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1749900911557 กมลชชย  โสมประยยร40401298 1 49.54 ผผาน 66.50 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 44.29 ปรชบปรรง

1800801413142 กรรชชย  หมอนทอง40401300 2 24.82 ปรชบปรรง 26.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 18.57 ปรชบปรรง

1660601185601 กฤชณรงคค  เผผอกฟชก40401273 3 38.21 ปรชบปรรง 49.00 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 35.71 ปรชบปรรง

1669900468646 กฤษณะ  อผวมปาน40401290 4 32.43 ปรชบปรรง 38.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1669900491893 กกตตกศชกดกด   นามศรร40401291 5 39.64 ปรชบปรรง 49.00 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1660500189300 คเชน  กองแกนว40401260 6 32.82 ปรชบปรรง 38.50 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1600101945810 คณกตสรณค  สกงหคมร40401253 7 - - - - - - - -

1660500189563 จารรพงศค  อผองเกษม40401261 8 20.89 ปรชบปรรง 11.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1219400006337 จกณณวชตร  สรมผวง40401249 9 20.21 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 25.71 ปรชบปรรง

1660601183366 จกรภชทร  ภยมกอกนทรร40401265 10 23.50 ปรชบปรรง 23.00 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1660500187854 เจษฎา  เกตรรชตนค40401259 11 28.79 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 24.29 ปรชบปรรง

1104200300351 เจษฎาภรณค  นนนานรช40401243 12 17.61 ปรชบปรรง 19.50 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 22.86 ปรชบปรรง
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1100201757564 ฉชตรปกรณค  ไตรธรรมนกมกต40401233 13 - - - - - - - -

1139900445781 ชนชนธร  โพธกด แตง40401245 14 37.82 ปรชบปรรง 46.50 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1669900494051 ชนาภชทร  ศรรอกนทรค40401293 15 21.75 ปรชบปรรง 17.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1119902110042 ชนกกานตค  ใจแนผ40401244 16 55.00 ผผาน 66.00 ผผาน 35.00 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน

1660601184788 ชยรตพงศค  ศรรนาราง40401271 17 32.71 ปรชบปรรง 42.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 25.71 ปรชบปรรง

1660500233856 ชลชชย  สชญชชยชาตก40401264 18 37.86 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 22.86 ปรชบปรรง

1669800297394 ชชยวชฒนค  ยกนมลชด40401282 19 33.93 ปรชบปรรง 31.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 41.43 ปรชบปรรง

1669200025113 ณชฐพงษค  เพปญประภา40401278 20 40.82 ปรชบปรรง 44.50 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1660601184834 ณชฐพงษค  โพธกด ทอง40401272 21 36.43 ปรชบปรรง 44.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1102003637530 ณชฐวรฒก  เกตรทกพยค40401239 22 - - - - - - - -

1669800300395 ณชฐวรฒก  รอดสชนเทรยะ40401283 23 40.00 ปรชบปรรง 52.00 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1100401188261 ทกวากร  อชยวรรณค40401235 24 45.21 ผผาน 59.00 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 35.71 ปรชบปรรง
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1660601183731 ธนดล  พรฒซนอน40401267 25 27.39 ปรชบปรรง 32.50 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 27.14 ปรชบปรรง

1100401163340 ธนพล  เอรทยมกลชทน40401234 26 39.64 ปรชบปรรง 53.00 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1669200025601 ธนภยมก  พชนพกนกจ40401280 27 30.00 ปรชบปรรง 34.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1669800275692 ธนาวรฒก  แยนมพรฒ40401281 28 51.61 ผผาน 53.50 ผผาน 45.00 ผผาน 52.86 ผผาน

1669900327899 ธรรศชกดกด   กลกทนหอม40401289 29 21.43 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 21.43 ปรชบปรรง

1669900501970 ธรระยรทธค  จชนดาเพปง40401296 30 41.79 ปรชบปรรง 53.00 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 44.29 ปรชบปรรง

1669200025300 นชนทพงศค  สกทธกวกธร40401279 31 56.57 ผผาน 70.00 ผผาน 35.00 ปรชบปรรง 48.57 ผผาน

1669200003896 นชยสกทธกด   บนารรงแจนง40401276 32 28.82 ปรชบปรรง 44.50 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 18.57 ปรชบปรรง

1660601187124 ปฏกพล  จชนนชชย40401275 33 33.18 ปรชบปรรง 43.50 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1660601185784 ปภาวกน  นผวมศกรก40401274 34 35.11 ปรชบปรรง 44.50 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 32.86 ปรชบปรรง

