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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    
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จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ไมญระบบสาขา

1570900113654 ธธญญารธตนน พรออทธอกอจ57290012 1 38.75 ผผาน

1579900789095 สสปราณณ ใจยะ57290013 2 33.75 ปรธบปรสง

7571500050531 เสาวณณยน ววผยยยอ57290011 3 26.25 ปรธบปรสง

รวมสาขาไมญระบบสาขา     3 คน
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1579900810752 กชกร จธนแกนว57200725 1 46.25 ผผาน

1579900825016 กนกวรรณ ตะวธนพธฒนากสล57200732 2 43.75 ผผาน

8570184034494 กมลชนก ภธกดณพอศวทธอธ57200792 3 46.25 ผผาน

1570501285443 กรวอชญน ออนศวร57200700 4 63.13 ผผาน

7571100015062 กาญจนา ออนคคา57200786 5 41.88 ผผาน

1570400233138 กคาพล ราชสณมา57200692 6 68.75 ดณเยณยยม

1579900869625 กอตตอพร จธบประยงคน57200768 7 41.88 ผผาน

1579900805198 กสลธอดา แสนจว น57200724 8 56.88 ผผาน

8570584007761 กสลนอภา คคาสองหน57200797 9 56.88 ผผาน

1579900859671 จณอสตา ยานะนวล57200754 10 50.63 ผผาน

8570776023382 จอดาภา หมยยอแล57200801 11 41.25 ผผาน

1500301220976 จอตรกธญญา เมธณเกษม57200679 12 38.75 ผผาน

1579900852129 จอนดารธตนน ตตะนธย57200749 13 38.13 ผผาน

8571584178451 จอรนธนทน แลเชอ57200809 14 48.13 ผผาน

1571600002696 จอราภรณน หมยยนแกนว57200716 15 54.38 ผผาน

1579900841470 จอรายสส บสญเรยอง57200743 16 44.38 ผผาน

1579900845645 ฉธนทพอชญา ไชยศรณ57200746 17 46.88 ผผาน

5671100059101 ชนธญญา แซผลณ57200779 18 45.63 ผผาน

7738700001971 ชลดา สสขสธนตน57200790 19 40.00 ผผาน

1579900842301 ชลลรอนทรน ปธนแกนว57200744 20 49.38 ผผาน

1570500249320 ญาดา โขงคคา57200695 21 45.63 ผผาน
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8570184073996 ณธฐณอชา จะอยอ57200796 22 45.00 ผผาน

1579900867517 ณธฐธอดา ตธนเปป ง57200766 23 48.13 ผผาน

1579900856086 ดารอนทรน ซองเงอน57200751 24 43.13 ผผาน

1579900835691 ตะวธน ตาซอว57200737 25 45.00 ผผาน

1550501205857 ทธตพร ฤทธอธ เนตอกสล57200682 26 50.63 ผผาน

8570776015711 ทธตพอชา คคาเงอน57200800 27 35.00 ผผาน

1571200091560 ทธศนณยน สคาเรปจ57200710 28 52.50 ผผาน

8570876011882 ทธศยา แซผลณล57200804 29 46.88 ผผาน

1571700010071 ทอพรธตนน อสผนกธนทา57200717 30 53.13 ผผาน

1579900864739 ธนธชชา คคารศ57200760 31 46.88 ผผาน

1579900840112 ธนธชพร แกนวคคา57200741 32 64.38 ผผาน

8570184038414 ธนากร พะยา57200794 33 54.38 ผผาน

1571600002475 ธวษมน ชาวไรผ57200715 34 49.38 ผผาน

2579900034203 ธธญชนก มหาวงคน57200774 35 45.63 ผผาน

1570500250841 ธารอณณ สมศธกดอธ57200697 36 58.75 ผผาน

1579900852579 ธอดารธตนน นามวงคน57200750 37 40.63 ผผาน

1720201178992 ธอดารธตนน ออนโต57200772 38 33.75 ปรธบปรสง

1579900838681 นพณธฐ ไชยลธงกา57200739 39 57.50 ผผาน

1579900866693 นรอศรา สสรอยะชธย57200765 40 37.50 ผผาน

1579900879116 นรอศรา แสนแพทยน57200771 41 43.75 ผผาน

1560301339311 นฤมล ตธลงสกสลเสรอมศรณ57200687 42 43.13 ผผาน
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1579900834937 นศอรา ใจเพชร57200735 43 48.13 ผผาน

1579900835283 นธฐตอกา จธบใจนาย57200736 44 43.13 ผผาน

8570773007718 นธนทกา มาเยอะ57200799 45 45.00 ผผาน

0570889029381 นา แซผเหวอน57200673 46 40.63 ผผาน

7570101031800 นอตยา หงษนคคา57200783 47 48.75 ผผาน

8571584122791 นอภาพร อายอ57200808 48 60.63 ผผาน

1570300167885 นอราวรรณ ขธตทะ57200691 49 48.75 ผผาน

1550800062390 นสชนาถ งามรธตนกวณ57200683 50 51.88 ผผาน

6570971007084 บวหมณย หมผอโปต ะกวผ57200781 51 46.88 ผผาน

1579900858780 เบญจมาศ แกนวบธง57200753 52 53.13 ผผาน

1550800065984 เบญจมาศ มองชผอบอดร57200684 53 56.25 ผผาน

7571500064826 เบญจรธตนน สสวงคน57200788 54 36.88 ผผาน

1570500247467 ประกายดาว บสญแกนว57200694 55 45.00 ผผาน

1570800081637 ปรารถนา ชธยมงคล57200705 56 46.25 ผผาน

2570400025584 ปอ ยฉธตร ตธนหลวง57200773 57 36.88 ผผาน

8570184038309 ปอ ยะธอดา รธตนปรธชญากสล57200793 58 48.13 ผผาน

1579900820553 ปอ ยะมาศ วงคนแสง57200728 59 43.13 ผผาน

1579900840333 เปรมนทณ ธอนธนชธย57200742 60 68.75 ดณเยณยยม

1571000098111 เปรมวดณ คคาภอระ57200708 61 37.50 ผผาน

1571001127181 พนอตนธนทน ชณหมยอ57200709 62 45.63 ผผาน

1579900840082 พรธณรา ธรรมศอรอ57200740 63 41.88 ผผาน
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1579900873321 พรรณหงสน สมพรเสรอฐ57200769 64 61.25 ผผาน

1579900818435 พธฒนพงศน สมปาน57200726 65 60.63 ผผาน

2579900034441 พอมพนลภา สสขสวธสดอธ57200775 66 37.50 ผผาน

1579900788552 พอมพนวอมล ใจโส57200722 67 46.25 ผผาน

0570189008445 เพปญ บสญมา57200671 68 43.75 ผผาน

1579900820782 เพปญนภา แกนวปานธนทน57200729 69 37.50 ผผาน

0570389000961 เพณยงรธก แชมยยอ57200672 70 44.38 ผผาน

1579900829585 ภธทรวดณ นามเมยอง57200733 71 49.38 ผผาน

1571500011430 ภธทรณยา คณรณนอมอต57200714 72 41.88 ผผาน

1570500251201 ภธสสอรา ลคาพวน57200698 73 54.38 ผผาน

1570501284315 ภาณสวอชญน ธรรมปธญโญ57200699 74 36.88 ผผาน

7570700101376 ภานอศา นามจาย57200784 75 57.50 ผผาน

1571700010909 ภารดณ ลผามแขก57200719 76 57.50 ผผาน

8571076010505 มณณ อาเซ57200806 77 50.00 ผผาน

8570784010898 มนธญญา แกนวสาย57200802 78 48.13 ผผาน

5501001227278 มาลณ ฮาแล57200776 79 36.25 ผผาน

1570500250344 เมธาพร แสนทวณสสข57200696 80 49.38 ผผาน

1571700010151 รพอชา สอทธอขธนแกนว57200718 81 47.50 ผผาน

1570400235785 รสรอน ขธนธวรากสล57200693 82 48.13 ผผาน

1579900860865 ราตรณ  อารณยน57200757 83 51.25 ผผาน

1571300049930 รสจอภธกดอธ  เกสรกตอกา57200713 84 36.88 ผผาน
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8571073011403 รสจอรา แซผเออ57200805 85 46.88 ผผาน

