65200091 8 27.50 ปรรบปรรง 35.71 ไมมผมาน

1660500185185 ชลากร ฉรตรชรยเดช65200281 9 - - - -

1219900837360 ชาญณรงคท สอาดพรม65200277 10 26.67 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1660500186947 ชรนดนรย ทรพยทเนตร65200081 11 36.67 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660800099683 ฐากผร พรมภรกดร65200086 12 30.00 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1669300002174 ณรฐพงษท โตสรวรรณท65200092 13 26.67 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800298421 ณรฐพล อรปมเอปม65200102 14 28.33 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1669900475812 ณรฐพรนธท โลทรม65200110 15 - - - -

1660500187595 ณรฐวรฒร เจรมทา65200082 16 33.33 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1100501614432 ณรฐวรฒร อนรนตททรรพยทยรปง65200065 17 - - - -

1660500185134 ดรลยทชเยศ นรมมมาก65200280 18 25.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1660800099934 ธนกฤต ตาลเสรช ยน65200088 19 30.83 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1669800301022 ธนดล บรวทอง65200105 20 30.83 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน
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ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 10/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660401135767 ธนะวรตตรด  บรญมามรปนเศรษฐท65200080 21 32.50 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1600101909546 ธนากร พจปงไชย65200278 22 - - - -

1669800295162 ธวรชชรย สสบสรงหท65200100 23 19.17 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1100703352943 ธรรพงคท แกนวประสรทธรด65200066 24 33.33 ปรรบปรรง 38.57 ไมมผมาน

1669800293739 นพดล ทรพยทเนตร65200097 25 36.67 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660800099489 นรนทวรฒนท หนวยหงษททอง65200085 26 14.17 ปรรบปรรง 14.29 ไมมผมาน

1119902117543 นารรรรตนท โสดา65200275 27 - - - -

1104300464739 นรตรพล สรวรรณท65200274 28 29.17 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1600401214241 นรรวรทยท ทานทมา65200077 29 - - - -

1669800294344 นรว รตร วงษทจรนทรท65200099 30 35.83 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1100401120071 บรรรศรท ภผมเถสปอน65200064 31 44.17 ผมาน 50.00 ไมมผมาน

1669800285621 ปฏรพล เกมงธรญญกรณท65200093 32 25.00 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1103100728243 ปรตถมา ศรรสรวรรณท65200068 33 25.00 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1669800293682 ปร ยะนรนทท พรมโลก65200096 34 34.17 ปรรบปรรง 38.57 ไมมผมาน

1819800004441 ปรณณวรช ทองอานรนทท65200113 35 27.50 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1209301092235 พงศกร มรปงมณร65200276 36 38.33 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1102003388475 พงษทสกร ศรลานนทท65200273 37 - - - -

1103000175994 พรภวรษยท โพธรพฤกษท65200067 38 30.83 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1659902161637 พรษณร กฤษดร65200079 39 36.67 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1709901468151 เพชรรรตนท พรนธรรรตนท65200111 40 54.17 ผมาน 57.14 ไมมผมาน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 11/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660800100398 ภรสกร จร นยเยปน65200089 41 39.17 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1669800300514 ภาคภผมร ดขาดร65200286 42 - - - -

1139900353908 ภานรพงศท ประสมทอง65200074 43 36.67 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1500201242391 ภผบดรนทรท นวลมร65200076 44 18.33 ปรรบปรรง 17.14 ไมมผมาน

1119902103682 ภผวเนตร เทรยมเมฆ65200073 45 35.00 ผมาน 34.29 ไมมผมาน

1669800301341 รรชตะ แนมนอรดร65200106 46 38.33 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1669900479087 รรตตรยากร สรรรยะบรตร65200287 47 - - - -