1199900910629 ปชญจพล  อรไรวรรณค40401247 35 35.75 ปรชบปรรง 41.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1669900493471 พงศกร  ดรสาระพชนธรค40401292 36 33.18 ปรชบปรรง 45.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 21.43 ปรชบปรรง
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1660601184273 พศรตมค  บนารรงแจนง40401269 37 32.18 ปรชบปรรง 47.50 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 21.43 ปรชบปรรง

1101501153134 พรรพล  มยลมร40401236 38 24.32 ปรชบปรรง 29.50 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1660500233716 พรรพชฒนค  จชนทรคอผอน40401263 39 31.18 ปรชบปรรง 35.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1660300073626 พรรพชฒนค  สารชมภย40401258 40 21.04 ปรชบปรรง 25.50 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 24.29 ปรชบปรรง

1669900500264 พรรวชตรค  กลกทนจร นย40401295 41 37.00 ปรชบปรรง 46.00 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1669800305087 พรระวกชญค  ทองคนาเปลว40401285 42 32.04 ปรชบปรรง 33.50 ปรชบปรรง 40.00 ผผาน 24.29 ปรชบปรรง

1660601183595 ภชทรพงษค  สรมารทอง40401266 43 23.64 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 17.14 ปรชบปรรง

1103703634682 ภาณรวกชญค  ทองภาส40401241 44 34.11 ปรชบปรรง 36.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 32.86 ปรชบปรรง

1101801257075 ภานรพงศค  บรญเกกด40401237 45 28.46 ปรชบปรรง 33.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 25.71 ปรชบปรรง

1600101949491 ภยรกภชทร  อชฐทอง40401254 46 19.79 ปรชบปรรง 27.00 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 14.29 ปรชบปรรง

1749900952610 เมธา  ทองจนานงคค40401299 47 34.75 ปรชบปรรง 49.50 ผผาน 5.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1209702123760 เมธร  สรขศรร40401248 48 50.36 ผผาน 63.00 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 42.86 ปรชบปรรง
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1660500190031 โยธกน  สงผางาม40401262 49 24.82 ปรชบปรรง 22.50 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1669200004809 รชฐธรรมนยญ  สวนไผผ40401277 50 27.86 ปรชบปรรง 34.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 22.86 ปรชบปรรง

1669800336951 รรผงเรผอง  อกนพะหะ40401287 51 27.96 ปรชบปรรง 28.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 25.71 ปรชบปรรง

1240600211564 วรภพ  บรญชย40401250 52 21.36 ปรชบปรรง 31.00 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 12.86 ปรชบปรรง

1102003507695 วชชรากร  อกทมใจ40401238 53 45.64 ผผาน 61.00 ผผาน 35.00 ปรชบปรรง 27.14 ปรชบปรรง

1669900524791 ศรชนยค  คนกนาลชง40401297 54 36.54 ปรชบปรรง 44.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 34.29 ปรชบปรรง

1660601184141 ศรภกกจ  มผวงกร40401268 55 16.57 ปรชบปรรง 18.00 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 18.57 ปรชบปรรง

1600300121841 สถาพร  รชกยกนม40401255 56 17.11 ปรชบปรรง 18.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 12.86 ปรชบปรรง

1669800339127 สมเกรยรตก  เกกดพรนอม40401288 57 21.64 ปรชบปรรง 19.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 27.14 ปรชบปรรง

1417300015276 สรนชนทค  มกทงสงคค40401251 58 37.93 ปรชบปรรง 47.00 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1669800305222 สกรกกร  เอกรงคค40401286 59 38.75 ปรชบปรรง 45.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง

1103703574949 สรรศชกดกด   ฐานโพธกด40401240 60 32.79 ปรชบปรรง 41.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 24.29 ปรชบปรรง

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 6/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางยนตต)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1600300123089 เสกสรรคค  อยยผยผด40401256 61 17.14 ปรชบปรรง 22.00 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 17.14 ปรชบปรรง

1660601184303 แสงสรรกยา  สาเหรยง40401270 62 45.32 ผผาน 59.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1669800301600 อนกรรทธค  หนยนกล40401284 63 27.32 ปรชบปรรง 41.50 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 18.57 ปรชบปรรง

1600500190324 อนรรชกษค  ภยผนนอย40401257 64 30.36 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 32.86 ปรชบปรรง

1669900494272 อภกรชตนค  พชฒนะชชย40401294 65 42.04 ปรชบปรรง 49.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 44.29 ปรชบปรรง