1579900865719 ลธกษอกา ชนางมวป57200761 86 48.13 ผผาน

7579900029952 วนอดา มาเยอะ57200789 87 49.38 ผผาน

1570700238666 วรกมล ลยอชา57200703 88 42.50 ผผาน

1570700235829 วรรณวลณ ดวงดอกมวล57200702 89 48.13 ผผาน

1579900740339 วรวณรน ไชยปธญโญ57200720 90 - -

1579900834155 วธชราภรณน นสผมพรม57200734 91 30.63 ปรธบปรสง

1579900860091 วารอณณ แหนคคา57200756 92 45.00 ผผาน

1570501285711 วาสนา บสญเสรอฐ57200701 93 37.50 ผผาน

1579900865816 วอชญาดา ใจมธยน57200762 94 46.25 ผผาน

1560300317861 วอภารธศมอธ  แซผวผาง57200686 95 48.75 ผผาน

1579900859794 วอลาวธณยน จธนตาวงคน57200755 96 26.88 ปรธบปรสง

1560100463090 ศรายสธ คคาฟว57200685 97 54.38 ผผาน

1579900802687 ศอรอนภา พนาอดอศธย57200723 98 38.75 ผผาน

1570100111606 ศอรอพร แซผวอ57200689 99 51.88 ผผาน

1579900819784 ศอรอลธกษณน ตส นยหนนอย57200727 100 39.38 ผผาน

0570162010015 ศสภกฤต แซผโอว57200670 101 42.50 ผผาน

1579900865832 ศสภกอตตน กองดณ57200763 102 55.00 ผผาน

1571000095723 ศสภาวรรณ วอนอจวงษนพนา57200707 103 43.75 ผผาน

7570900031304 สรธล มอโปต ะ57200785 104 45.00 ผผาน

1570700243295 สลอนทอพยน ธาตสออนจธนทรน57200704 105 38.75 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

1579900868394 สลอลทอพยน นาระถณ57200767 106 43.75 ผผาน

1570100111398 สาวอนณ อามอ57200688 107 39.38 ผผาน

1520101161593 สอรอยาภร ขธนตรณ57200681 108 50.63 ผผาน

1579900848164 สสกธญญา ชนางหลผอ57200747 109 33.75 ปรธบปรสง

1579900876176 สสชานสช วงคนเวณยนมา57200770 110 55.00 ผผาน

1570300164517 สสธอดา ลณนวรรธนะกสล57200690 111 51.25 ผผาน

1579900824109 สสนธนทน มาเยอะ57200730 112 44.38 ผผาน

1579900856973 สสพอชญา สสดบสรอนทรน57200752 113 40.00 ผผาน

5571001111610 สสภาพร ตาฮอง57200778 114 45.00 ผผาน

7571500059296 สสภาพร นามใสผ57200787 115 38.75 ผผาน

1579900844576 สสภาภรณน ราชปละ57200745 116 50.00 ผผาน

1579900777348 สสมอนตรา สาลณธรรม57200721 117 58.13 ผผาน

0571589028657 แสงเอนย วธนแสง57200676 118 45.00 ผผาน

1570800084849 หทธยทอพยน แกนวดคา57200706 119 40.63 ผผาน

8570184072311 หมผาทะ แยลวกวผ57200795 120 42.50 ผผาน

8570773005499 หมณยกผา เชกอง57200798 121 40.63 ผผาน

0571089022005 หมณยเบอะ เบณยงแซะ57200675 122 48.13 ผผาน

1579900824575 อดอศร ทาวงคน57200731 123 45.63 ผผาน

8570784037991 อพอชธย ลาหสนะ57200803 124 43.75 ผผาน

1579900865972 อภอญญา จธนเทพ57200764 125 44.38 ผผาน

1579900837472 อรจอรา นาวา57200738 126 45.63 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 8/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

1520101161585 อรนอช เมอเรณยง57200680 127 41.25 ผผาน

1571300045179 อรนสช แซผมธว57200711 128 51.88 ผผาน

8570173007741 อรอนงคน อาหยอ57200791 129 56.88 ผผาน

1579900863643 อธงคณา ดาวรสผงจรธส57200759 130 44.38 ผผาน

1579900863503 อธนธอดา กธนทะแบน57200758 131 37.50 ผผาน

5570400086642 อธนยผาเนนผา มมลเลอรน57200777 132 - -

6571571113414 อาบา อายณ57200782 133 54.38 ผผาน

6570171000671 อาโบผ เฌอหมยยอ57200780 134 44.38 ผผาน

0578389000640 อาปอ  โวยแม57200677 135 43.75 ผผาน

8571584067480 อาภธสรา อาซนอง57200807 136 35.00 ผผาน

0571089002233 อาเมอ เชอมยอ57200674 137 46.88 ผผาน

1579900849730 อารณรธตนน บธวสสวรรณน57200748 138 40.00 ผผาน

0579900036382 อาแอรน แยซอกวผ57200678 139 50.63 ผผาน

1571300047953 อคานาจ แซผฟนา57200712 140 40.63 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)   140 คน
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หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 9/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

1570500249869 กฤษณพงศน สสภาแสน57200829 1 54.38 ผผาน

1570500249311 กอตตอทธต เขยยอนหนาว57200828 2 43.75 ผผาน

7570700099967 กอตอกานตน หมผอโปต ะกวผ57200865 3 41.88 ผผาน

0570189033741 กสนงนาง ปธญญาดณ57200811 4 51.88 ผผาน

1579900841844 เกศมณณ คคาแกนว57200850 5 48.13 ผผาน

1357016201001 เกณกยง ไทยใหญผ57200821 6 44.38 ผผาน

1570700243350 จธกรพธนธน ขวธญนนทนเดอม57200835 7 53.75 ผผาน

1579900872561 จธกรณ  มณณวรรณรธตนน57200860 8 42.50 ผผาน

2670801028176 จอนตนจอตรา เสนแกนว57200863 9 42.50 ผผาน

1579900840945 จอราพร โปธา57200849 10 34.38 ปรธบปรสง

1560400056171 จสรณรธตนน คคาแดง57200823 11 42.50 ผผาน

1579900799945 เจษฎาภรณน คคาภณระ57200843 12 49.38 ผผาน

1570701280402 ชลธอชา กสนณะกธนตณ57200836 13 43.75 ผผาน

1579900740576 ณธฐฐอรา ใจมล57200842 14 50.00 ผผาน

1570300166765 ณธฐพงษน สสตะวงคน57200827 15 49.38 ผผาน

1570501285109 ทอนภธทร ทปละ57200832 16 48.13 ผผาน

8570776037502 นภา เบถวผกวผ57200868 17 35.00 ผผาน

1560300314519 นราวอชญน แตนมเกผง57200822 18 52.50 ผผาน

0570889009975 บธว จธนทรนยอด57200815 19 55.63 ผผาน

0570789001310 บวซวผ เบเชกวผ57200812 20 40.00 ผผาน

1119900858805 ปณอตา ธวปสาลณ57200819 21 40.63 ผผาน
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หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 10/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

