
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    
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ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ไมญระบบสาขา

1579900663920 ชฎาภา แจนววสอน57290012 1 38.75 ผผาน

รวมสาขาไมญระบบสาขา     1 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน
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1571200083192 กรรชวย ไกลถวทน57200915 1 51.25 ผผาน

1100501447650 กวนยารวตนน บตญทาวงคน57200877 2 40.00 ผผาน

1900201104148 กาญจนา ตตาภภ57200984 3 40.00 ผผาน

8577273000362 กาญจนา วงคนษา57201001 4 34.38 ปรวบปรตง

1579900749263 กานตนธวดา ศวรวชมภภ57200955 5 41.25 ผผาน

1571400002234 กตลณวฐ ธรรมวงคน57200925 6 43.13 ผผาน

1570400226832 เกวลท เรชองรตผง57200895 7 38.75 ผผาน

1570600049985 จวกรกรวช ปว จดท57200902 8 40.00 ผผาน

1571300041581 จวดารวตนน ทะนตธตารงศวลปน57200923 9 38.75 ผผาน

1579900753279 จวนณากานตน เถวงอนอม57200961 10 38.13 ผผาน

1570500234861 จวราภา โนแกนว57200899 11 33.75 ปรวบปรตง

1570300154074 เจนจวรา นตธรรม57200890 12 35.63 ผผาน

1579900771684 ชญานนทน เทพอตดม57200971 13 54.38 ผผาน

1570700225289 ชลวดากานตน จวบใจนาย57200910 14 40.63 ผผาน

1579900747503 ฐวตวพร เมชองมภล57200952 15 43.13 ผผาน

1579900770602 ฐวตวมา ปวนคะปวง57200970 16 35.00 ปรวบปรตง

1579900750105 ฑวมพวกา ใจจวกร57200956 17 31.88 ปรวบปรตง

1579900760291 ณวฏฐณวชา คตาเวทยงเปา57200967 18 44.38 ผผาน

1119900736564 ณวฐกานตน ยอดจวนทรน57200880 19 46.88 ผผาน

1579900739721 ณวฐชา บตญธรรมมาภณ57200950 20 56.88 ผผาน

1570300150851 ณวฐธวกานตน ไชยลวงการ57200886 21 29.38 ปรวบปรตง
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1579900719046 ณวฐธทญา สารสท57200942 22 35.63 ผผาน

1100702623871 ณวฐพล ศรททรงฮาด57200878 23 37.50 ผผาน

1571700004534 ณวฐมล สวทธวขวนแกนว57200930 24 45.63 ผผาน

1571700005999 ณวฐวรรณ หลนาตว57200932 25 30.00 ปรวบปรตง

1579900744806 ณวชาภา ตารวนทรน57200951 26 58.13 ผผาน

1579900747538 ดวงเดผน ใจปวน57200953 27 48.13 ผผาน

1331700046808 ดวงฤดท บตญวงศน57200883 28 46.88 ผผาน

1570300155755 ดารารวศมท บตญเจวง57200892 29 40.63 ผผาน

1570500231439 ทวกษนดนวย ตวตนเกทตยง57200896 30 38.75 ผผาน

1571200086043 ธนกฤต อวทนคตา57200919 31 44.38 ผผาน

1570700228440 ธนวรรณ ถนนทอง57200911 32 53.75 ผผาน

1720300156164 ธนากร สวงหนเท57200982 33 41.25 ผผาน

1571300045136 นงเยาวน สมควร57200924 34 43.75 ผผาน

1570600053028 นทท กนอนคตา57200903 35 63.13 ผผาน

1570400225917 นตนาฝน สาระทะ57200894 36 35.63 ผผาน

1570700224941 เนตวพงษน คงตตผน57200909 37 48.13 ผผาน

0570989010649 บววแดง คตามภล57200876 38 31.88 ปรวบปรตง

8570176012479 บาบทนผา อายท57200990 39 39.38 ผผาน

8570776015045 บภเบอะ มอแลกภผ57200993 40 41.25 ผผาน

8578578000227 ปฐวณา สามนวล57201002 41 47.50 ผผาน

1571700004569 ประกายมาศ มวทนกตง57200931 42 28.13 ปรวบปรตง
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1579900752809 ปรางทวพยน นนอยพตฒ57200960 43 40.00 ผผาน