1103703704826 อภกว ชฒนค  การะพรรก40401242 66 42.11 ปรชบปรรง 52.50 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 32.86 ปรชบปรรง

1149600126612 อมร  แกนวมณร40401246 67 33.82 ปรชบปรรง 40.50 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1600101924898 อมรเทพ  อยยผบรญ40401252 68 20.75 ปรชบปรรง 19.50 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางยนตต)    68 คน

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 7/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางเชชทอมโลหะ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1139900413331 กกตตกพศ  วงคคขาว40401301 1 43.04 ผผาน 53.50 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 44.29 ปรชบปรรง

1660401135708 ธนทชต  ชมเมผอง40401303 2 23.93 ปรชบปรรง 31.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 11.43 ปรชบปรรง

1660500189962 ธนศชกดกด   ดรพกมาย40401306 3 29.61 ปรชบปรรง 33.50 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 32.86 ปรชบปรรง

1660500187838 นนทกร  สอนจกตร40401305 4 54.39 ผผาน 52.50 ผผาน 55.00 ผผาน 57.14 ผผาน

1660601183579 นราวกชญค  มากโพธกด40401308 5 26.14 ปรชบปรรง 36.00 ปรชบปรรง 0.00 ปรชบปรรง 27.14 ปรชบปรรง

1660500233368 เบญจสกรก   เรผองฤทธกด40401307 6 42.61 ปรชบปรรง 47.50 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 42.86 ปรชบปรรง

1749900920408 พชสกร  วรรณศรร40401311 7 29.32 ปรชบปรรง 45.50 ผผาน 5.00 ปรชบปรรง 18.57 ปรชบปรรง

1660500186386 รชชพล  จร นยบนาเพปญ40401304 8 25.96 ปรชบปรรง 28.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 25.71 ปรชบปรรง

1669800304919 สหรชฐ  เพปญภชกดกด40401309 9 34.18 ปรชบปรรง 47.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 21.43 ปรชบปรรง

1669900487322 อนกว ชต  พชกพรผม40401310 10 42.75 ปรชบปรรง 61.50 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1439600034278 เอกพล  วงคคขาว40401302 11 30.64 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 27.14 ปรชบปรรง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางเชชทอมโลหะ)    11 คน

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 8/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669900525321 กฤษฎา  เพชรพงษค40401326 1 33.50 ปรชบปรรง 41.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1549900644721 จชกรพงศค  บรญเหลผอ40401315 2 43.61 ผผาน 53.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 42.86 ปรชบปรรง

1119902133875 จรฑารชตนค  เนาสา40401313 3 49.89 ผผาน 61.50 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 47.14 ผผาน

1669900502488 จรมพล  จรรยาวชฒนค40401324 4 68.54 ดรเยรทยม 72.50 ดรเยรทยม 80.00 ดรเยรทยม 54.29 ผผาน

1660500190189 ณชฐพล  ศรรสวชสดกด40401319 5 36.07 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1669900526450 ณชฐวรฒก  ขามปนอม40401327 6 43.93 ผผาน 47.00 ผผาน 55.00 ผผาน 31.43 ปรชบปรรง

1600101960291 ณชฐสกทธกด   โพธกด ทชย40401316 7 - - - - - - - -

1660601186241 ตกณณภพ  ศรรราชพนมปาน40401321 8 48.75 ผผาน 55.50 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน

1660500190154 ทศพร  แกนวพะเนรยง40401318 9 - - - - - - - -

1660500189199 ธนพล  มผวงพรม40401317 10 44.11 ผผาน 40.50 ปรชบปรรง 40.00 ผผาน 52.86 ผผาน

1839901767238 ธนสกษฐค  ภยขลชง40401329 11 35.25 ปรชบปรรง 32.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน

1669900521300 ธนา  กลกทนเกษร40401325 12 39.61 ปรชบปรรง 43.50 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 42.86 ปรชบปรรง

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 9/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669900491443 นกคม  กาบชรผม40401322 13 40.36 ปรชบปรรง 53.00 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 32.86 ปรชบปรรง

1749900916281 วกชญคพล  ละมยล40401328 14 21.04 ปรชบปรรง 25.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 14.29 ปรชบปรรง

1669900492768 วรฒกสกทธกด   ผลบรญ40401323 15 28.07 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1120500112336 ศชรณยพงคค  อยยผเยปน40401314 16 47.14 ผผาน 44.00 ปรชบปรรง 40.00 ผผาน 57.14 ผผาน