1669800296622 รรจาวรฒนท รรจรวงศท65200101 48 36.67 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1660800099721 วรวรฒนท เสงรปยมจรตร65200087 49 28.33 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1738700019668 วรรญญา อรมนแกนว65200112 50 26.67 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800290365 วรฒนทชานนทท สรทธรเจรรญรรกษท65200285 51 24.17 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1118400003770 วรภาวดร ผมองสะอาด65200070 52 26.67 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1669800304498 วรรเดช อรนจาด65200107 53 22.50 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660500187561 ศรรรพรฒนท เมสองฤทธรด65200282 54 23.33 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1660800098997 ศรภกรตตรด  เชสชอกลนา65200084 55 23.33 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1669900452537 ศรภกรตตรด  ทองประเสรรฐ65200109 56 47.50 ผมาน 51.43 ไมมผมาน

1659500008486 สนธยา สวนเศรษฐ65200078 57 27.50 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1669800291701 สมรรกษท ประสาทสรทธรด65200095 58 22.50 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1104200312554 สหรรตนท พรนธรทหนผ65200069 59 19.17 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1660800098547 สรทรศนท คขาชนาง65200083 60 26.67 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 12/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660800100622 สรฤรทธรด  บรตรดร65200090 61 20.83 ปรรบปรรง 17.14 ไมมผมาน

1669800300034 อนวรช จรนทร65200104 62 25.00 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1669800291221 อภรรรกษท นขชาผจชง65200094 63 17.50 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1669800293763 อภรสรทธรด  จรนทรศรรร65200098 64 25.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1119600055812 เอกอรมรรนทรท ทาวรรตนท65200072 65 26.67 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)    65 คน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 13/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางอวเลลกทรอนวกสต )

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660500185584 จรนทมณร อรนทรทจรนทรท65200299 1 31.67 ปรรบปรรง 35.71 ไมมผมาน

1660500183671 ฉรตรชรย จรนทรทเจรรญ65200298 2 28.33 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1669800297211 ฐรตรพร กระโพธรด65200304 3 28.33 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1660500169317 ทรกษทดนรย แกนวงาม65200296 4 - - - -

1209000052447 ธรรพล คงเพชร65200292 5 21.67 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1119902110972 นครรรตนท แสงมะณร65200291 6 46.67 ผมาน 58.57 ไมมผมาน

1600101905923 นรตรพล สรงขททอง65200294 7 37.50 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1660500187072 บรรรศรท เพชรหงษท65200300 8 39.17 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1660601182793 ประภรสสร เทรยนบรตร65200303 9 30.83 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1660500182810 ภากร บรดทรศมา65200297 10 35.00 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1660601181681 ภานรพงศท นาคนรช65200301 11 30.00 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1660601182343 มนรญชยา ทรมไทยโย65200302 12 30.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1103703460056 ยรทธการ เชรดฉาย65200289 13 - - - -

1678600009076 วรชรพล หรตเทศ65200307 14 23.33 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1100703313875 ศศรญาพร อมอนจรนทรท65200288 15 40.83 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1669900454751 ศรกดรด สรทธรด  สรมพรนธท65200305 16 16.67 ปรรบปรรง 12.86 ไมมผมาน

1118700021544 อนรรรกษท พรมมจรนทรท65200290 17 38.33 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1600101925169 อรรสา อรนตะ65200295 18 30.00 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1399900166791 อรญชลร ศรรสวรสดรด65200293 19 45.83 ผมาน 54.29 ไมมผมาน

1669900486733 อาทรตยทนทร ตนนตระกผลใจดร65200306 20 30.83 ปรรบปรรง 41.43 ไมมผมาน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 14/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางอวเลลกทรอนวกสต )    20 คน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 15/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1103703527398 กฤษฎา บรวลม65200119 1 29.17 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1669800298595 กรญญาณรฐ คร นมมมวง65200144 2 32.50 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1660800099322 กรลนรฐ มาลารรกษท65200130 3 59.17 ผมาน 57.14 ไมมผมาน

1660401135091 จารรวรรณ กฤษดร65200311 4 41.67 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660500183204 จรดาภา มรขไทสง65200312 5 44.17 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1660500183395 ชนกนรนทท ทองหมรปน65200125 6 35.83 ผมาน 32.86 ไมมผมาน