1570500251022 ปทสมรธตนน ออนนธยงแทผน57200830 22 41.88 ผผาน

1110300241884 ประภธสสร สงวนจอตรน57200818 23 45.63 ผผาน

1309701217981 ปานเทพ ชสผมเมยองเยปน57200820 24 48.13 ผผาน

1579900829437 ปอ ยนธนทน ศธกดอธ ศรณชมพว57200845 25 40.00 ผผาน

1570700236337 พนธดดา เจรอญยอยง57200834 26 40.00 ผผาน

1579900726280 พรเทพ กลคยาเทณยน57200841 27 41.88 ผผาน

1579900847915 พรพรรณ ทอนจอง57200852 28 40.63 ผผาน

1570901161229 พอมพนผกา ไชยวงคน57200840 29 38.13 ผผาน

1579900837936 พณรพธฒนน คคาสมสทร57200848 30 41.88 ผผาน

1570500253432 ภานสว ธฒนน ศรณยอด57200831 31 43.75 ผผาน

1570701282006 มณณรธตนน ยสบลไมยน57200837 32 45.63 ผผาน

0570989129905 มสข คคานวล57200817 33 45.00 ผผาน

2570200035004 รจณา กองเงอน57200861 34 - -

1579900855632 รธตนาพร มณชผอง57200855 35 41.25 ผผาน

1579900812551 วรรณภา อคยาคง57200844 36 41.25 ผผาน

1579900862591 วรอทธอธ  อะทะวงษา57200856 37 45.63 ผผาน

1579900864844 วสสพล แกนวสมนมก57200858 38 49.38 ผผาน

2570501037871 วอชญาพร คคากนอแกนว57200862 39 46.88 ผผาน

1570900111287 วอษณสพงศน เทพวธง57200838 40 46.25 ผผาน

1579900833825 วอสา ขธนแกนวบสญเรยอง57200847 41 45.63 ผผาน

1570901161148 วสฒอพงษน แปงแกนว57200839 42 46.25 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 11/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

6571150019705 ศรณนวล แลเชอ57200864 43 44.38 ผผาน

1579900868360 ศศอวอมล คคาปธญญา57200859 44 51.25 ผผาน

1579900845521 ศสภชธย จธนทรนจอหา57200851 45 41.25 ผผาน

1579900864062 สสทธอดา พงษนลธงกา57200857 46 46.88 ผผาน

0570789043977 สสธอดา เชอหมยยอ57200814 47 53.75 ผผาน

8570184089329 สสนณภร เยเลกวผ57200867 48 38.13 ผผาน

1579900851084 สสพรรษา สมณณ57200853 49 41.25 ผผาน

1579900830478 สสภธสสร พรหมชธยวสฒอ57200846 50 45.00 ผผาน

8570184039089 สสวนธน สสเช57200866 51 46.25 ผผาน

1570600055969 สสวนธนทน พธนธนจ คาปา57200833 52 33.75 ปรธบปรสง

1570200064898 เสาวณณยน จอนดาธรรม57200826 53 40.00 ผผาน

0570189023738 หญอง ออนตา57200810 54 46.88 ผผาน

0570789042695 หมณยเช หมยยอแล57200813 55 40.00 ผผาน

1570100112289 อรพอณ แยลวกว57200825 56 42.50 ผผาน

8571576015352 อาตอ มาแช57200870 57 43.13 ผผาน

1570100110863 อาภาพร แยลวกว57200824 58 37.50 ผผาน

8571076010327 อารณ  เยเปณ ย57200869 59 35.00 ผผาน

0570889029241 อาหมณย หมผอแลกวผ57200816 60 35.63 ผผาน

1579900855373 เอกรอนทรน ออนตตะ57200854 61 46.25 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การตลาด)    61 คน
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หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 12/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การเลขานบการ)

1579900829755 กชณอภา แกนวเขณยว57200890 1 - -

1579900816190 กธนดา หลวงหาญ57200888 2 51.25 ผผาน

1570501284633 กธนตนฤทธย เชยลอเมยองพาน57200880 3 33.13 ปรธบปรสง

1549900542359 ขวธญดาว ใจเปณล ย57200874 4 36.88 ผผาน

1570500247661 จธกรกฤษณน ทาแกง57200877 5 41.25 ผผาน

1579900834171 จสตอพร บผอแกนว57200891 6 45.63 ผผาน

1570700238721 ชนธญพร อสตตะมะ57200882 7 35.63 ผผาน

1571700011107 ฐอตอรธตนน ดอนอผอนสา57200887 8 49.38 ผผาน

1570700238984 ณธฏฐณอชา กธบปะหะ57200883 9 39.38 ผผาน

1570501284064 ณธฐธยานน ปนองศรณ57200879 10 31.88 ปรธบปรสง

1570800083508 ทอพวรรณน สมเหรปด57200885 11 31.88 ปรธบปรสง

1119700055261 ธนธชพร เสนาหวาน57200872 12 38.13 ผผาน

1579900828911 นภธสสรณน แกนวบธง57200889 13 38.13 ผผาน

1579900856302 นสศรา สอทธอขธนแกนว57200894 14 38.13 ผผาน

1749900698233 พรปวณณน คงพวล57200895 15 40.63 ผผาน

1579900835453 พลอยไพลอน ออนตาตอตบ57200892 16 32.50 ปรธบปรสง

1103702879801 พธชรณ  ประทายนอก57200871 17 51.25 ผผาน

1570700241012 พอทวธส จธนทาพวน57200884 18 55.63 ผผาน

1570700236591 พอมพนประภา ศรณโชตอ57200881 19 37.50 ผผาน

1560100482990 มธลลอกา หอกระโทก57200875 20 33.75 ปรธบปรสง

1570900123447 วรธมพร ทาคคามา57200886 21 53.75 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 13/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การเลขานบการ)

1579900851301 สสกธญญา สสวรรณประภา57200893 22 30.00 ปรธบปรสง

1150600136431 สสกธญญา อยวผพ ธฒนา57200873 23 28.13 ปรธบปรสง

1570400242137 สสพนอดา บธตอปธน57200876 24 34.38 ปรธบปรสง

1570500252614 สสภธสสรา มะหะวอ57200878 25 38.75 ผผาน

1759900348763 อมาวสณ วงศนสมสทร57200896 26 51.88 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การเลขานบการ)    26 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 14/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1539900676126 กนกวรรณ พรมโชตอ57200901 1 33.13 ปรธบปรสง