1100401089565 สรทธกราช  นกทมทอง40401312 17 - - - - - - - -

1660601184133 สรภกสรา  แสนโบราณ40401320 18 44.36 ผผาน 57.00 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 42.86 ปรชบปรรง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางไฟฟดากสาลบง)    18 คน

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 10/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางอวเลลกทรอนวกสต )

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669900495546 กฤษฎา  ย ชนเยรทยม40401337 1 41.71 ปรชบปรรง 42.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 55.71 ผผาน

1749800315561 กชลยา  คร นมเขต40401342 2 - - - - - - - -

1669900500418 จรรศชกดกด   ฉชทวศรรวงษค40401339 3 35.18 ปรชบปรรง 33.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 41.43 ปรชบปรรง

1199700128242 ชลธกชา  รชตนหผวง40401331 4 - - - - - - - -

1489900502820 ดรสกต  สรสา40401333 5 30.43 ปรชบปรรง 34.00 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1700200111363 นงนภชส  เทพพระทชย40401340 6 46.18 ผผาน 53.50 ผผาน 35.00 ปรชบปรรง 41.43 ปรชบปรรง

1660500190651 เบญจพล  มชทงใหญผ40401335 7 43.36 ผผาน 51.00 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 42.86 ปรชบปรรง

1430301377582 พรประภา  โสบรญ40401332 8 35.29 ปรชบปรรง 46.00 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 34.29 ปรชบปรรง

1709901528722 พกพชฒนค  จชนทรคเจรกญ40401341 9 44.21 ผผาน 49.00 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 45.71 ผผาน

1669900498588 ภชทรดนชย  ปรผ มเพปชร40401338 10 52.75 ผผาน 71.50 ดรเยรทยม 10.00 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน

1660500188036 มงคล  ซนาเจรกญ40401334 11 36.57 ปรชบปรรง 36.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1749800327951 ลาภกนร  สะเอรยบคง40401343 12 50.00 ผผาน 58.00 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 11/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (ชชางอวเลลกทรอนวกสต )

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1100703424839 ศกรกพร  รอดรชกษค40401330 13 40.07 ปรชบปรรง 45.00 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 48.57 ผผาน

1669900453738 อภกสมชย  สรอรดทา40401336 14 47.79 ผผาน 57.00 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 44.29 ปรชบปรรง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ชชางอวเลลกทรอนวกสต )    14 คน

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 12/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1660500191061 กรลธกดา  เพปงสลรด40401352 1 - - - - - - - -

1600101935300 จารรวรรณ  บรญอผอน40401348 2 45.79 ผผาน 57.00 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 44.29 ปรชบปรรง

1669800302924 ณชฐกาญจนค  วรอภกญญาภรณค40401354 3 40.36 ปรชบปรรง 45.00 ปรชบปรรง 40.00 ผผาน 32.86 ปรชบปรรง

1660500190367 ณชฐชยา  ฟชกเขรยว40401351 4 36.07 ปรชบปรรง 41.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1669800303335 ณชฐธกดา  พรงไชย40401355 5 - - - - - - - -

1119902143960 ดวงรชตนค  หชสนชย40401345 6 36.43 ปรชบปรรง 42.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1318200007168 ดาลกนร  ซชบประโคน40401347 7 37.68 ปรชบปรรง 46.50 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 41.43 ปรชบปรรง

1669800305362 ธชญชนก  แกนวงาม40401357 8 43.96 ผผาน 52.50 ผผาน 35.00 ปรชบปรรง 35.71 ปรชบปรรง

1102400147946 พลพล  บรญเกลรนยง40401344 9 40.71 ปรชบปรรง 46.00 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 45.71 ผผาน

1669800306237 ภรมาภา  พรฒปราง40401358 10 34.79 ปรชบปรรง 41.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 24.29 ปรชบปรรง

1660601183714 มณรมณฑค  เฉลกมวชด40401353 11 42.29 ปรชบปรรง 58.00 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 34.29 ปรชบปรรง

1659902189892 ยศฏชา  โพธกด ศรรทอง40401349 12 45.75 ผผาน 53.50 ผผาน 35.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 13/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1119902173184 รดารมยค  สกงหคชย40401346 13 48.39 ผผาน 64.50 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 47.14 ผผาน

1669800305249 ลลกตา  จนารยญ40401356 14 33.00 ปรชบปรรง 34.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1660500190120 สรกดา  เพชรสกน40401350 15 - - - - - - - -

