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51 511 512

1669800298927 กณณฐพงศศ  สสดแกนว40401084 1 40.93 ปรรบปรสง 53.00 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 41.43 ปรรบปรสง

1669900498863 กรวณชญศ  ผดาเวช40401104 2 20.68 ปรรบปรสง 18.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

1660800102013 กณตตณภพ  กะระกสนตา40401079 3 47.82 ผผาน 64.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 38.57 ปรรบปรสง

1669900491796 เกรรยงไกร  หาญไธสง40401102 4 26.21 ปรรบปรสง 29.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1669800337752 เกรรยงเดช  ลายปรกษศ40401097 5 33.93 ปรรบปรสง 41.00 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 41.43 ปรรบปรสง

1438300027763 ขวรญธณชรย  สมดา40401064 6 - - - - - - - -

1469900628599 คมเพชร  สสวรรณศ40401065 7 36.71 ปรรบปรสง 46.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

1660500189814 จรกรพงศศ  วรนเชรยง40401070 8 35.96 ปรรบปรสง 54.50 ผผาน 5.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1660800101351 จณรรนดร  สณทธณเกษร40401076 9 25.93 ปรรบปรสง 19.00 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

1660800099276 จณรายส  เจรณญสสข40401073 10 29.96 ปรรบปรสง 42.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 15.71 ปรรบปรสง

1669800340109 เจนวณทยศ  ผาคคา40401100 11 21.39 ปรรบปรสง 30.50 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 17.14 ปรรบปรสง

1110201259432 เจษฎา  จงสสข40401054 12 17.93 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง
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 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน
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1103100830617 เจษฎา  แสงรส40401051 13 31.61 ปรรบปรสง 37.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1479000011731 ฉลองชรย  อสดทสม40401066 14 31.93 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

1660500190791 ชนาธณป  บสญยรน40401071 15 43.39 ผผาน 50.50 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1669800308345 ชรยพร  ทรบทณม40401092 16 37.82 ปรรบปรสง 48.50 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 38.57 ปรรบปรสง

1660800101025 ณรงคศฤทธณธ   ปลนองยาง40401075 17 22.61 ปรรบปรสง 21.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 22.86 ปรรบปรสง

1219900903346 ณรฐนนทศ  พรสณงหศ40401060 18 30.61 ปรรบปรสง 33.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1619900429870 ณรฐนรนทศ  บสญยะการ40401069 19 - - - - - - - -

1669900533995 ณรฐพงษศ  จรนทรศเพปญ40401106 20 46.21 ผผาน 57.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 45.71 ผผาน

1660800143020 ณรฐพล  ขสนจคานวน40401081 21 49.64 ผผาน 59.00 ผผาน 45.00 ผผาน 37.14 ปรรบปรสง

1101501237338 ณรฐวสฒณ  นนอยโหนผง40401050 22 35.25 ปรรบปรสง 42.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1669900491711 ทนงศรกดณธ   สณทธณลรกษณศ40401101 23 33.07 ปรรบปรสง 39.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1139600241501 ธนกฤต  เทรยนเหลรอ40401056 24 38.57 ปรรบปรสง 48.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 38.57 ปรรบปรสง
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1104200362586 ธนกฤต  สรสสทธณนา40401052 25 40.29 ปรรบปรสง 54.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 24.29 ปรรบปรสง

1200601396312 ธนชณต  แดงประเสรณฐ40401059 26 38.57 ปรรบปรสง 52.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1660800098334 ธนโชตณ  สมะถะ40401072 27 40.00 ปรรบปรสง 48.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1409903267341 ธนวรฒนศ  เจรอไธสง40401061 28 26.32 ปรรบปรสง 27.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1749900924985 ธนวรฒนศ  พณมพา40401113 29 51.86 ผผาน 58.00 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 52.86 ผผาน

1749900917831 ธนากร  มะลณสอน40401112 30 39.75 ปรรบปรสง 45.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1660800143534 ธานณนทรศ  สสนานนทศ40401082 31 43.61 ผผาน 47.50 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1669800306199 ธรระศรกดณธ   สสผบสญ40401090 32 27.36 ปรรบปรสง 33.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 22.86 ปรรบปรสง

1104300599570 นพชรย  เปลวเพลณง40401053 33 26.64 ปรรบปรสง 27.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

1110201263103 นรฐวสฒณ  จาตสเทน40401055 34 45.46 ผผาน 57.50 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