1570500234039 ปรวศนา สารขนาวดตา57200898 44 32.50 ปรวบปรตง

1579900757703 ปารวชาต พวนธตนสตภะ57200963 45 46.25 ผผาน

1571400002251 ปวท นพลอย เชทยงแปง57200926 46 54.38 ผผาน

1579900758254 ปว ยธวดา วรววชญนอดวศวย57200965 47 50.00 ผผาน

1579900754950 ผไทธน พวนสตภะ57200962 48 46.25 ผผาน

1579900773768 พรสวรรคน อวนตตะ57200972 49 50.00 ผผาน

1579900708664 พวชรา อตทธาสม57200939 50 48.75 ผผาน

1579900706246 พวชรวนทรน จวนโจ57200938 51 50.63 ผผาน

1579900759021 พวณณวดา วงคนใหญผ57200966 52 36.25 ผผาน

1571200083851 พาทวนธวดา วชวรอาภา57200916 53 46.88 ผผาน

1579900676011 พาวรวณรน เพชรนตนา57200935 54 40.63 ผผาน

1579900775728 พวชชาพร ไชยวงษน57200973 55 42.50 ผผาน

7570901043217 พวมใจ อตาพร57200988 56 36.25 ผผาน

1570300152144 พวมพนนวภา ทรงสวทธวเจรวญ57200888 57 35.00 ปรวบปรตง

1570500233890 พวมพวกา ราชคม57200897 58 57.50 ผผาน

1571200084211 พวมภวชา รวตนะ57200917 59 38.13 ผผาน

1570700224291 ฟนารตผง กวนแกนว57200907 60 - -

1570300151440 ภวทรพร ธรรมวงคน57200887 61 46.25 ผผาน

1571200086892 ภานตกตล ฝตผ นว วง57200920 62 46.88 ผผาน

7579900025884 มนวส มาไกล57200989 63 38.13 ผผาน
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8571384012835 มยตรท  แซผลท57200997 64 41.25 ผผาน

1571700007282 มยตรท  ปานสววสดวด57200933 65 40.63 ผผาน

8571084119723 มาลวณท เหวยยชทอ57200996 66 43.75 ผผาน

8571073012345 มาลท เบทยทภ57200995 67 48.13 ผผาน

1579900757801 เมรวกา จวนทรนตตะนาเขต57200964 68 41.25 ผผาน

1571800000221 ยตพาพวน หลลกอผอน57200934 69 32.50 ปรวบปรตง

1571600001118 รจนา กาววชวย57200929 70 33.13 ปรวบปรตง

1570700221780 รวชนทกร สมปาน57200906 71 41.88 ผผาน

1579900780829 รวชนทกร สววสดท57200978 72 37.50 ผผาน

1570900112992 รวฐเขต มะโนเสารน57200912 73 43.75 ผผาน

1579900762715 รวตตวญา เปป งเรชอน57200968 74 62.50 ผผาน

1571300039608 รตผงนภา แซผฟนา57200922 75 36.88 ผผาน

1579900728827 เรนตกา คตณคตาฮอม57200944 76 41.88 ผผาน

1570300154457 ลลวตา บตญเรทยม57200891 77 31.88 ปรวบปรตง

1579900777500 วรรณธวดา ชวยวงศน57200975 78 44.38 ผผาน

1579900719101 วรรณรวตนน ชวยสมบวตว57200943 79 - -

1579900730171 วรวชยา ทวพประเสรวฐ57200945 80 68.75 ผผาน

1571200079489 วรวญญา จวกรสาร57200914 81 51.25 ผผาน

1129900480802 วราภรณน ทานะขวนธน57200881 82 31.25 ปรวบปรตง

1550500168541 วราภรณน ใหมผวงคน57200884 83 49.38 ผผาน

1579900763991 วรวศรา ศรทลา57200969 84 41.88 ผผาน
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1579900683475 วฤทวยภรณน ปวนนา57200936 85 40.00 ผผาน

8570184003351 ววนเพปญ แซผหมภผ57200991 86 41.88 ผผาน

1579900717582 ววลลภา บตญยง57200940 87 45.00 ผผาน

1579900751748 ววชญา ดวงสม57200958 88 40.63 ผผาน

1570500236848 ววชาดา ถาเปท ยง57200900 89 32.50 ปรวบปรตง

1579900752469 ววธวญญา นนอยหมอ57200959 90 39.38 ผผาน

1571500008234 ววภาวท โหวผยแมะ57200927 91 40.63 ผผาน

5630400033394 ศศวประภา พานสกตลบตตร57200986 92 33.13 ปรวบปรตง

1579900747635 ศวรดา วงศนพวพวกษนว วฒนา57200954 93 53.75 ผผาน

1570700224410 ศวรวกตล จวนทรวงศน57200908 94 42.50 ผผาน

1579900779839 ศวรวขววญ สลทสองสม57200977 95 42.50 ผผาน

1570700221062 ศวรวนทรา สมศรท57200905 96 41.88 ผผาน

1579900735980 ศวรวมวนตรา ใจอตผน57200948 97 40.63 ผผาน

1103100437176 ศวรวลวกษณน สทเลปก57200879 98 38.13 ผผาน

1571200087121 สตรทรวตนน ใจสท57200921 99 51.88 ผผาน

1170500048956 สถาพร พงษนยวนม57200882 100 55.00 ผผาน

1570700218436 สวทธวพงษน พวลาภ57200904 101 36.25 ผผาน

1579900776970 สวราวรรณ กาละ57200974 102 45.63 ผผาน

1579900717680 สวราวรรณ เขชทอนคตาแสน57200941 103 38.75 ผผาน

8571584189402 สทสตดา มาเยอะ57201000 104 43.13 ผผาน

1570900116785 สตดารวตนน สตดววลวย57200913 105 56.88 ผผาน
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หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