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)    15 คน

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 14/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669200025580 กมลวรรณ  เอรทยมสะอาด40401393 1 38.21 ปรชบปรรง 51.00 ผผาน 10.00 ปรชบปรรง 35.71 ปรชบปรรง

1660500189130 กานดา  กชศยประเสรกฐ40401377 2 47.25 ผผาน 46.50 ผผาน 45.00 ผผาน 50.00 ผผาน

1249900680282 กรลณชฐ  สระทองจชน40401369 3 41.25 ปรชบปรรง 48.50 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง

1660601184036 จารรกกตตกด   ไพรลมยล40401385 4 35.89 ปรชบปรรง 41.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1139900443796 ชลดา  สชงขคทกพยค40401365 5 28.50 ปรชบปรรง 33.00 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1669200004671 ชลธกชา  พกมเสน40401390 6 32.18 ปรชบปรรง 39.50 ปรชบปรรง 0.00 ปรชบปรรง 41.43 ปรชบปรรง

1600101953499 ชาลกนร  ทองเงกน40401371 7 - - - - - - - -

1660500233805 ฐกตกพร  เสผอลอย40401382 8 34.46 ปรชบปรรง 43.50 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 35.71 ปรชบปรรง

1629900623251 ณชฎฐกานตค  ยผทนแกนว40401373 9 47.21 ผผาน 51.00 ผผาน 40.00 ผผาน 45.71 ผผาน

1119902125198 ณชฐกมล  มรโพธกด40401361 10 40.57 ปรชบปรรง 50.00 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 38.57 ปรชบปรรง

1660601187540 ณชฐกมล  แยนมทชด40401388 11 37.32 ปรชบปรรง 47.50 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1660601183633 ณชฐรชตนค  จชนทรคแกนว40401383 12 26.18 ปรชบปรรง 27.50 ปรชบปรรง 15.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

วชนทรท 07/04/2022 09:13:02

หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    

หนนา 15/19

ขนาดสถานศศกษา  กลาง   
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ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1609900691329 ณชฐรกดา  เหมผอนชรผม40401372 13 - - - - - - - -

1200901349131 ณชฐรรจา  บรญรชกษา40401367 14 61.46 ผผาน 69.50 ผผาน 50.00 ผผาน 55.71 ผผาน

1749800330862 ถกรวรฒก  ดวงตาเวรยง40401402 15 38.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง

1660601183919 ธชนยพร  ศรรนาก40401384 16 27.75 ปรชบปรรง 27.50 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1749900930055 ธชนวา  สวผางแกนว40401403 17 33.82 ปรชบปรรง 38.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1669800308388 ธาราพร  สรขอยยผ40401394 18 29.25 ปรชบปรรง 32.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1140601242006 ธรรพชฒนค  เนรยมเอม40401366 19 27.39 ปรชบปรรง 28.50 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1739300009348 นภชสวรรณ  ปกท นสรข40401401 20 39.50 ปรชบปรรง 49.00 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง

1669800337922 นราวดร  เพชรมร40401395 21 35.82 ปรชบปรรง 42.50 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1101801357151 นกตธกว ชฒนค  ชนานาญมะเรกง40401360 22 38.68 ปรชบปรรง 50.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1660500190162 นรรชา  จชนทรคบชว40401380 23 37.89 ปรชบปรรง 43.50 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1660500188290 เนตรชนก  บรญรอด40401376 24 47.25 ผผาน 46.50 ผผาน 45.00 ผผาน 50.00 ผผาน
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หมายเหตร :  กรณรทรทพบคะแนนเปปนเครผทองหมาย * หรผอ x กรรณาตกดตผอ สทศ.

 ชผทอองคคประกอบกรรณาตรวจสอบรายละเอรยดทรทหนนาสรดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด  สสานบกงานคณะกรรมการการอบดมศศกษา  

ชชทอสถานศศกษา  ววทยาลบยชบมชนพวจวตร    รหบสสถานศศกษา  1466820302    
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ขนาดสถานศศกษา  กลาง   

จบงหวบด  พวจวตร    

ภาค  เหนชอ  

ทททตบชงสถานศศกษา  นอกเมชอง

ประเภทสถานศศกษา  ววทยาลบยการอาชทพ 

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)

คะแนนทททไดด คะแนนทททไดด

514
ระดบบผลการทดสอบ ระดบบผลการทดสอบระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดดระดบบผลการทดสอบคะแนนทททไดด

51 511 512

1669200025156 ปนชดดา  นรกยล40401391 25 - - - - - - - -

1660500190111 ปพกชญา  สมศรร40401379 26 39.39 ปรชบปรรง 46.50 ผผาน 40.00 ผผาน 27.14 ปรชบปรรง