1429900483094 นรทธพงษศ  แกนวมงคล40401063 35 20.14 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 17.14 ปรรบปรสง

1669800308701 เนตณพงษศ  คณดอผาน40401093 36 32.71 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง
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1749700026398 บสญญฤทธณธ   อสผนแกนว40401108 37 38.75 ปรรบปรสง 33.50 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 50.00 ผผาน

1669800305001 ประทานยศ  รอดเทรทยง40401088 38 26.14 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง 17.14 ปรรบปรสง

1669800338091 ประพจนศ  พรมชาตณ40401098 39 32.86 ปรรบปรสง 42.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1660800101769 ปรญญวรฒนศ  แยนมบรญชา40401077 40 28.25 ปรรบปรสง 32.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1669800306628 ปณ ยะรรตนศ  หลนาสวรสดณธ40401091 41 34.00 ปรรบปรสง 50.00 ผผาน 0.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1669800336420 พงศธร  อณนเต40401095 42 26.61 ปรรบปรสง 31.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 22.86 ปรรบปรสง

1669800305338 พลวรตร  คาบคคา40401089 43 34.96 ปรรบปรสง 42.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

1660800101807 ภาคภสมณ  อณนทรศขาล40401078 44 28.11 ปรรบปรสง 34.50 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1660800102153 ภรรภรทรศ  สสวรรณพรนธสศ40401080 45 42.29 ปรรบปรสง 62.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 24.29 ปรรบปรสง

1669800299036 ภสวนาถ  พรมทา40401085 46 - - - - - - - -

1418800015144 มงคล  สมนนก40401062 47 24.07 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1100501627089 วรเมธ  จรกรคส นม40401048 48 48.86 ผผาน 62.00 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง
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1100703556247 วรชรพงษศ  คาบคคา40401049 49 - - - - - - - -

1660800100061 วรนชนะ  รสปทรง40401074 50 - - - - - - - -

1749900860952 วณทวรส  โหนนา40401111 51 33.79 ปรรบปรสง 41.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 34.29 ปรรบปรสง

1749800333811 วรรภรทร  เมฆคคาพรนธศ40401109 52 34.11 ปรรบปรสง 40.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1199900990762 วรรยสทธ  พณกสล40401058 53 30.86 ปรรบปรสง 28.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1669800337116 ศรณนดา  บสญพสฒ40401096 54 20.32 ปรรบปรสง 29.50 ปรรบปรสง 0.00 ปรรบปรสง 18.57 ปรรบปรสง

1660800145243 ศรกรณนทรศ  ในกระโทก40401083 55 31.64 ปรรบปรสง 37.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1669800301618 ศสภชาตณ  คคาธะนร40401086 56 29.21 ปรรบปรสง 39.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1669900492873 สรวณชญศ  สณงหศแอด40401103 57 48.64 ผผาน 61.00 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1609900687062 สรวณศ  บรวคลรท40401068 58 24.14 ปรรบปรสง 28.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

2209000007466 สสวณนรย  เสนาพรม40401115 59 40.39 ปรรบปรสง 56.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

1669800308787 อชณตะ  จสมดนวง40401094 60 32.07 ปรรบปรสง 39.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง
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1669800302487 อธณป  เกลรลยงกลม40401087 61 34.64 ปรรบปรสง 47.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 17.14 ปรรบปรสง

1749900926678 อนสว รฒนศ  แกนวปนอง40401114 62 40.89 ปรรบปรสง 55.50 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1609900609363 อนสว รฒนศ  เพชราช40401067 63 52.21 ผผาน 59.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 55.71 ผผาน

1729900648724 อภณชาตณ  โพธณธ แกนว40401107 64 36.79 ปรรบปรสง 45.00 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 44.29 ปรรบปรสง

1749800335210 อภณชาตณ  สายสวาท40401110 65 41.00 ปรรบปรสง 56.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1669900501660 อรรถพล  คคาพา40401105 66 31.18 ปรรบปรสง 43.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

1139900398944 อณนทนนทศ  พรหมมาศ40401057 67 24.86 ปรรบปรสง 34.00 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 22.86 ปรรบปรสง

1669800338147 เฮงกณจ  เสปงเอปม40401099 68 40.54 ปรรบปรสง 54.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 34.29 ปรรบปรสง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางยนตต)    68 คน
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1149900782931 กฤษนรย  คคายณนดร40401126 1 50.04 ผผาน 61.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 54.29 ผผาน