8570776016441 สตนวนทา คตาสตข57200994 106 38.75 ผผาน

1579900734428 สตนวสา กตสววสดวด57200947 107 50.00 ผผาน

1570400218287 สตภเวช อวนตตะโน57200893 108 44.38 ผผาน

1570300152187 สตภสสร โนขวตว57200889 109 45.63 ผผาน

1570100109598 สตภาภรณน ดทอวนกอง57200885 110 53.75 ผผาน

8571576042244 สตรวย วนตน เยเบทยง57200999 111 47.50 ผผาน

1579900779481 สตวรรณา กวจเจรวญ57200976 112 40.00 ผผาน

1579900689899 เสาวลวกษณน ยอดวงษน57200937 113 50.63 ผผาน

1579900783704 อภวญญา แกนววงคนว วน57200979 114 56.88 ผผาน

1579900788161 อรรววนทน ฉวตรมณทกาญจนา57200980 115 - -

1571600000987 อรวรรณ โยสตใจ57200928 116 46.25 ผผาน

1579900751705 อรวสา บตญยา57200957 117 40.00 ผผาน

1570500238905 อรวสา วงคนยาชวย57200901 118 52.50 ผผาน

7570900029504 อรตณท มอโปต ะกภผ57200987 119 50.63 ผผาน

1579900796041 อวจฉรา กลตทาสามเรชอน57200981 120 35.00 ปรวบปรตง

1579900733235 อวมพวกา แซผไหม57200946 121 42.50 ผผาน

8571573035425 อาตท เบทยวเช57200998 122 40.00 ผผาน

2571500018092 อาเนทย และเชอ57200985 123 50.00 ผผาน

1571200085519 อารทยา คตาคภณ57200918 124 45.63 ผผาน

1801300250918 อตรวสยา เพชรใหญผ57200983 125 44.38 ผผาน

8570584006307 อภผ บตญรวกษา57200992 126 43.75 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 8/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

1579900737176 เอลวสา จวตตานตปกรณน57200949 127 36.88 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การบบญชท)   127 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 9/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

1579900731071 เกษศวรวนทรน โนนตา57201034 1 31.25 ปรวบปรตง

1579900707366 ขนวษฐา ธะนะ57201033 2 43.13 ผผาน

1800400280681 จาธวชา หนภเพชร57201044 3 41.88 ผผาน

1570500223100 ชาตรท  ปผ าตต นม57201011 4 38.75 ผผาน

1579900743648 ชานนทน อะทะวงษา57201038 5 30.00 ปรวบปรตง

1579900698219 ณชวกานตน เหมชองอวนตตะ57201031 6 40.63 ผผาน

1579900687233 ณภวทร พงษนประภาส57201028 7 34.38 ปรวบปรตง

1570900105953 ณวชญา ศรทนรศวกดวด ศวลปน57201021 8 34.38 ปรวบปรตง

1570600053974 ธวตวมา ตานวล57201016 9 27.50 ปรวบปรตง

1571000089537 ธวตวมา ปวนปนอ57201023 10 34.38 ปรวบปรตง

1579900705126 นฤมล หลผอดท57201032 11 44.38 ผผาน

1579900741815 นวฐพงษน ใจวงศน57201037 12 33.75 ปรวบปรตง

1579900735548 นวนทววฒนน ววรวจวนดา57201036 13 39.38 ผผาน

1570400222411 นตจรทยน คตานตะ57201009 14 30.63 ปรวบปรตง

1579900770912 เปรมภวสสร ใจกวนาง57201043 15 41.25 ผผาน

1570400222047 พนวดา ฟภมา57201008 16 36.25 ผผาน

1570700228393 พวชสตรท  จวนทาพภน57201020 17 29.38 ปรวบปรตง

1579900743893 พวณณวตา คตณาแปง57201039 18 34.38 ปรวบปรตง

1560300284903 พวมพนกมล แสงศรทจวนทรน57201005 19 - -

1570500209255 แพรววนวต กาววละ57201010 20 35.63 ผผาน

1570300151075 ฟนารตผง โรงทา57201006 21 28.13 ปรวบปรตง

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 10/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