1571700009943 กมลพร ทองใบ57200909 2 55.63 ผผาน

1579900882320 กธนจยภรณน ชสผมมงคล57200925 3 48.75 ผผาน

1570501283050 กธนตวอชญน ปนองศรณ57200904 4 37.50 ผผาน

1749700014748 คสณากร เมาลณ57200929 5 33.75 ปรธบปรสง

1579900817391 จตสพงศน ตนนกธนยา57200913 6 48.75 ผผาน

1570700239271 จธกรกฤษดอธ  ทองคคา57200906 7 30.63 ปรธบปรสง

1570800084628 จอณวธตร สสตะวงคน57200908 8 48.13 ผผาน

1579900838363 จอรกร สองหนขธน57200918 9 46.88 ผผาน

1579900834180 จอรพงศน ศรณชธยวงศน57200915 10 55.63 ผผาน

1609900493560 ชลภธทร เปรมใจ57200927 11 58.13 ผผาน

1579900878748 ชธยนาม ดวผค คา57200924 12 45.00 ผผาน

1549900542031 ชานสพธฒนน ทนธนไชย57200903 13 53.75 ผผาน

1100201529839 ณธฐอวสฒอ ภธกดณ57200897 14 43.75 ผผาน

1579900878411 ธนกร สสจาจรอง57200923 15 49.38 ผผาน

1849901410224 ธนวอนทน ขธนนนอย57200930 16 45.63 ผผาน

1579900828520 นอโรธ ชธยชนะ57200914 17 51.25 ผผาน

1549900534127 เบญญาภา สอทธอศธกดอธ57200902 18 53.13 ผผาน

1579900837685 พงศกร สกสลไชย57200917 19 63.13 ผผาน

1579900846358 พงศภธค ตผางใจ57200921 20 61.88 ผผาน

8570784000612 พงษนศธร มยอแลผ57200935 21 45.63 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 15/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1570700235730 พธสกร พอมลธอตอกสล57200905 22 35.00 ผผาน

1509900893551 พอชธยยสทธ อารณยน57200900 23 37.50 ผผาน

2579900034262 ภาสกร สถานดณ57200932 24 26.25 ปรธบปรสง

8570776022297 ภวมอภธทรน นามเมอน57200934 25 41.25 ผผาน

8570985015102 ยวกอฮอโรผ โอคาดะ57200936 26 51.25 ผผาน

1969900296095 รธชชานนทน บสญประเสรอฐ57200931 27 33.13 ปรธบปรสง

1579900896991 ฤทธอรธตนน มวลวงคน57200926 28 53.75 ผผาน

1579900785987 ลธดดา มวลชธย57200912 29 46.25 ผผาน

8571084144990 วราพร โหวผหยยยอ57200938 30 47.50 ผผาน

1579900859336 วณระวรรณน คคาว ธง57200922 31 37.50 ผผาน

7571500049134 ศรณพรรณ มหาใสผ57200933 32 52.50 ผผาน

1579900838533 ศสภชธย กวยยยอ57200919 33 38.13 ผผาน

1579900837529 สนธยา สณแกนว57200916 34 54.38 ผผาน

8571084011779 สมคอด แซผลนา57200937 35 55.00 ผผาน

1102002993456 สมพล สรนอยฉวณ57200899 36 48.13 ผผาน

1579900625637 สาธอดา สยบเสาะ57200910 37 52.50 ผผาน

1579900842867 สาธอต ไชยวงศน57200920 38 53.13 ผผาน

1570800082170 สารอกา สะโงน57200907 39 41.25 ผผาน

1579900688981 สสเมธณ พรมสสวรรณน57200911 40 45.63 ผผาน

1709901270326 สสวอชญา สธนตอรงยสทธ57200928 41 58.75 ผผาน

1100702882591 อธครพงษน อสผนนธนทน57200898 42 54.38 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 16/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)    42 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 17/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ศวลปกรรม (ววจวตรศวลปร )

1209601284903 เกณยรตอศธกดอธ  โพธอธ ทอง57200939 1 32.50 ปรธบปรสง

1579900819687 ณรธนดร ลธงกาแกนวเจรอญ57200946 2 55.00 ผผาน

1969800228489 ธนกรณน วธงวน57200954 3 40.63 ผผาน

1579900868173 ธนโชตอ ศรณกธนไชย57200952 4 40.63 ผผาน

1419901889248 บธลลธงกนศอลปน  นนอยนพ57200940 5 56.88 ผผาน

1709800320603 พรรณาลาย มธยนทธน57200953 6 43.13 ผผาน

1570500250816 พธนธวณรน ราชคม57200942 7 40.00 ผผาน

1579900847362 พอมพนชนก ขธตอยะ57200949 8 57.50 ผผาน

1579900867339 มธสยา เขณยวปธญญา57200951 9 48.75 ผผาน

1570700231726 เมธาวอน ปาเปาอนาย57200943 10 35.00 ผผาน

1579900866910 วชอรญาณน ทาบสญสม57200950 11 37.50 ผผาน

1570500228195 ศธกดอพล สสขแสน57200941 12 - -

1579900830940 ศสภชธย คคาชสม57200947 13 44.38 ผผาน

5501101052704 สอธอชธย เลเชอกวผ57200956 14 31.88 ปรธบปรสง

8571084057345 สอรอนดา โชครธตนสกสล57200957 15 - -

2570400025576 อดอศร ปวงกธนทะ57200955 16 34.38 ปรธบปรสง

1570800082099 อดอศธกดอธ  ไรผสอ57200944 17 38.75 ผผาน

1579900802784 อนสภธทร จธนทรนชผวย57200945 18 55.63 ผผาน

1579900847281 อารญา พรมสสวรรณน57200948 19 35.00 ผผาน

รวมสาขาศวลปกรรม (ววจวตรศวลปร )    19 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 18/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ศวลปกรรม (การออกแบบ)

1579900741947 กฤษกร สสภารธตนน57200968 1 45.00 ผผาน

1200101851398 กธนตพล จธบใจนาย57200959 2 38.75 ผผาน

1571000096371 จอรธชญา แมผนหมาย57200966 3 43.75 ผผาน

1579900868815 เชาวนว ธฒนน อะทะวงษา57200971 4 50.63 ผผาน

1209701888916 ณฐกร เทผงเจณยว57200960 5 41.25 ผผาน

1579900739748 ณรงคนฤทธอธ  ฤทธอธ บสญ57200967 6 44.38 ผผาน

1570701279854 ธณรภธทร ตาจธนทรน57200964 7 37.50 ผผาน

1102002614706 ธณรภธทร ปธทมาภอรธตนน57200958 8 39.38 ผผาน

1579900855420 ปรอยากร เรยอนออนทรน57200970 9 32.50 ปรธบปรสง

1530600040074 เปรมศธกดอธ  ดวงมะโน57200962 10 39.38 ผผาน

1579900752001 พธทธดนยน ซาวคคา57200969 11 45.63 ผผาน

7579900025647 วอเชณยร วงคนรธตนน57200973 12 37.50 ผผาน

1571000095791 สมรธกษน หมยยอแล57200965 13 28.75 ปรธบปรสง

1501101120073 สสดารธตนน ไชยนสรธกษน57200961 14 43.75 ผผาน

1570700239352 สสบอน ดวงดณ57200963 15 40.00 ผผาน

1579900871735 สสภชา มโนหาญ57200972 16 48.13 ผผาน

รวมสาขาศวลปกรรม (การออกแบบ)    16 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 19/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ศวลปกรรม (เทคโนโลยทศวลปกรรม)