1660800102030 เกสรา  กลทณพยศ40401138 2 33.50 ปรรบปรสง 37.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1669900528266 ครทษมา  ตรนหยงทอง40401156 3 44.21 ผผาน 57.00 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 45.71 ผผาน

1100703564525 จรกรพงษศ  พรนธพง40401117 4 - - - - - - - -

1749900884975 จณรสณน  อณนครอง40401159 5 31.04 ปรรบปรสง 35.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 34.29 ปรรบปรสง

1669800340401 ฉรตรชรย  เทรยมนาก40401146 6 23.68 ปรรบปรสง 16.50 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

5661100012325 ชนาดล  ผสยผง40401162 7 27.71 ปรรบปรสง 36.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1660800099942 ชรชชรย  ศรรอ คทาข คา40401137 8 30.21 ปรรบปรสง 37.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1669900501961 ชรยวรฒนศ  ทรบคลรด40401153 9 40.82 ปรรบปรสง 50.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 38.57 ปรรบปรสง

1669800339241 ณฐพล  บรรดาศรกดณธ40401144 10 43.29 ผผาน 48.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 54.29 ผผาน

1102300069706 ณรฐกร  ชรทนบสญ40401119 11 51.96 ผผาน 60.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 55.71 ผผาน

1660500233724 ณรฐชา  ดวงทคา40401134 12 36.93 ปรรบปรสง 53.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง
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1104200341007 ณรฐพล  ดอกไมนเทศ40401121 13 38.50 ปรรบปรสง 53.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1660800097168 ธนดล  นนอยแกนว40401136 14 28.07 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1118600019777 ธนภรทรศ  สรงขศทอง40401123 15 48.89 ผผาน 55.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 57.14 ผผาน

1470501164621 ธนภรทร  มรระหรนนอก40401133 16 42.89 ปรรบปรสง 51.50 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1119902144494 ธนวรฒนศ  อผอนแกนว40401124 17 27.86 ปรรบปรสง 34.00 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

2660800038101 ธวรชชรย  อณนจาด40401161 18 21.57 ปรรบปรสง 28.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 18.57 ปรรบปรสง

1669800344449 ธรญณรฐ  ขาวขคา40401150 19 44.64 ผผาน 59.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1209401047941 ธณตณญา  จณตพรฒนกสล40401128 20 41.57 ปรรบปรสง 54.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1669800339372 นครณนทรศ  ตณดมา40401145 21 33.86 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1669800341016 นนทวร  พานทอง40401147 22 42.32 ปรรบปรสง 49.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 48.57 ผผาน

1669900490731 นวพล  พรมหนส40401152 23 28.68 ปรรบปรสง 28.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

1430601268207 นคาชรย  สณงลา40401132 24 46.00 ผผาน 68.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง
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1669900526522 บงกชกร  นารถานนทศ40401154 25 - - - - - - - -

1660500234020 พรรษกร  สสขเอรทยม40401135 26 24.86 ปรรบปรสง 24.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1900601185188 พณษณส  ราษไทย40401160 27 29.89 ปรรบปรสง 45.50 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 17.14 ปรรบปรสง

1328700024495 แพรวรรณ  ปนอมทอง40401131 28 43.89 ผผาน 49.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 47.14 ผผาน

1749900877910 ภาณสมาศ  ศรร เมรอง40401158 29 41.54 ปรรบปรสง 44.50 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง 44.29 ปรรบปรสง

1671000097296 ภสมณนทรศ  ชรยสสนทร40401157 30 30.43 ปรรบปรสง 38.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

1669900527201 ระพรวณทยศ  บสญชผวย40401155 31 22.93 ปรรบปรสง 29.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

1669900487357 รรชชานนทศ  แดงกลณทน40401151 32 27.46 ปรรบปรสง 31.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1660800143372 ลดา  หมอกฤทธณธ40401140 33 47.64 ผผาน 57.00 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 47.14 ผผาน

1669800339011 วรากร  เกณดอยสผ40401143 34 - - - - - - - -

1669800336179 วราเทพ  ยณวคณม40401142 35 25.39 ปรรบปรสง 30.50 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

1669800342284 วสรนตศ  นสชขคา40401149 36 41.96 ปรรบปรสง 52.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 10/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1103200048465 วรชรากร  หงษศดวง40401120 37 40.93 ปรรบปรสง 49.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 41.43 ปรรบปรสง