1570700194430 ภวทรานวษฐน ลาดคม57201017 22 - -

1570600052544 มงคล ศรทโพธวด57201015 23 23.75 ปรวบปรตง

1571400002404 รวฐนวนทน เตปมกวณฑน57201024 24 33.75 ปรวบปรตง

1579900731151 รวตนา สมบตญ57201035 25 38.13 ผผาน

1101500955865 รวตนาภรณน ปฎวพวมพาคม57201003 26 30.63 ปรวบปรตง

1579900749549 วรนตช หาญกตล57201040 27 48.13 ผผาน

1579900625866 วรรณมณท คตณาพรธรรม57201027 28 47.50 ผผาน

1579900545455 วรรณรวกษน อตตมะ57201026 29 38.75 ผผาน

1570700220465 วรรณสร มภลกาศ57201018 30 41.25 ผผาน

1579900692237 วรางคณา อารทยนวงคน57201030 31 42.50 ผผาน

8571084125839 ววภาวท เชอหมชทอ57201045 32 48.13 ผผาน

1570400208559 ศรวณยนพร ตตบหนผอ57201007 33 28.13 ปรวบปรตง

1570500233245 ศวรภวสสร อนายเหมย57201012 34 46.88 ผผาน

1579900770459 ศวรวพร พตทธจวนทรน57201042 35 24.38 ปรวบปรตง

1570700220708 ศตภลวกษณน ศรทสววสดวด57201019 36 33.75 ปรวบปรตง

1571000078942 สายฝน ยทแจะ57201022 37 26.88 ปรวบปรตง

1570500236937 สตพวตรศจท เชชนอเมชองพาน57201013 38 35.63 ผผาน

1570500237461 อภวว วฒนน เรชองเปป ง57201014 39 28.13 ปรวบปรตง

1579900690234 อรนวภา ไชยยา57201029 40 42.50 ผผาน

1571600001363 อรรถพงษน วรรณา57201025 41 24.38 ปรวบปรตง

1509970061554 อรอนงคน ปวญญาไว57201004 42 30.00 ปรวบปรตง

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 11/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

1579900755051 อรวยะ แสงอรตณ57201041 43 38.75 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การตลาด)    43 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 12/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การเลขานบการ)

1270400049453 กาญจนา นรา57201046 1 41.25 ผผาน

1571000086210 จรวยา แกนวเมชองกล57201054 2 38.75 ผผาน

1571200084130 ณวฐธวชา ชาตวเวทยง57201055 3 38.13 ผผาน

1570700213418 ดวงหทวย สตปราการ57201049 4 34.38 ปรวบปรตง

1579900774870 ดตษฏท มาลากตล ณ อยตธยา57201061 5 35.00 ปรวบปรตง

1579900765536 ธวดารวตนน กองแกนว57201060 6 45.00 ผผาน

1579900776953 นฤมล เพชรนวล57201062 7 51.88 ผผาน

1579900716306 นวนทววฒนน นวนคตา57201058 8 41.25 ผผาน

1570700223120 ปฏวมา ปวนสททอง57201051 9 28.75 ปรวบปรตง

1571200085136 ปรวศนา แกผนจวนทรน57201056 10 36.88 ผผาน

1550500149759 ภวทรธวดา พรมววงขวา57201047 11 44.38 ผผาน

1579900727219 มธตรส เยาวนธานท57201059 12 48.75 ผผาน

1570700217871 ยตวณท ทรายทา57201050 13 40.63 ผผาน

8571584060396 วนวดา ผผาโว57201063 14 42.50 ผผาน

1579900609747 วรตณยตพา โปทากาศ57201057 15 45.63 ผผาน

1570700230436 ศวรวพร อตตดชวยวงคน57201053 16 46.88 ผผาน

1570300146721 สตพาณวกา อรวนราช57201048 17 32.50 ปรวบปรตง

1570700224568 โสภวดา ใจวงคน57201052 18 36.88 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การเลขานบการ)    18 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 13/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1571700006138 กฤษณา ชาญตลาด57201075 1 43.75 ผผาน