1100703378187 ชนรญชรดา คณาวงศท65200114 7 39.17 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1100703378209 ชนรสรา คณาวงศท65200115 8 50.00 ผมาน 55.71 ไมมผมาน

1669900442191 ชรดชนก บรษบก65200319 9 26.67 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1749800319249 ญาณรศา ตรนหยงทอง65200153 10 43.33 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660800099853 ฐานรตา สรพา65200134 11 31.67 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1670201290751 ฐรตรยา วงษทหรรรญ65200150 12 43.33 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1669900471108 ณฐา สารไทย65200146 13 45.83 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1669800297807 ณรฏฐธรดา พรกลรปน65200142 14 35.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1100703419061 ณรฐธรดา เนรยมพรนธท65200116 15 39.17 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1660800099403 ตฤณชาตร ฉรมมา65200131 16 40.00 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1660800099004 ทรฑรมพร สรหนารถนาวา65200129 17 40.00 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1660401135660 ธนภร ครนทอง65200124 18 39.17 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1660500185401 ธารา ศาตะมาน65200315 19 29.17 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1199900856926 ธรดารรตนท แซมตรปน65200121 20 50.00 ผมาน 48.57 ไมมผมาน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
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1669800297335 นพมาศ สรมา65200141 21 45.83 ผมาน 55.71 ไมมผมาน

1102300086520 นภาพร รรมงเรสอง65200117 22 46.67 ผมาน 51.43 ไมมผมาน

1103100755933 นรรศรา นรนทะสาร65200118 23 30.00 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660500184481 นรนทรดา บรญหนา65200127 24 40.00 ผมาน 32.86 ไมมผมาน

1104200316037 นรชาภา ขรนเพชร65200120 25 32.50 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660500183794 เนตรนภา ธาณรวาท65200126 26 35.00 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1660800099845 เนตรนภา ศรรรบรญ65200133 27 44.17 ผมาน 51.43 ไมมผมาน

1660500185851 พรกตรทวรภา พรทธสอน65200316 28 38.33 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1669900480662 พรไลพร กาจนะ65200149 29 24.17 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1660500185100 แพรวพราว ไขมรรศมร65200314 30 35.00 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1669900369133 ไพศาล ตรงเกษม65200318 31 35.83 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1660500187609 รจนา มรปนคง65200128 32 25.00 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1669900486181 วนารร  กลรปนทอง65200321 33 45.00 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1669900474603 วนรดา เจรรญทรรพยท65200320 34 33.33 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1101501164250 วรรษรรนทรท แสนใจวรฒร65200308 35 20.83 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800298404 วรรณญา พรสสร65200143 36 40.83 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1139800051098 วราภรณท พมวงกนอน65200309 37 46.67 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1199900899226 วราภรณท ศรรร65200122 38 31.67 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1609900557908 วมานแพร ฉรมอนอย65200310 39 33.33 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1660800099501 วรภาดา ฤทธรด ทอง65200132 40 40.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน
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1669300003197 วรลาวรณยท บรวผ รน65200137 41 42.50 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1660500183948 ศรรรนภา แกนวสวมาง65200313 42 40.83 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1660800101416 ศรภชรย บรญชรด65200136 43 45.83 ผมาน 57.14 ไมมผมาน

1779900302291 สาวรตรร  หอมกลรปน65200154 44 50.00 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1679800315236 สรรรกรญญา หนผหนรน65200151 45 42.50 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1679900545829 สรทธรดา กะเสาทอง65200152 46 41.67 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1200901329564 สรพรรษา พรกตสชอ65200123 47 45.00 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1669800292627 สรรโชตร สมบรญ65200139 48 40.00 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1669800297301 สรรรยทมาศ เกตรพรนธท65200140 49 45.00 ผมาน 48.57 ไมมผมาน

1709800368606 สรว รนดา โตหรรปง65200322 50 24.17 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1669900476347 อรปรรยา ละมผล65200147 51 34.17 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1660601182688 อรไพรรน สรโพอามาตยท65200317 52 40.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1669900477505 อรวรา อรดม65200148 53 45.00 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1660800100380 อาทรตยา เรรงฤทธรด65200135 54 54.17 ผมาน 60.00 ไมมผมาน