1209702155459 วสฒณชรย  ทองมา40401129 38 30.96 ปรรบปรสง 38.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1100703533743 ศณรณชรย  นนสะ40401116 39 45.04 ผผาน 57.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 44.29 ปรรบปรสง

1660800102391 ศสภกร  เดชสณรณ40401139 40 37.21 ปรรบปรสง 53.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1102003503894 สกสลกาญจนศ  พะชะ40401118 41 44.89 ผผาน 47.50 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 47.14 ผผาน

1669800305451 สรรล  หนสแดง40401141 42 25.93 ปรรบปรสง 29.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

1239900378381 สสทธยา  สมนนกดร40401130 43 51.32 ผผาน 49.50 ผผาน 45.00 ผผาน 58.57 ผผาน

1669800341148 สสรณษา  ดาวฤกษศ40401148 44 44.79 ผผาน 47.00 ผผาน 40.00 ผผาน 44.29 ปรรบปรสง

1169200012415 อภณศรกดณธ   ทอนเกาะ40401127 45 51.89 ผผาน 67.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 47.14 ผผาน

1129901658958 อานสภาพ  วงษศนณล40401125 46 56.07 ผผาน 67.00 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 58.57 ผผาน

1104200393856 อารยา  วงศศศรร40401122 47 42.46 ปรรบปรสง 51.50 ผผาน 45.00 ผผาน 25.71 ปรรบปรสง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)    47 คน

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 11/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669800340036 กชพรรณ  เอรทยมอคาไพ40401192 1 41.39 ปรรบปรสง 38.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 57.14 ผผาน

1139600195584 กนกวรรณ  กลณทนลคาดวน40401168 2 43.11 ผผาน 46.50 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1669900521008 กมลรรตนศ  สสกหลวง40401196 3 33.71 ปรรบปรสง 42.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

1669800308981 กฤตณญาณร  แกนวบรบพา40401189 4 47.07 ผผาน 53.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 48.57 ผผาน

1119701125247 กฤษณา  สรนวน40401166 5 - - - - - - - -

1660800144034 กรลยรรตนศ  มรธราช40401183 6 48.36 ผผาน 51.00 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 52.86 ผผาน

1199900897207 ขนณษฐา  ทรบทณมสสข40401170 7 28.11 ปรรบปรสง 28.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1660500233155 ขวรญสสดา  นณลขาว40401173 8 43.11 ผผาน 48.50 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1738700013635 จรนทรศทณมา  วงคสต40401201 9 42.11 ปรรบปรสง 56.50 ผผาน 5.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1660800099179 ชนาพร  อผอนศรร40401178 10 43.21 ผผาน 53.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

1669900527545 ณรฏฐณณดา  ชนางนาม40401197 11 44.39 ผผาน 62.50 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1660800146371 ณรฐฐาพร  ฉลอมพงศศ40401184 12 36.89 ปรรบปรสง 51.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 12/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1160101817638 ณรฐวรรณ  วงษศนณล40401169 13 - - - - - - - -

1669800341962 ดลยา  จรนทวณโรจนศ40401194 14 37.79 ปรรบปรสง 49.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 24.29 ปรรบปรสง

1103703723618 นภาพร  พณนอารร40401164 15 30.14 ปรรบปรสง 24.00 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1660800143151 นฤมล  อรสณรรตนศ40401182 16 49.71 ผผาน 52.00 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 55.71 ผผาน

1669800337094 นรชชา  โกผงสอน40401190 17 38.68 ปรรบปรสง 48.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

1669800308442 นคลาเพชร  แกนวอรรญ40401188 18 54.39 ผผาน 66.50 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 47.14 ผผาน

1740101103940 บรรณฑวรรณ  หนสแดง40401202 19 50.46 ผผาน 61.50 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 45.71 ผผาน

1129701292321 ปภรสสร  สสขสบาย40401167 20 31.04 ปรรบปรสง 37.50 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 34.29 ปรรบปรสง

1660800101491 ปณ ตณ  บสญหลนา40401179 21 32.14 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

1670201296023 พรวรนรส  นณลเอม40401199 22 50.93 ผผาน 65.00 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 51.43 ผผาน

1669800339852 พสธณตา  บสญชณด40401191 23 55.71 ผผาน 64.00 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 55.71 ผผาน