1579900858810 กฤดนธย ออนตตะวงคน57200986 1 40.63 ผผาน

1579900849322 ขจรวธฒนน ใจเยปน57200984 2 40.63 ผผาน

1579900841593 จอรธตนนตอนธนทน บธวงาม57200981 3 34.38 ปรธบปรสง

1579900866138 ชนวธฒนน วาสณอนสรธกษน57200991 4 53.75 ผผาน

5579900029841 ชผอผกา อมลง57200999 5 28.13 ปรธบปรสง

1579900861454 ญาณวรสตมน คคาเมยอง57200988 6 39.38 ผผาน

1579900847095 ธวธชชธย ชนางแกนว57200983 7 36.25 ผผาน

1209701918297 นฤเบศรน ทาบสญสม57200975 8 40.63 ผผาน

1579900878250 บสตรชอน อสชชอน57200996 9 42.50 ผผาน

1579900860172 พธทธมน รธตนนอรมลสกสล57200987 10 44.38 ผผาน

1579900880670 พอสอษฐน หมธยนขธน57200998 11 52.50 ผผาน

1579900873541 ภควรรษ นธนคคา57200995 12 15.63 ปรธบปรสง

1579900791031 ภาคอน ราชกสลนา57200980 13 30.00 ปรธบปรสง

1579900863210 ภาณสพงศน วงศนสรรศรณ57200989 14 36.25 ผผาน

1570500252991 ภาสกร โสภณศอรอ57200977 15 43.13 ผผาน

1570701286192 มณณรธตนน จธนทาพวน57200978 16 40.63 ผผาน

1579900852285 รสผงรดอศ กสลธนาดสล57200985 17 41.25 ผผาน

1579900845866 วรกอตตอธ  จธนทรนสสภาเสน57200982 18 31.88 ปรธบปรสง

1570800083125 วอสอฐ ตตะมอญ57200979 19 40.63 ผผาน

1570200064944 วสฒอพงศน พสฒอมา57200976 20 45.00 ผผาน

1579900872138 ศตวรรษ คคาเขณยว57200994 21 56.88 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 20/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ศวลปกรรม (เทคโนโลยทศวลปกรรม)

1579900878560 ศอวกร ชะฟว57200997 22 38.13 ผผาน

0570989016787 สสข ชธยวงคน57200974 23 51.25 ผผาน

8571084164699 สสทอน โวผยหยยยอ57201000 24 35.00 ผผาน

1579900869064 ออสรณยน ไพโรจนน57200993 25 52.50 ผผาน

1579900865573 เอกกมล เมยองวงคน57200990 26 41.25 ผผาน

1579900867703 เอกชธย กาบแกนว57200992 27 31.25 ปรธบปรสง

รวมสาขาศวลปกรรม (เทคโนโลยทศวลปกรรม)    27 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 21/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (แฟชบทนและสวทงทอ)

1571000095189 กธลยานณ ยาแปงกวผ57201003 1 42.50 ผผาน

7199600011342 ไซ แซผยผาง57201009 2 31.25 ปรธบปรสง

1579900862124 ณธฐรสจา สองหนเพชร57201008 3 51.88 ผผาน

8570484012950 ทธศนณยน แซผโซนง57201011 4 32.50 ปรธบปรสง

1571000097009 ภธทรณญา พอสธยเลอศ57201004 5 45.63 ผผาน

8570184005745 มยสรณ  แซพา57201010 6 52.50 ผผาน

0570189043631 มาลณ เหมผอโปกวผ57201001 7 48.75 ผผาน

8571073017444 มาลณว ธลยน อายณ57201013 8 33.75 ปรธบปรสง

1571300049166 ลธกษอกา แซผจจาว57201006 9 45.63 ผผาน

8570873008210 ลณ แซผทผอ57201012 10 42.50 ผผาน

8571084052165 วรภา เบเชกวผ57201014 11 47.50 ผผาน

1571400005381 ศอรอวรรณ แซผเฮผอ57201007 12 42.50 ผผาน

8571084143519 สมศรณ  มาเยอกวผ57201017 13 43.13 ผผาน

1571300048828 สสกธญญา แซผฟสนง57201005 14 37.50 ผผาน

8571584010283 สสดารธกษณน เลเซกส57201018 15 35.00 ผผาน

0570189067484 หมณยดอ แลเฉอะ57201002 16 40.63 ผผาน

8571084115728 อนงคน พวเมณย57201016 17 39.38 ผผาน

8571084055962 อารณยา แซผดวกวผ57201015 18 38.13 ผผาน

รวมสาขาคหกรรม (แฟชบทนและสวทงทอ)    18 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 22/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (คหกรรมศาสตรร)

1570500245201 จธกรพธน จธนพรม57201021 1 45.00 ผผาน

1571700009510 ชลธอชา มะโนชธย57201024 2 37.50 ผผาน

1579900844967 ณธฐธอดา ฟองเขณยว57201025 3 41.88 ผผาน

8570873005105 นาตยา แซผโฟนง57201031 4 46.25 ผผาน

2220301030183 ปสรอน จอรพศพธนธสน57201030 5 38.75 ผผาน

1579900853168 พชร แกนวเมยอง57201026 6 45.63 ผผาน

1570500205977 ภวรอช ธองาเครยอ57201020 7 32.50 ปรธบปรสง

1579900860814 รธมภา ชสผมมงคล57201027 8 36.88 ผผาน

1579900878896 วอลธยวรรณน พรมจรรยน57201029 9 31.25 ปรธบปรสง

1571700009285 ศสทธอนณ อธกษรพอพธฒนน57201023 10 38.13 ผผาน

1103702939897 สสทธอศธกดอธ  นฤภธย57201019 11 37.50 ผผาน

1571200086663 อรรถพธนธน แกนวหนผอ57201022 12 48.13 ผผาน

1579900871468 ออนทอรา สมสดความ57201028 13 40.00 ผผาน

8630384000673 อณแฮ ดงผธกกาด57201032 14 28.13 ปรธบปรสง

รวมสาขาคหกรรม (คหกรรมศาสตรร)    14 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 23/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (อาหารและโภชนาการ)

1579900823757 กชกร ลาวตสม57201084 1 54.38 ผผาน

1579900838797 กมนนธทธน เรยองอยวผ57201093 2 32.50 ปรธบปรสง

1571000100182 กรกช เขปมแกนว57201070 3 46.25 ผผาน

1560100420251 กฤษณะ ปธญญาวงศน57201051 4 36.25 ผผาน

7570100026373 กธญชพร เมอแลกวผ57201124 5 45.63 ผผาน

1560100481381 กธญญารธตนน สสรอยะโชตอ57201052 6 41.88 ผผาน

1571700010496 กธนยาพร นธนทะเสน57201075 7 43.13 ผผาน

1579900611032 กอตตอพศ ศรณสสข57201076 8 46.88 ผผาน

1579900846871 ขจรศธกดอธ  มหาปรณชาวงศน57201097 9 41.88 ผผาน

0570189051235 จจา จะปอ57201035 10 43.75 ผผาน

1579900841445 จอรกฤต ชธยแกนว57201094 11 49.38 ผผาน

5501001219801 จณราพร อะจอ57201123 12 43.75 ผผาน

1560200093774 จณราวรรณ เวณยงลอ57201053 13 50.63 ผผาน

8571584088711 ชนธญญา ออนตะ57201135 14 51.88 ผผาน

1579900823382 ชนาธอป บสญทา57201083 15 43.75 ผผาน

1579900889006 ชมพวนสท แบนอาภธย57201121 16 48.13 ผผาน

0570989144238 ชมธยพร เชอมยอกวผ57201038 17 33.75 ปรธบปรสง

1579900846757 ชลกานตน สมสอาด57201096 18 41.25 ผผาน

1570700243694 ชลธอชา ยอดวงษน57201067 19 46.88 ผผาน

1579900872413 ชวนาวธน เจรอญศธสตรารธกษน57201118 20 40.63 ผผาน

1571500004468 ชาตรณ  ปอแฉผ57201073 21 53.75 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 24/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (อาหารและโภชนาการ)