1669800290985 อรลรยวรรณ มผลจรนทรท65200138 55 40.83 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1669900440997 อรษณรษา มารยาท65200145 56 44.17 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)    56 คน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 18/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1660500186084 กชกร พานพงษท65200166 1 29.17 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1669200003047 กชนรกา จรนทรทชมวง65200366 2 44.17 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1669900470535 กนกวรรณ แซวหยวก65200373 3 39.17 ผมาน 34.29 ไมมผมาน

1660500186106 กนกวรรณ ทรบทรมทอง65200167 4 36.67 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1669200003012 กมลาสน โมอมอน65200365 5 25.83 ปรรบปรรง 20.00 ไมมผมาน

1102400144840 กรกฎ ศรรดารณพ65200326 6 21.67 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660500188109 กรชวรล ประสาทไทย65200353 7 33.33 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1660500186530 กฤษฎา สรงขทรต ณ อยรธยา65200350 8 33.33 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1660500188974 กรญญาณรฐ พรมมพลรด65200355 9 33.33 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669900473020 กรญญารรตนท ทรมขรนธรด65200375 10 42.50 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1669900479770 กานตทธรดา ชผจรตร65200196 11 47.50 ผมาน 42.86 ไมมผมาน

1660800098849 กรลจรรา สรวรรณกรณท65200171 12 41.67 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1669900455889 ขนรษฐา เกษสรงขท65200369 13 35.83 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1669800289642 ขวรญนรช ทรบทรม65200180 14 31.67 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1140600173540 จรรว รฒนท เนรยมเอม65200331 15 - - - -

1660500183841 จรรเดช พลอยประดรบ65200346 16 38.33 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1209702074637 เจษฎา โนนรช65200337 17 33.33 ปรรบปรรง 40.00 ไมมผมาน

1660500184529 เจษฎากร แหลมเสน65200163 18 52.50 ผมาน 61.43 ไมมผมาน

1669900478293 ชลธรชา แทมงทอง65200377 19 35.83 ผมาน 34.29 ไมมผมาน

1749800315570 ชลธรชา มรโพธรด งาม65200201 20 44.17 ผมาน 47.14 ไมมผมาน
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1669900473445 ชรดาพร ฤทธรด กระจาย65200376 21 33.33 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1110201261666 ฐรตรกานตท สรแกนว65200156 22 35.00 ผมาน 31.43 ไมมผมาน

1669200003411 ณฐศรกดรด  อรนพะหะ65200367 23 24.17 ปรรบปรรง 27.14 ไมมผมาน

1669800301626 ณรฏฐณรชา หาแกนว65200192 24 30.00 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1749800309588 ณรฐนรรนทรท ประสรทธรด65200200 25 33.33 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1669900460467 ณรฐพงคท เบนาศรร65200370 26 - - - -

5660300038581 ดวงพร สรทธรเพปง65200380 27 34.17 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1189900338895 ตรรรรตนท ดรสจนอย65200332 28 39.17 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1100703279511 ถรรวรฒนท สรนทรวรฒนท65200324 29 30.00 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660800100932 ทรงพร พรนธะ65200176 30 27.50 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1660601183676 ทรรพยททวร บรวเกกา65200362 31 50.83 ผมาน 61.43 ไมมผมาน

1660500186254 ทรศนรยท แตนมทอง65200349 32 38.33 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1102003261441 ทรชาดา ศรรทา65200155 33 41.67 ผมาน 41.43 ไมมผมาน

1349901114387 ธนกฤต วรฒนโชคนรธร65200159 34 45.00 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1600101923913 ธนรชญา สรจาง65200160 35 31.67 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1669800301049 ธนากร สรทธรสผงเนรน65200188 36 55.83 ผมาน 61.43 ไมมผมาน