1669800340940 ภรชรภรณศ  บสญธรรม40401193 24 36.68 ปรรบปรสง 50.50 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 13/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669800306105 ภรณฑณลา  อสทรย40401186 25 30.93 ปรรบปรสง 39.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

1660800102455 ภรทรดนรย  อณนทรศลอย40401181 26 25.46 ปรรบปรสง 33.50 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1219900927172 ภรทรวรรณ  วงษศไพศาล40401171 27 27.64 ปรรบปรสง 33.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

1660500234895 มณฑณตา  เอรทยมลออ40401175 28 39.25 ปรรบปรสง 50.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1104400005965 มนรสวร  เนตรฉคทา40401165 29 36.96 ปรรบปรสง 46.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 35.71 ปรรบปรสง

1669800306792 ลลณตา  คนจะ40401187 30 33.25 ปรรบปรสง 40.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1660800010186 ลรกขณา  คคาจรนทรศ40401176 31 37.75 ปรรบปรสง 43.50 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง

1669200025784 วรดา  ปานทณม40401185 32 34.36 ปรรบปรสง 39.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1660500233511 วรวรรณ  ขรนโท40401174 33 39.25 ปรรบปรสง 40.50 ปรรบปรสง 35.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1749900934395 ศศณกานตศ  พรนธศพรม40401203 34 - - - - - - - -

1660800099021 ศศณพณมพศ  แดงกลณทน40401177 35 33.61 ปรรบปรสง 41.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1660800102374 ศศณวณมล  พรกลณทน40401180 36 52.21 ผผาน 55.00 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 65.71 ผผาน

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 14/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1670201294667 สมฤดร  มาสวผาง40401198 37 48.71 ผผาน 60.00 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 45.71 ผผาน

1670201296848 สามณตรา  พหลยสทธศ40401200 38 44.39 ผผาน 54.50 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 37.14 ปรรบปรสง

1669900500256 สสพณชฌายศ  หมสผสสขศรร40401195 39 34.04 ปรรบปรสง 41.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 34.29 ปรรบปรสง

1749900952105 สสภาพร  ศรร เมรอง40401204 40 42.04 ปรรบปรสง 51.50 ผผาน 15.00 ปรรบปรสง 44.29 ปรรบปรสง

1100201742249 อรสา  พสทธสอน40401163 41 39.32 ปรรบปรสง 39.50 ปรรบปรสง 40.00 ผผาน 38.57 ปรรบปรสง

1478600034111 อลณสา  สสขประเสรณฐ40401172 42 29.43 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)    42 คน

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 15/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669800345038 กรญญาพรกตรศ  เจรณญสสข40401229 1 43.36 ผผาน 53.00 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1660800101653 กรญณภรทร  จณตธรรม40401216 2 32.79 ปรรบปรสง 43.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 24.29 ปรรบปรสง

1669800305508 กณตตณนรนทศ  บรวสรนอย40401225 3 53.36 ผผาน 63.00 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 52.86 ผผาน

1669800303734 ขวรญชนก  นาคพรนธศ40401223 4 45.68 ผผาน 52.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 51.43 ผผาน

1660500188559 ชนณตา  สณงลา40401211 5 29.46 ปรรบปรสง 41.50 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1102003506745 ชมพสนสช  กลคทาสามเรรอน40401206 6 33.11 ปรรบปรสง 38.50 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 32.86 ปรรบปรสง

1660800101751 ชสตณกาญจนศ  ทองสสข40401217 7 40.68 ปรรบปรสง 54.50 ผผาน 20.00 ปรรบปรสง 31.43 ปรรบปรสง

1669300004002 ชสตณมา  เขรยวมณร40401220 8 27.86 ปรรบปรสง 36.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 22.86 ปรรบปรสง

1669800336331 ฐณตณ  เปรท ยมฤทธณธ40401228 9 31.93 ปรรบปรสง 41.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 21.43 ปรรบปรสง

1199600344679 ณรฐพงษศ  ลณขณต40401209 10 38.50 ปรรบปรสง 45.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1660800101181 ทณพยาภรณศ  อนสชาตณ40401214 11 25.54 ปรรบปรสง 32.50 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 24.29 ปรรบปรสง

1749800340027 ธรญวรรตนศ  ยณลมลคาใย40401232 12 26.04 ปรรบปรสง 35.50 ปรรบปรสง 5.00 ปรรบปรสง 24.29 ปรรบปรสง

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 16/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1660800101386 นรณตา  เสงรทยมวณลรย40401215 13 52.68 ผผาน 54.50 ผผาน 35.00 ปรรบปรสง 61.43 ผผาน