8571684001073 ชสตอมา แลเฉอะ57201136 22 28.13 ปรธบปรสง

0571089004848 ณธฎฐณอชา มาเยอะ57201041 23 40.63 ผผาน

1579900878993 ณธฐกาญจนน จอมศรณ57201120 24 55.63 ผผาน

1579900854679 ณธฐกานตน นธนตตะเสน57201108 25 51.25 ผผาน

1579900818851 ณธฐณอชา ชธชวรธตนน57201082 26 44.38 ผผาน

1579900871182 ณธฐธอดา โปธา57201117 27 42.50 ผผาน

8570884003559 ณอชา หมผอโปต ะกวผ57201131 28 39.38 ผผาน

1579900831610 ตอณณน แสนเมยอง57201087 29 41.25 ผผาน

1579900826667 ทอราพร แกนวใบงาม57201086 30 38.75 ผผาน

1571500011103 ทอวาพร เมธณกอตตอคสณ57201074 31 33.75 ปรธบปรสง

1579900848849 ธนาวอทยน อผอนบคารสง57201098 32 44.38 ผผาน

1570700243015 ธณรภธทร ใหมผนนอย57201065 33 39.38 ผผาน

1570500251499 นธทธพงศน ใจจธนทรน57201059 34 - -

1570700239409 นธนทนธช คชบาล57201063 35 38.75 ผผาน

1571100149493 นธนธอชา ปธญญา57201071 36 52.50 ผผาน

8570184674833 นาทะซา จะลา57201129 37 51.25 ผผาน

1103100555527 นคลาปวน ศรณแกนว57201045 38 30.63 ปรธบปรสง

1579900858879 นอภธทรน ศณรณนสช57201110 39 28.75 ปรธบปรสง

0571089021033 บวซอ เยเบณยง57201042 40 33.75 ปรธบปรสง

0570989228211 บวตณล  และเชอ57201040 41 39.38 ผผาน

1579900836042 เบญญาภา ใจดณ57201088 42 30.00 ปรธบปรสง
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1579900852587 ปรณยานสช แกนวมวล57201105 43 41.88 ผผาน

1579900857872 ปธชญากร ขธนทะสณมา57201109 44 45.00 ผผาน

1579900838444 ปารอกา ผาสสข57201091 45 37.50 ผผาน

1570700242060 ปอ ยะฉธตร นธยตอตบ57201064 46 40.63 ผผาน

1579900851874 ปอ ยะธอดา ใจกวนาง57201103 47 41.88 ผผาน

1579900818249 ปสญญพธฒนน อรอยา57201081 48 36.88 ผผาน

1571000097815 พรชนธน แสนใหมผ57201069 49 45.63 ผผาน

1579900807301 พรนอภา ตาดทอง57201078 50 33.13 ปรธบปรสง

1570300167109 พธชรพร กาวอ57201055 51 47.50 ผผาน

1579900838126 พธชรอดา เสนารธกษน57201090 52 - -

1579900864003 พธชรณ  วธนออนทรน57201114 53 51.88 ผผาน

1579900851700 พอมชนก ไชยมงคล57201101 54 45.63 ผผาน

1570500253114 มลฐอษา ดอนไชย57201061 55 45.63 ผผาน

8570173006494 เมตตา นธบพร57201127 56 46.88 ผผาน

1579900851734 เมธาสอทธอธ  บธวสสวรรณ57201102 57 51.25 ผผาน

1579900807999 รธชชานนทน ปธญญางาม57201079 58 40.63 ผผาน

1570700243040 รสผงทอวา ราษฎรนนอยม57201066 59 38.75 ผผาน

1579900838762 รสจอรา ออนเอณลยง57201092 60 - -

1579900849047 รสจอษยา ดวเจตะ57201099 61 35.00 ผผาน

1579900845491 เรไร คคาสส57201095 62 57.50 ผผาน

0570989155051 ลณ นามออง57201039 63 43.13 ผผาน
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1129900552323 ลณลาวดณ วงศาโรจนน57201049 64 48.13 ผผาน

8571084080355 วนอดา ยวโดตะ57201133 65 41.25 ผผาน

0570189006639 วรรณ คคาจธนทรน57201033 66 50.00 ผผาน

1579900873673 วรรณพอชอต อภอวงคน57201119 67 38.75 ผผาน

1570500251677 วรรณารอนทรน สายเปป ง57201060 68 49.38 ผผาน

8570776028228 วาสนา แยสผอกวผ57201130 69 40.63 ผผาน

1119900751482 วอญญว คส นมเอณยยม57201048 70 50.63 ผผาน

1570500249761 วณระพงศน ทาแกง57201057 71 48.13 ผผาน

1529902045417 ศรธณยว ประชสม57201050 72 46.25 ผผาน

1570701279111 ศอรดา ไชยลธงกา57201068 73 43.75 ผผาน

1579900861870 ศอรพงศน จวมคคามวล57201111 74 42.50 ผผาน

7570900032165 สงกรานตน ซอนาง57201125 75 50.63 ผผาน

1579900854075 สรธญญา ไชยลธงกา57201106 76 40.63 ผผาน

8570176011421 สธญชธย อภอมหาวงคนสกสล57201128 77 52.50 ผผาน

1579900852498 สธนตอสสข อสผนเอม57201104 78 31.25 ปรธบปรสง

0570189037755 สายฝน แลเชอ57201034 79 40.63 ผผาน

1570500246746 สอทธอชธย กธนปลวก57201056 80 59.38 ผผาน

1579900816807 สอรอโชค ไชยประเสรอฐ57201080 81 38.75 ผผาน

1570500250085 สสกธญญา ตธนตอตบ57201058 82 58.13 ผผาน

8571084004853 สสดารธกษน โซคากส57201132 83 30.63 ปรธบปรสง

7579900026074 สสดารธตนน อาหยอ57201126 84 43.13 ผผาน
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1579900850843 สสทอว ธส วงศนมวล57201100 85 53.75 ผผาน