1660500182488 ธวรชชรย สรขภรรมยท65200162 37 60.00 ผมาน 64.29 ไมมผมาน

1669900481359 ธรรทรศนท มรปงขวรญ65200198 38 30.00 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1660500182607 ธรรภรทร แตนมทอง65200343 39 62.50 ผมาน 62.86 ไมมผมาน

1660500184944 ธรราพร พผลพรนรจ65200347 40 27.50 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน
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1104300478624 นพภนรยนท อมอนศรร65200328 41 38.33 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1209301117122 นภสร พรฒจรผญ65200335 42 31.67 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1660500185801 นฤมน แสงสวมาง65200348 43 40.00 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1600101916950 นรนททนภรส พจปงเทรยร65200339 44 25.00 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660500188117 นรนททนภรส สมายพรฒ65200354 45 32.50 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1660800099233 นรนทวรน ทรฆะภรณท65200173 46 24.17 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1118700025124 นขชาฝน ศรรสงคราม65200157 47 23.33 ปรรบปรรง 24.29 ไมมผมาน

1660800100011 นรศารรตนท ภผเงรนอมอน65200174 48 41.67 ผมาน 37.14 ไมมผมาน

1660500168698 เบญจพร สอนนรล65200342 49 47.50 ผมาน 52.86 ไมมผมาน

1669800292988 เบญจมาศ สถาผล65200181 50 32.50 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1669900465361 ปกาศรณร กลรปนจร นย65200372 51 29.17 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1669800301146 ปฎรภาณ บรญนะ65200189 52 43.33 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1209601371440 ปภาวร นวลงาม65200336 53 24.17 ปรรบปรรง 31.43 ไมมผมาน

1103703558439 ประกฤษฎรด  งามสม65200327 54 32.50 ปรรบปรรง 40.00 ไมมผมาน

1669900485214 ปลวรตร อรนทนรล65200378 55 34.17 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1660601183226 ปรณฑรตา วรดเยปน65200361 56 34.17 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1669200001435 ปารรณา สรขประเสรรฐ65200364 57 33.33 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1669800301995 พงศธร ศรรรพรนธท65200193 58 48.33 ผมาน 58.57 ไมมผมาน

1669200000994 พรทรพยท ปรญญาใจ65200363 59 30.00 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1208300010625 พลอยชมพผ ใจกลนา65200333 60 40.00 ผมาน 38.57 ไมมผมาน
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หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 21/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1669800293801 พรทธชาตร พรมสวรสดรด65200182 61 30.00 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1660500186998 ภรทรนรนทท หนผแดง65200352 62 31.67 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1660500184987 ภรทรวดร กลรปนพยอม65200164 63 22.50 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1669900481201 ภรสราภรณท คขาสรข65200197 64 36.67 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660800099098 ภผชรต สรงขททอง65200172 65 40.00 ผมาน 52.86 ไมมผมาน

1660800101939 ภผมรทรศนท สมนจก65200177 66 40.83 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1669800284195 ภผวณรฐ บรญมร65200179 67 40.00 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1100401147492 มงคลชรย แกนวแจมม65200323 68 37.50 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1660500188168 มณรภา โตมมวง65200169 69 35.00 ผมาน 34.29 ไมมผมาน

1139900399142 มนรสชานรนทท รรกพจปง65200330 70 40.00 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1669800300263 มรทวรน ดาวเรสอง65200187 71 25.83 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1669900458730 มาลร หอมจรนทรท65200195 72 35.83 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1660601183030 รวรภาพร ตผ นทอง65200359 73 40.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660601180588 ลลรตพรรณ แกมนทอง65200356 74 42.50 ผมาน 47.14 ไมมผมาน

1669800301421 ลรดดา เงรนพล65200191 75 30.00 ปรรบปรรง 30.00 ไมมผมาน

1129901637390 วณรดา วรนรบ65200158 76 31.67 ปรรบปรรง 37.14 ไมมผมาน

1119902054690 วนรกา สรราฤทธรด65200329 77 40.00 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1660601183200 วรราพร ประสาทพร65200360 78 27.50 ปรรบปรรง 22.86 ไมมผมาน