1579900754631 จวราพร เมชองงาม57201090 2 35.00 ปรวบปรตง

1103702363090 จวราววฒนน หลวกคตา57201065 3 28.13 ปรวบปรตง

1579900760062 ณรงคนฤทธวด  พภลกลาง57201092 4 40.63 ผผาน

1579900752477 ณวฐดนวย ไชยเนตร57201087 5 38.75 ผผาน

1570500232575 ทวศนนพล สทเขทยว57201070 6 38.75 ผผาน

1579900716012 ททปกร ชผางเขทยน57201082 7 46.88 ผผาน

1579900769892 ไทวกฤต เรชองอวนทรน57201093 8 43.13 ผผาน

1102002873485 ธนพนธน ยวนมพลาย57201064 9 39.38 ผผาน

1579900758939 ธนภรณน ใจววง57201091 10 31.88 ปรวบปรตง

1579900780748 ธเนศ โพธวสตข57201095 11 29.38 ปรวบปรตง

1579900736803 ธรรมรวตนน สตรวยะ57201085 12 41.88 ผผาน

1579900689571 ธทราภรณน ใจซชทอ57201078 13 47.50 ผผาน

1800400272980 นนทปรทชา สโมสร57201096 14 39.38 ผผาน

1560100431198 นวพร พตผมทรวพยน57201067 15 46.88 ผผาน

1579900754445 ปกรณนเกทยรตว คตาตชนอ57201089 16 35.63 ผผาน

1570700235144 ประณยา ชฏาวงษน57201071 17 47.50 ผผาน

1570400231526 ปวทมาภรณน อนาวงคน57201069 18 41.25 ผผาน

1579900697689 ปว ตวพงษน อยภผอวนทรน57201079 19 36.88 ผผาน

1579900712955 ปว ยววฒนน สมตทรารวนทรน57201081 20 44.38 ผผาน

1579900753970 พชรดนวย กวนธวยะ57201088 21 35.00 ปรวบปรตง

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 14/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1579900678013 พรวษฐน เหลททยมพงศาพตทธว57201077 22 30.63 ปรวบปรตง

1579900736501 ภานตว วฒนน กนางออนตา57201084 23 28.75 ปรวบปรตง

1570300149097 ภภวดล อตปละ57201068 24 44.38 ผผาน

1579900770041 ภภวศวษฏน แกนวกนอ57201094 25 42.50 ผผาน

1571700005174 วรลวกษณน ศรทพรม57201073 26 41.88 ผผาน

1579900748402 วาสนา สตธาพจนน57201086 27 31.88 ปรวบปรตง

1579900736005 วตฒวชวย ตาหลนา57201083 28 - -

1571700005697 ศวรวลวกษณน พวทวกษนศตภเมธวน57201074 29 48.75 ผผาน

1571600000936 สหรวฐ เจรวญเมชอง57201072 30 35.00 ปรวบปรตง

1579900698111 สตธทมนตน ตตะคตา57201080 31 41.88 ผผาน

1200401048663 อาทวตยน ซาวคตาเขตตน57201066 32 45.63 ผผาน

1579900569940 อานนทน กาบแกนว57201076 33 50.63 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรรธบรกวจ)    33 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 15/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การจบดการธบรกวจคดาปลทก)

1579900748046 กชนวนทน สตวรรณแปง57201098 1 19.38 ปรวบปรตง

1579900720931 กรรณวกา กตมยานนอย10590025 2 28.75 ปรวบปรตง

1570500234471 กวญญาภวค เรชอนสชบ10600841 3 32.50 ปรวบปรตง

1571400002901 จวรภวญญา เทพศวกดวด57201097 4 31.88 ปรวบปรตง

1570700220040 เนตวพร แสงหนผอ10600837 5 34.38 ปรวบปรตง

1570700224002 เบญจมาศ สตยะไชย10600843 6 35.00 ปรวบปรตง

1571400002323 ผอบรวตนน ปรทชตม10600839 7 30.63 ปรวบปรตง

1579900752680 วสตธวดา ววระตวกตล10600845 8 49.38 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การจบดการธบรกวจคดาปลทก)     8 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 16/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การจบดการโลจวสตวกสร )

1570500233750 กชกร ทวพยนเมชองพรหม10600846 1 37.50 ผผาน

1909802226670 กนกวรรณ นวนพนวส10701350 2 - -

1579900742340 กวญญารวตนน ชชทอสวตยน10701282 3 35.63 ผผาน

0570189032524 แกนว บตญธรรม13201449 4 32.50 ปรวบปรตง

1579900704430 จรวญญา แกนวมภล10701328 5 37.50 ผผาน

5571500048727 จตฑาทวพยน มาเยอะ10701290 6 35.00 ปรวบปรตง

1579900784590 จตฬาลวกษณน กนองออนตา10600856 7 43.75 ผผาน

1579900541581 ชฎาภรณน โพธว10701276 8 26.88 ปรวบปรตง

1571000084501 ชนวกานตน เบทยแล10701274 9 40.63 ผผาน

1570500232427 ณทรนตช สมศวกดวด10701308 10 55.63 ผผาน

1570900116424 ธนากร อวนมตผง10701273 11 37.50 ผผาน

2309901063829 ธทรพงษน ทองคตา10701289 12 28.13 ปรวบปรตง

1560100424507 นวนทนา ฟองจตา10701304 13 45.00 ผผาน

1579900711371 นวภาพร ชตมกวนาง10701332 14 33.13 ปรวบปรตง

1570900113221 นวรวนดรน คตาบตญชภ10600861 15 35.00 ปรวบปรตง

1571700004640 นตชรา แซผลท10701275 16 27.50 ปรวบปรตง

1570900114651 ปนวดดา อวทนคตา10701318 17 33.75 ปรวบปรตง

1579900705177 ปานตะววน ยะวงศน10701330 18 33.75 ปรวบปรตง

1560100460171 ฝนดาว สผองแสง20208734 19 56.25 ผผาน

1579900732875 พวราอร ตาณะ57201101 20 31.88 ปรวบปรตง

1409901604863 มยตรา ตตะมา10701298 21 23.13 ปรวบปรตง

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 17/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การจบดการโลจวสตวกสร )