1579900865352 สสนอสา สมบวรณน57201115 86 54.38 ผผาน

1571400004431 สสพธฒตรา เจนาสผง57201072 87 40.00 ผผาน

1579900869994 สสภธตรา มณณรธตนน57201116 88 40.00 ผผาน

2501001026073 สสภาพรรณ ไอผยณ57201122 89 31.88 ปรธบปรสง

1103300196393 สสภาภรณน ศรณวรรณน57201046 90 30.63 ปรธบปรสง

1103702907367 สสรยสทธน ผมยงผดสง57201047 91 52.50 ผผาน

1579900854300 สสวอมล คคาเสารน57201107 92 28.75 ปรธบปรสง

1579900772508 โสธอยา นนอยหมอ57201077 93 50.63 ผผาน

0577389000096 หลนา ลงทสน57201044 94 37.50 ผผาน

1579900837502 อมรรธตนน ทสมาศอลปน57201089 95 31.88 ปรธบปรสง

8571084112176 อรทธย หมยยอแล57201134 96 40.63 ผผาน

1579900862892 อรสณฉาย โมปนอ57201113 97 40.00 ผผาน

1579900826551 อรสณรธชชน โพธอสอทธอธ57201085 98 34.38 ปรธบปรสง

1560300326908 อาทอตยา ศธกดอธ รสผงเรยอง57201054 99 34.38 ปรธบปรสง

1570700239221 อาทอตยา สสรอยะวงคน57201062 100 43.75 ผผาน

0571089021092 อาเพณยว มาเยอะ57201043 101 41.88 ผผาน

1579900862477 อคานาจ อยวผออนทรน57201112 102 53.13 ผผาน

0570989071079 อคาไพ กธนใจ57201036 103 46.88 ผผาน

0570989072261 อองอร คคาแกนว57201037 104 35.63 ผผาน

รวมสาขาคหกรรม (อาหารและโภชนาการ)   104 คน
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1570700225254 กชกร แซผหลธยง57201154 1 51.25 ผผาน

1579900874327 กชกร พรมมา57201174 2 27.50 ปรธบปรสง

8570784015041 กธญญา มวเซอ57201183 3 52.50 ผผาน

1570500250832 กธลยรธตนน ชธยเทพ57201150 4 36.25 ผผาน

1579900859221 กธลยาณณ คคามวล57201172 5 40.63 ผผาน

1579900816602 เกศรอนทรน บธวใจ57201162 6 44.38 ผผาน

1571200094771 เกศอนณ ดณเลอศ57201160 7 43.75 ผผาน

1570701281506 จอรพธนธน ทรายตธน57201158 8 50.63 ผผาน

1570701280038 จอรธฐตอกาล ใจขาว57201157 9 45.00 ผผาน

0570789045201 จสฑามาศ วอชาโหนง57201139 10 50.63 ผผาน

8570173006486 เจนจอรา อสผยแม57201179 11 50.63 ผผาน

1101801026901 ชลธอชา ยะจอนดา57201143 12 30.63 ปรธบปรสง

1570500249494 ชสตอกาญจนน คคาเหลยอง57201149 13 48.75 ผผาน

0571089012271 ฐอตอพร มาเยอะ57201142 14 43.75 ผผาน

1579900850100 ณธฎฐธอดา คคามาวงคน57201171 15 45.00 ผผาน

1579900850096 ณธฏฐณอชา คคามาวงคน57201170 16 40.00 ผผาน

1570500253416 ณธฐธยานน มอวงคน57201152 17 25.63 ปรธบปรสง

8576473000101 ธอดา มาเยอะ57201188 18 34.38 ปรธบปรสง

0570189038816 นงคราญ ยอผผอ57201138 19 41.88 ผผาน

8571584120887 นงนสช อาจยอ57201187 20 41.25 ผผาน

1571300030473 นฤมล พลยสทธศาสตรน57201161 21 33.75 ปรธบปรสง
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1104300219556 พนอดา ทธนชผอ57201144 22 51.25 ผผาน

1579900831342 พรพอมล แสงคคา57201165 23 54.38 ผผาน

7579900031183 พรรณณ จอปผ อ57201177 24 43.13 ผผาน

1579900817404 พอมกมล หมวดสธนเทณยะ57201163 25 46.88 ผผาน

1579900841216 พอมพนชนก ปธญญา57201166 26 - -

1570500252223 ภธคจอรา จสผมอวป57201151 27 46.25 ผผาน

1749800244800 มณณภธทร คคามวล57201175 28 46.88 ผผาน

0571089008061 มยสรา เบณยงกผา57201141 29 48.75 ผผาน

1579900847753 ยสภารธตนน หลานปนอ57201168 30 36.88 ผผาน

8570184011834 รตอกร เบณยยเซกวผ57201181 31 49.38 ผผาน

8570173005919 รธตนา อสผยแม57201178 32 45.00 ผผาน

8570184042373 รสผงรธตนน เบเชกวผ57201182 33 39.38 ผผาน

0570162010007 โลวนทววน เยเปณ ยง57201137 34 52.50 ผผาน

8571073017096 วนอดา แลเซอ57201185 35 51.25 ผผาน

1140600183766 วอจอตรา แสนสสวรรณ57201145 36 61.25 ผผาน

1579900845335 วอบวรยนศรณ  แกนวนสช57201167 37 52.50 ผผาน

1570700237597 วอภาดา เผอเมณตยะ57201155 38 51.88 ผผาน

0570789097325 ศสกรน นายทสน57201140 39 55.63 ผผาน

1579900862922 สสกธลยา กธนทา57201173 40 41.25 ผผาน

8571073015247 สสดา เบณยงกผา57201184 41 50.63 ผผาน

1570501285222 สสตราภธทร วงคนว ธง57201153 42 30.00 ปรธบปรสง
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ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การโรงแรม)

8570184008787 สสทธอดา เนเลกวผ57201180 43 40.00 ผผาน

1571001127254 สสนอสา หมผอโปกวผ57201159 44 55.63 ผผาน

1560700054212 สสภานธนทน ทองยนอย57201148 45 39.38 ผผาน

2570501037014 สสรณรธตนน ใจยา57201176 46 46.25 ผผาน

8571084051894 อนงคน แซผดวผ57201186 47 40.00 ผผาน

1579900824281 อภอญญา ดวงอาสง57201164 48 - -

1500701259012 อภอรดณ จารสพงศนสกสล57201146 49 47.50 ผผาน

1579900849721 อมรรธตนน บธวสสวรรณน57201169 50 43.13 ผผาน

1570700243660 อรวรรณ วอบวลยนพธนธนทอพยน57201156 51 45.00 ผผาน

1509963004613 อธจฉรา กธนทะปอ ง57201147 52 36.88 ผผาน

รวมสาขาอบตสาหกรรมทญองเทททยว (การโรงแรม)    52 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 31/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)

1570100112319 กรรณอการน ใจยะ57201197 1 40.00 ผผาน

1570700239018 กรองทอง ศรณโลเพณลยน57201201 2 48.13 ผผาน

1570700210605 กาญจนา วงคนแหวน57201200 3 48.75 ผผาน

8571576078184 กาญจนา หลวผยยอ57201243 4 38.13 ผผาน

6571571021269 เกงยวน เชอหมยยอกวผ57201237 5 51.25 ผผาน

8571584114241 แกนวตา หมยยอแหละ57201246 6 41.88 ผผาน

7570900033153 จธนทรนสสดา หมผอโปต ะกวผ57201238 7 51.25 ผผาน

1579900791090 จอรายสส โภชนา57201215 8 43.75 ผผาน

1570501284803 จสฑามาศ ใจเตปม57201199 9 52.50 ผผาน

1579900837537 เจนจอรา มะโนเรยอง57201216 10 45.00 ผผาน

1571000098412 ชนอภรณน เชอมยอ57201209 11 45.63 ผผาน

1509966048981 ชไมพร ศอรอว ธฒนะไพลศาล57201195 12 36.88 ผผาน

1579900882427 ชยสดา แซผจณก57201228 13 50.00 ผผาน

1579900862353 ณธฏฐณอชา เจปดมา57201222 14 44.38 ผผาน

1579900875102 ณธฐพล จะวะนะ57201226 15 41.25 ผผาน

1630300070759 ดวงฤทธย คณรณสธนเขยยอน57201229 16 38.75 ผผาน

1909802319295 ทอพยนสสดา วอนประโคน57201231 17 36.25 ผผาน

1579900846455 ธนธชชธย ศรณพรม57201219 18 48.75 ผผาน

1749900691701 ธนอสร ออนเขณยว57201230 19 53.75 ผผาน

1579900853940 ธธนยธร เขยยอนคคาปนอ57201220 20 38.75 ผผาน

8571584002299 นงลธกษณน แซผเจณยว57201244 21 38.13 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 32/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)