1660500185941 วรลรยพรรณ เกรยรตรวรไลรรตนท65200165 79 - - - -

1669800303831 แววหงษท กรรงไกร65200194 80 25.83 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 22/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1669900463369 ศรราม ถาทอง65200371 81 41.67 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1660500186700 ศศรธร พรฒทอง65200168 82 36.67 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1100703373924 ศศรวรรณ นรรสรงหท65200325 83 34.17 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1669800296495 ศรรรชรย พาจรตร65200184 84 40.00 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1600101903823 ศรภวรฒนท กองชรยสงคท65200338 85 54.17 ผมาน 61.43 ไมมผมาน

1669200003527 สราวรธ โนนรช65200368 86 35.00 ผมาน 32.86 ไมมผมาน

1660800098717 สโรชา จรนทรทค ขา65200170 87 35.00 ผมาน 31.43 ไมมผมาน

1669900470772 สรทธรศรกดรด  แสงทอง65200374 88 48.33 ผมาน 48.57 ไมมผมาน

1660500167390 สรกานดา ฉรมพรฒ65200161 89 35.00 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1669800301201 สรชาดา คขากกา65200190 90 39.17 ผมาน 38.57 ไมมผมาน

1669800296878 สรดาพร ชผปรช น65200185 91 30.83 ปรรบปรรง 34.29 ไมมผมาน

1679900541998 สรธรดา หนผแดง65200379 92 35.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1660500182801 สรนรสา เกษสรงขท65200345 93 49.17 ผมาน 58.57 ไมมผมาน

1669800294107 สรพรตรา จรนดามรง65200183 94 45.00 ผมาน 44.29 ไมมผมาน

1660500186971 สรวนรนทท แกนวเอรปยม65200351 95 31.67 ปรรบปรรง 32.86 ไมมผมาน

1660500182763 สรวรมล หมสปนยงคท65200344 96 42.50 ผมาน 50.00 ไมมผมาน

1660800100037 หฤทรย เขรยวสะอาด65200175 97 28.33 ปรรบปรรง 28.57 ไมมผมาน

1660601181371 อมรรรตนท พงษทสรระ65200357 98 30.83 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1660601182947 อรไพลรน จาดมร65200358 99 41.67 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

1659700005871 อรสา สรดารรกษท65200341 100 44.17 ผมาน 45.71 ไมมผมาน

วรนทรป 11/05/2021 08:42:21

หมายเหตร :  กรณรทรปพบคะแนนเปปนเครสปองหมาย * หรสอ x กรรณาตรดตมอ สทศ.

 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 23/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

รหบสววชา 51 Digital Literacy (DL)
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบ

1209301107925 อรรสรา ปรช นไลน65200334 101 35.83 ผมาน 40.00 ไมมผมาน

1669300002689 อรรสรา พรมทา65200178 102 24.17 ปรรบปรรง 21.43 ไมมผมาน

1669800298455 อรรสา วงษาพรน65200186 103 26.67 ปรรบปรรง 25.71 ไมมผมาน

1600101929181 อาภรสรา ปรงเกตร65200340 104 41.67 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

1670201288586 อรนธรรา กรดแดง65200199 105 35.83 ผมาน 35.71 ไมมผมาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)   105 คน

รวมทบชงหมด    380  คน
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 ชสปอวรชากรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรปหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    

หนนา 24/25

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รายชชทอเดลกพวเศษไมชนสามาควดคชาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดลกพวเศษ

- - -- -
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ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2563

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา

ววทยาลบยชบมชนพวจวตรชชทอสถานศศกษา    1466820302รหบสสถานศศกษา    
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ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    พวจวตร

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รายละเอทยดววชา/สมรรถนะ   

คะแนนเตลมรหบสววชา/อบกษรยชอ ชชทอววชา

51 ความรผ นดนานสมรรถนะหลรกและสมรรถนะทรปวไป ระดรบ ปวช.  100.00

DL สมรรถนะความสามารถดนานการใชนดรจรทรล (Digital Literacy)  100.00
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