1669900526603 ปรนธณตา  พรวพรนธศ40401231 14 42.79 ปรรบปรสง 49.00 ผผาน 10.00 ปรรบปรสง 54.29 ผผาน

1669800306831 ปณ ยะภรณศ  ศรพสฒ40401227 15 31.21 ปรรบปรสง 37.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 25.71 ปรรบปรสง

1100703504573 พรรวษา  นารถสสง40401205 16 29.46 ปรรบปรสง 39.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 15.71 ปรรบปรสง

1669800304811 ภานสเดช  พรนหลง40401224 17 42.25 ปรรบปรสง 38.50 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 60.00 ผผาน

1669800302479 ภาวณดา  พสฒพณมพศ40401222 18 45.75 ผผาน 55.50 ผผาน 30.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1660800143305 ภรรภรทรศ  สรงวาล40401219 19 23.25 ปรรบปรสง 28.50 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง

1669800299940 เมขลา  งผวนใจรรก40401221 20 25.39 ปรรบปรสง 28.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 27.14 ปรรบปรสง

1103703679767 ลรดดาพร  หอมสสวรรณ40401207 21 32.36 ปรรบปรสง 33.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

1660800101971 วรรณา  อยสผมา40401218 22 23.50 ปรรบปรสง 29.00 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 20.00 ปรรบปรสง

1660400101605 วรรนธร  คคาเรรองบสญ40401210 23 29.57 ปรรบปรสง 32.00 ปรรบปรสง 25.00 ปรรบปรสง 28.57 ปรรบปรสง

1103703791753 วณภารรตนศ  กนานยก40401208 24 48.89 ผผาน 59.50 ผผาน 25.00 ปรรบปรสง 47.14 ผผาน

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 17/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1660500189865 สโรชา  พรมชรย40401212 25 36.00 ปรรบปรสง 36.00 ปรรบปรสง 30.00 ปรรบปรสง 40.00 ปรรบปรสง

1669800305796 สสดารรตนศ  สสขแสง40401226 26 29.04 ปรรบปรสง 31.50 ปรรบปรสง 15.00 ปรรบปรสง 34.29 ปรรบปรสง

1660500233261 สสดารรตนศ  สสวรรณพรนธศ40401213 27 56.68 ผผาน 54.50 ผผาน 40.00 ผผาน 71.43 ดรเยรทยม

1669900484234 อาทณตยา  ดอกสรนเทรลยะ40401230 28 36.61 ปรรบปรสง 43.50 ปรรบปรสง 10.00 ปรรบปรสง 42.86 ปรรบปรสง

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)    28 คน

รวมทบชงหมด    185  คน

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 18/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

รายชชทอเดลกพวเศษไมชนสามาควดคชาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดลกพวเศษ

- - -- -

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23

หมายเหตส :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครรทองหมาย * หรรอ x กรสณาตณดตผอ สทศ.

 ชรทอองคศประกอบกรสณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสสดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2564

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร พชชนททททบบคลดอ    รหบสสถานศศกษา  1466820303    

หนนา 19/19

ขนาดสถานศศกษา  เลลก   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยเทคนวค 

รายละเอทยดองคตประกอบ/สมรรถนะ   

คะแนนเตลมรหบสองคตประกอบ/อบกษรยชอ ชชทอองคตประกอบ

51 สมรรถนะทรทจ คาเปปนในการเขนาสสผอาชรพ ระดรบ ปวช. (1-8)*  100.00

511 สมรรถนะทรทจ คาเปปนในการเขนาสสผอาชรพ (1-6)*  100.00

512 สมรรถนะภาษาอรงกฤษ (7)*  100.00

514 สมรรถนะเทคโนโลยรดณจณทรล (8)*  100.00

* หมายเหตส ตรวเลขในวงเลปบหมายถนง องคศประกอบ ดรงนรล

1. ความรส นพรลนฐานดนานอาชรพ

3. การปฏณบรตณตามคคาสรทง

5. การแกนปรญหาและการตรดสณนใจ

7. สมรรถนะภาษาอรงกฤษ

2. การทคางานเปปนทรม

4. การวางแผนและการจรดตารางเวลาการทคางาน

6. การคณดเปป นระบบ

8. สมรรถนะเทคโนโลยรดณจณทรล

วรนทรท 07/04/2022 09:00:23