1669900523892 ปรรยานรช  กนาเนกดผล40401399 27 31.25 ปรชบปรรง 36.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1669900497506 ปก ยพร  กกทงนนอย40401397 28 36.50 ปรชบปรรง 45.00 ปรชบปรรง 25.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง

1129901809123 ปก ยะ  ยกนมแยนม40401364 29 43.96 ผผาน 52.50 ผผาน 20.00 ปรชบปรรง 45.71 ผผาน

1129701333273 พรพรรณ  สกนรชมยค40401362 30 26.93 ปรชบปรรง 29.00 ปรชบปรรง 30.00 ปรชบปรรง 21.43 ปรชบปรรง

1660500233279 พรวลชย  พชดจกจว40401381 31 35.89 ปรชบปรรง 35.50 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1660500189351 ภานรรชตนค  บรดทชศมา40401378 32 42.64 ปรชบปรรง 43.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 47.14 ผผาน

1129901799012 มนชสชนก  เนตรขนา40401363 33 29.89 ปรชบปรรง 35.50 ปรชบปรรง 5.00 ปรชบปรรง 37.14 ปรชบปรรง

1711000127429 มรธกดา  เพชรยาดร40401400 34 31.82 ปรชบปรรง 38.50 ปรชบปรรง 20.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1100401178789 ยชนา  หนยโชตก40401359 35 56.64 ผผาน 59.00 ผผาน 50.00 ผผาน 57.14 ผผาน

1660500186637 ราเมศวรค  เอรทยมวรรณ40401375 36 36.50 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง
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1660601187698 วรชญญา  หกมพาน40401389 37 43.21 ผผาน 59.00 ผผาน 30.00 ปรชบปรรง 25.71 ปรชบปรรง

1660601185512 วศรกณภรณค  ณ อชมภชย40401387 38 - - - - - - - -

1669200025202 วชนวกสา  เทรทยงอยยผ40401392 39 30.57 ปรชบปรรง 40.00 ปรชบปรรง 10.00 ปรชบปรรง 28.57 ปรชบปรรง

1669900494957 สมหญกง  ปก ดตาโส40401396 40 - - - - - - - -

1669900502151 สรดารชตนค  ปรรประดกษฐค40401398 41 - - - - - - - -

1660601184915 สรวกตตา  ขชนทอง40401386 42 36.68 ปรชบปรรง 48.50 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 31.43 ปรชบปรรง

1269500009168 หรกนทรค  พกมเสน40401370 43 53.21 ผผาน 63.00 ผผาน 25.00 ปรชบปรรง 55.71 ผผาน

1200901349506 อภกสกทธกด   แถลงการณค40401368 44 36.71 ปรชบปรรง 46.00 ผผาน 15.00 ปรชบปรรง 35.71 ปรชบปรรง

1600101955254 อรอรมา  นกละกรล40401374 45 37.68 ปรชบปรรง 36.50 ปรชบปรรง 35.00 ปรชบปรรง 41.43 ปรชบปรรง

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรตธบรกวจ)    45 คน

รวมทบชงหมด    171  คน
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รายชชทอเดลกพวเศษไมชนสามาควดคชาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดลกพวเศษ

- - -- -
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตวดดานอาชทวศศกษา (V-NET)
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รายละเอทยดองคตประกอบ/สมรรถนะ   

คะแนนเตลมรหบสองคตประกอบ/อบกษรยชอ ชชทอองคตประกอบ

51 สมรรถนะทรทจ นาเปปนในการเขนาสยผอาชรพ ระดชบ ปวช. (1-8)*  100.00

511 สมรรถนะทรทจ นาเปปนในการเขนาสยผอาชรพ (1-6)*  100.00

512 สมรรถนะภาษาอชงกฤษ (7)*  100.00

514 สมรรถนะเทคโนโลยรดกจกทชล (8)*  100.00

* หมายเหตร ตชวเลขในวงเลปบหมายถรง องคคประกอบ ดชงนรน

1. ความรย นพผนนฐานดนานอาชรพ

3. การปฏกบชตกตามคนาสชทง

5. การแกนปชญหาและการตชดสกนใจ

7. สมรรถนะภาษาอชงกฤษ

2. การทนางานเปปนทรม

4. การวางแผนและการจชดตารางเวลาการทนางาน

6. การคกดเปป นระบบ

8. สมรรถนะเทคโนโลยรดกจกทชล
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