1579900751896 มวลลวกา แตผงตวนง10600852 22 43.75 ผผาน

1579900713226 มานพ นวนตา10701280 23 38.75 ผผาน

1480200118484 ยศวดท ศรทค ตาสตข10701263 24 61.88 ผผาน

1399900054411 ฤทธวรณ ธรรมสตจรวต10701296 25 44.38 ผผาน

1579900741661 วรวญญา ชมเชย10701336 26 42.50 ผผาน

1509970034981 วรตณพร บวนงเงวน10701302 27 38.13 ผผาน

1570700215542 ววภา ใจสมปาน57201100 28 35.63 ผผาน

1560300287422 ศวรวนตช พาชทเชททยวชาญ10701266 29 30.00 ปรวบปรตง

1570900120618 ศวรวพร ศวรวพตทธา10600863 30 33.13 ปรวบปรตง

1579900767113 ศวรวลวกษณน ตาเขทยว10600866 31 38.13 ผผาน

1571200087791 ศวรวววมนตน เนทยนไธสง13201463 32 26.88 ปรวบปรตง

1570700223839 ศววะ แกนวรากมตข10701314 33 45.63 ผผาน

1579900756731 ศตธวพร มผวงปวตน57201102 34 - -

1571200087431 ศตภวรรณ ณตวงษนศรท13201453 35 36.88 ผผาน

1579900747767 สาววกา สารเกผง10590024 36 34.38 ปรวบปรตง

1129700135389 สวรวนทร ศรทพตฒ10701294 37 30.00 ปรวบปรตง

1570900110850 สตดา มาเยอกภผ10701316 38 38.13 ผผาน

1579900776694 สตนวษา สตขท10600855 39 41.88 ผผาน

1570500232524 สตพวตรา เมชองคตามภล10701268 40 41.88 ผผาน

1570900113034 สตพวตรา แหลผงหนวยชวย10600847 41 38.75 ผผาน

8570576002144 สตภาวน ลนทอง10701291 42 49.38 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 18/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การจบดการโลจวสตวกสร )

1579900729114 สตวนทยน ตวตบปนอ10600864 43 46.88 ผผาน

6570971008765 หมททนอ แชผหมชทอ10600871 44 30.00 ปรวบปรตง

1570500237445 อนตชา หมวทนควด10701269 45 43.13 ผผาน

1571200083567 อภวษฎา ตวนถา13201459 46 25.63 ปรวบปรตง

1579900772478 อรวรรณ โตไผผ10600854 47 42.50 ผผาน

1810400155461 อรตณรวตนน อผอนเหลชอง10600857 48 36.25 ผผาน

5570101123082 อวงคณา ลทสผอ10701292 49 39.38 ผผาน

1570900118729 อาทวตยา มหวนตน10600862 50 45.00 ผผาน

0570989144891 อาหมท แลเชอ57201099 51 26.88 ปรวบปรตง

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การจบดการโลจวสตวกสร )    51 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 19/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

ศวลปกรรม (ววจวตรศวลปร )

1579900616450 ชาญณรงคน ทาแกนว57201109 1 35.00 ปรวบปรตง

1570500223291 ณวฏกวตตวด  ปนองศรท57201103 2 25.00 ปรวบปรตง

1570500235124 ทวกษวนา เชทยงคตา57201104 3 35.00 ปรวบปรตง

1579900754461 ทวศนนพล ศรทจตมปา57201113 4 25.63 ปรวบปรตง

1579900734215 ธวญวลวกษณน ยททภวญโย57201112 5 30.63 ปรวบปรตง

1571200087198 พตฒวพงศน แสนจวนทรน57201107 6 37.50 ผผาน

1579900722870 วงศธร ราชคม57201111 7 33.13 ปรวบปรตง

1579900780438 ววนาญ อวนกลวด57201114 8 60.63 ผผาน

1571200086345 ศตรรษ สาพภนคตา57201106 9 28.75 ปรวบปรตง

1570700229021 ศตวรรษ หรรษา57201105 10 34.38 ปรวบปรตง

1579900651611 สวณหววชญน ใหมผใจ57201110 11 26.25 ปรวบปรตง

1579900795524 อมรวนทรน ตวตบโตตะ57201115 12 40.00 ผผาน

1579900595878 อตดมศวกดวด  เชชนอเมชองพาน57201108 13 34.38 ปรวบปรตง

รวมสาขาศวลปกรรม (ววจวตรศวลปร )    13 คน
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1571700005689 กษาปณน มณทจวนสตข57201123 1 45.63 ผผาน