1909802393177 นราธอป สสวรรณบธณฑอต57201232 22 67.50 ผผาน

5570400086529 นลอนา ใจเปป ง57201235 23 57.50 ผผาน

8571584159562 นลอนณ ซมหมยยอ57201247 24 49.38 ผผาน

1570700241675 นธนทภธทรน ศรณโลเพณลยน57201203 25 33.75 ปรธบปรสง

0570789002375 นางแสง นาเงอน57201190 26 58.13 ผผาน

2570400026050 บสญเสรอม แซผยผาง57201234 27 48.75 ผผาน

1571200093198 บสษยมาศ ทอศพรม57201211 28 51.25 ผผาน

1139900307647 เบญญาภา พวงพอลา57201193 29 55.00 ผผาน

1579900861977 ปภธสรา กมลจธนทรน57201221 30 42.50 ผผาน

1571000097858 ปารณณา บสญแกนว57201208 31 43.13 ผผาน

1579900846391 พงศนพอสสทธอธ  ผลขาว57201218 32 49.38 ผผาน

0570189032605 พรนภา ประดธบศรณ57201189 33 61.88 ผผาน

1570900121207 พรพอมล วธงยาว57201204 34 44.38 ผผาน

7571500070311 พธสนณ มาเยอะ57201239 35 36.25 ผผาน

8571584015340 มาลอนณ อาเซอ57201245 36 58.75 ผผาน

5571500047615 รธชนณ เขมดอ57201236 37 41.88 ผผาน

1459900783357 รธตตอกาล เมยองใจ57201194 38 50.00 ผผาน

7579900030519 วาสอตา เปณ ยเซ57201240 39 56.88 ผผาน

0579989001214 วสฒอ จะสณ57201191 40 40.00 ผผาน

1919900258312 เวทอตา เหมปธนดธน57201233 41 41.88 ผผาน

1579900876451 ศอรอพร ทอพยกานน57201227 42 46.88 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 33/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)

1571000096118 ศอรอลธกษณน เยสผอ57201206 43 38.13 ผผาน

1579900866944 สพลดนธย คอดรธกษา57201223 44 49.38 ผผาน

1570500249486 สธญชธย ราชคม57201198 45 53.75 ผผาน

1101801092432 สอรอนทรา พรมชผวย57201192 46 42.50 ผผาน

1570900124354 สสพรรณณ มาเหลา57201205 47 50.00 ผผาน

1579900845998 สสพอชญดา ตตะวอโล57201217 48 51.88 ผผาน

8571576042155 สสรเชษฐน วอมลขจรสอรอ57201242 49 57.50 ผผาน

1571700010682 สสว ธทนา ใจนผาน57201214 50 52.50 ผผาน

1579900870127 อทอตยา กธนธะนะ57201224 51 40.00 ผผาน

1579900874556 อภอชญา นธนทะเสน57201225 52 50.00 ผผาน

1570700240920 อภอญญา โกแสนตอ57201202 53 43.75 ผผาน

1549900551871 อวยพร พธนธนหลวง57201196 54 38.75 ผผาน

1571700009692 อธจฉรา จามอย57201213 55 44.38 ผผาน

1571000097041 อธญชลณ คณรณคามสสข57201207 56 41.25 ผผาน

8571576041680 อาภาพร เยลสงกส57201241 57 - -

1571000099435 อารยา โซคากส57201210 58 49.38 ผผาน

1571600002360 อารณรธตนน เตชะออง57201212 59 41.88 ผผาน

รวมสาขาอบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)    59 คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 34/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสชทอสาร (เทคโนโลยทสารสนเทศ)

1579900891400 จตสพงศน วงศนใหญผ57201267 1 50.00 ผผาน

1639800231636 จรอยชธย ทอยะโยง57201268 2 37.50 ผผาน

1570400233472 ฉธตรยา ไชยเนตร57201251 3 51.88 ผผาน

1579900841429 ชนายสส กรแกนว57201259 4 45.00 ผผาน

5579900056627 ชหวอชพนตน ดวงคอด57201271 5 50.00 ผผาน

1579900824010 ณรงคนฤทธอธ  เอยลอจรอง57201255 6 57.50 ผผาน

1579900839793 ธนกร พรมพอบวลยน57201258 7 40.63 ผผาน

1579900875480 ธวธลรธตนน วอรอยะบสบผา57201266 8 54.38 ผผาน

1579900849861 นอธอสอทธอธ  ศรณนาท57201262 9 45.00 ผผาน

1579900842051 เบญจมาภรณน อสทสมภา57201260 10 40.63 ผผาน

1579900852889 ปฏอพธทธน ปลายหาญ57201263 11 46.25 ผผาน

1669900386712 ปนธดดา กลนาหาญ57201269 12 38.13 ผผาน

1570500252517 ปวรสตมน กธนทา57201252 13 56.88 ผผาน

1579900848741 ปานชนะ ศรณพรม57201261 14 48.75 ผผาน

0579900007374 พงษนเพชร คคาแกนว57201248 15 60.00 ผผาน

1579900857082 พอเชษฐน ศธกดอธ ศรณ57201265 16 - -

1102700725911 วทธญญว วรรณชธย57201249 17 43.75 ผผาน

1529901015433 วราภรณน มาพอลอม57201250 18 51.88 ผผาน

1579900853508 วราวสฒอ ใจกาศ57201264 19 41.88 ผผาน

1679900468051 วธชรพล พรหมเถยยอน57201270 20 50.00 ผผาน

1571600002734 วอทวธส ปธญญาชผวย57201254 21 41.88 ผผาน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 35/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสชทอสาร (เทคโนโลยทสารสนเทศ)

1570700236345 สหรธฐ แกนวรากมสก57201253 22 38.13 ผผาน

1579900828261 อนอรสจนน วงศนกธนทา57201256 23 50.63 ผผาน

1579900833086 อรณอชา ปธญญาโชตอ57201257 24 55.00 ผผาน

รวมสาขาเทคโนโลยทสารสนเทศและการสชทอสาร (เทคโนโลยทสารสนเทศ)    24 คน

รวมทบตงหมด    605  คน

วธนทณย 17/01/2018 07:46:31

หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 36/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายชชทอเดดกพวเศษไมญนสามาควดคญาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดดกพวเศษ

- - -- -
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หมายเหตส : ชยยอวอชากรสณาตรวจสอบรายละเอณยดทณยหนนาสสดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 37/37

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายละเอทยดววชา    

คะแนนเตดมรหบสววชา ชชทอววชา

51 ความรว นดนานสมรรถนะหลธกและสมรรถนะทธยวไป ระดธบ ปวช.  100.00
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