1579900427274 จตตรนตน จวนทรนศร57201124 2 45.63 ผผาน

1579900774110 ชยตต ทนาวโยธา57201127 3 28.75 ปรวบปรตง

1421200061947 ฌานวตยน ประภานนทน57201118 4 32.50 ปรวบปรตง

1600100739388 ทวพยนวรรณ ปตละเปา57201128 5 31.25 ปรวบปรตง

1570700233010 ธานวนทน ซาวคตาเขต57201122 6 33.75 ปรวบปรตง

1801500066690 นรวศ คตาแกผน57201129 7 27.50 ปรวบปรตง

1570700211814 พลยตทธ เกวดคตา57201121 8 45.63 ผผาน

1560100424582 พวทยา ปผ าตต นม57201119 9 33.13 ปรวบปรตง

1570400219305 ศรวณยนพร ถลงการ57201120 10 40.63 ผผาน

0570989067721 สตธาดล จวยเจรวญ57201116 11 42.50 ผผาน

1579900744318 สตภวคพงศน นวนตา57201126 12 32.50 ปรวบปรตง

0576400001668 อาชภ เชอหมชทอ57201117 13 23.75 ปรวบปรตง

1579900505917 เอกสวทธวด  ตารวนทรน57201125 14 22.50 ปรวบปรตง

รวมสาขาศวลปกรรม (เทคโนโลยทศวลปกรรม)    14 คน
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1579900719020 กมลทวพยน เอมแยนม10701412 1 55.00 ผผาน

1579900746639 กมลลวกษณน อยภผดท57201178 2 33.13 ปรวบปรตง

1579900755603 กรวตฒว มงคล10600874 3 31.25 ปรวบปรตง

1570300155283 กวญญาณวฐ กองฟภ57201139 4 19.38 ปรวบปรตง

6570172040382 กวลยา อวนสาม57201195 5 38.13 ผผาน

1570800078717 กานตนธวดา ขวนใจ57201152 6 23.13 ปรวบปรตง

1579900704880 กานตนธวดา ปวนใฝผ10701366 7 24.38 ปรวบปรตง

1579900745390 กวตตวกร ขอดแกนว57201177 8 42.50 ผผาน

1579900774659 ไกรววชญน อตปนวนชวย57201186 9 21.25 ปรวบปรตง

1570400224732 จวนจวรา สอนแกนว10701362 10 30.00 ปรวบปรตง

1570400212548 จวดาภา ผาบปว จวงศน10701400 11 38.13 ผผาน

1570300154660 จวนตนา เจรวญศวรว57201138 12 41.25 ผผาน

1579900726875 จวรภวญญา ใจปวน57201167 13 28.13 ปรวบปรตง

1570300140723 จวรเมธ เขทยวสด57201135 14 32.50 ปรวบปรตง

1560300284237 จวรายต พรชวย10701360 15 30.63 ปรวบปรตง

1570700208562 ชนกนวนทน จทปว น57201148 16 38.13 ผผาน

1570400226476 ฐานวกา คงสมบวตว57201143 17 28.75 ปรวบปรตง

1570600052897 ณวฐชญา มนาแกนว57201146 18 40.63 ผผาน

8571573022064 ณวฐพร คตาตาล57201201 19 28.13 ปรวบปรตง

1579900758238 ณวฐวตฒว อรวญโสต57201181 20 33.13 ปรวบปรตง

1579900632978 ดลนภา กนางออนตา57201162 21 34.38 ปรวบปรตง
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1570300142505 ทรงพร บตญคตณประเสรวฐ57201136 22 33.75 ปรวบปรตง

1570900113310 ธงชวย มหาปตรวมกตล57201154 23 30.63 ปรวบปรตง

1579900765129 ธนภภมว ววนทมาตยน57201182 24 40.63 ผผาน

1570400223353 ธนากร ภภมท57201141 25 35.63 ผผาน

5570100105188 ธวตวการณน ปภผ เหลปก57201193 26 38.13 ผผาน

1570900111678 ธทรนตช ฟภเมชองคตา57201153 27 41.25 ผผาน

1570300145776 นวดดา รพทพวพวฒนน57201137 28 46.25 ผผาน

1579900758718 นวภาพร ยามท10701369 29 29.38 ปรวบปรตง

1571200084024 นวภาพร อวนเทพ10701406 30 32.50 ปรวบปรตง

1579900708231 นวรมล คทรทแสนใจ57201164 31 31.25 ปรวบปรตง

7571100013396 บวงอร แลเชอ57201198 32 26.25 ปรวบปรตง

1570800068053 เบญจวรรณ เขทยวคตา57201150 33 28.75 ปรวบปรตง

1570800077869 เบญจวรรณ ปงชาคตา57201151 34 23.75 ปรวบปรตง

1579900782171 ปรเมศวรน สตนวนตา57201187 35 39.38 ผผาน

1579900719534 ประกายทวพยน วงคนววรวยะ57201166 36 35.00 ปรวบปรตง

1579900729581 ปรวชญา ใฝเครชอ57201170 37 46.25 ผผาน

1579900755719 ปววตตรา รวกทา57201180 38 32.50 ปรวบปรตง

1579900751071 ปว ยภรณน วานวชพภล57201179 39 36.88 ผผาน

8571084136946 พรพวมล เชอเมชอ57201200 40 28.13 ปรวบปรตง

1570600053141 พรรณธวพา ไชยสาร57201147 41 28.75 ปรวบปรตง

1749900585480 พวพวฒนน โกสท57201189 42 30.00 ปรวบปรตง
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7571500054782 พวมพา ลาชท57201199 43 28.13 ปรวบปรตง

1571000082761 พวมพา หมชทอปภ10701363 44 35.63 ผผาน

1571200082790 ภวทรานวษฐ เชชนอเมชองพาน57201156 45 39.38 ผผาน

8571578005559 ภวญญาพวชญน ยททอาม57201202 46 40.63 ผผาน

5570100107377 มธตรส ทววชวยมงคล57201194 47 40.63 ผผาน

8571584078872 มยตรท  ตาเปทน ยว10600881 48 30.00 ปรวบปรตง

1579900735947 มลรดา อตผนมภล57201175 49 32.50 ปรวบปรตง

0571089001512 มาเซละ ยททยภ57201131 50 27.50 ปรวบปรตง

5501101065032 เมลาณท แลเชอกภผ57201191 51 30.00 ปรวบปรตง

1579900716900 ยอดขววญ แกนวมา57201165 52 35.63 ผผาน

1100800946119 รววชญน อวศวเรชองสตข57201132 53 33.75 ปรวบปรตง

1579900751888 รวชนทกร กวนจวนะ10600873 54 32.50 ปรวบปรตง

1579900768128 รวฐธรรมนภญ มาเยอะ57201183 55 32.50 ปรวบปรตง

1909801095831 ราเยผนตน กตนวน57201190 56 - -

1571700005620 ลวขวต คตาบตญ57201161 57 45.63 ผผาน

5570100102472 วนวดา เปเจกภผ57201192 58 33.13 ปรวบปรตง

1579900739110 วลวย แซผเตวตน57201176 59 38.75 ผผาน

1570500233041 ววจวตรา พวกนวล57201145 60 27.50 ปรวบปรตง

1579900732573 ววษณต อวนตา57201171 61 34.38 ปรวบปรตง

1570700225751 วทระเดช เงวนปา57201149 62 40.63 ผผาน

1571000088026 ศตพร ตตผนแกนว57201155 63 39.38 ผผาน
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1579900772460 ศศวววมล คทรทแกนว57201184 64 31.88 ปรวบปรตง

1579900727766 ศวรภวสสร ทากกอง57201169 65 31.88 ปรวบปรตง

1571200087490 ศวรวพรรณ กาววละ57201158 66 55.00 ผผาน

7570901042521 สรนอยศรท  นามพรม57201197 67 31.25 ปรวบปรตง

1560300282692 สวนตวพงษน คนลงควด57201134 68 40.00 ผผาน

7570900029521 สายพวน นามอวทน57201196 69 31.25 ปรวบปรตง

1570400224376 สวรวนทรนญา สตภาพวฒนน57201142 70 33.13 ปรวบปรตง

2101100057094 สตกวลยา จวนทรววโรจนน10701390 71 43.13 ผผาน

1579900602378 สตชาดา สรนอยจวตร10701408 72 53.75 ผผาน

1579900707269 สตดารวตนน ณ ลตาปาง57201163 73 25.00 ปรวบปรตง

1579900793114 สตทวตตา อวนธวศวกดวด57201188 74 38.75 ผผาน

1571700005492 สตธวดา กตมจวนทลก57201160 75 21.25 ปรวบปรตง

1571200086914 สตธวดา ทาทองหลาง57201157 76 45.63 ผผาน

1579900774187 สตธท ไชยวงคน57201185 77 61.88 ผผาน

1579900727162 สตภาพร เปป งดวบ57201168 78 28.13 ปรวบปรตง

1571300040410 สตมาลท ยอดมณทบรรพต57201159 79 41.25 ผผาน

1570500227725 สตรศวกดวด  อวทนคตา57201144 80 26.25 ปรวบปรตง

8570184045151 สภดา แยซอกภผ10701391 81 35.63 ผผาน

1579900731607 แสงประกาย สตขใจ10701414 82 38.13 ผผาน

0570989000015 หมททโอตะ มาเยอะ57201130 83 41.88 ผผาน

8570184067198 หลนา หมชทอแล10701392 84 37.50 ผผาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 25/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (อาหารและโภชนาการ)

1579900735785 อตวกานตน บตญคง57201174 85 41.88 ผผาน

1570300156531 อนวญลวกษณน แกนวทวพยน57201140 86 35.63 ผผาน

1270400061003 อนตชา สระนนอย57201133 87 40.00 ผผาน

1579900735467 อภวว วฒนน ดวงแกนว57201173 88 43.75 ผผาน

0571589006670 อาหมทท หมชทอแล57290011 89 30.00 ปรวบปรตง

1579900732981 อวทธวกร ปวนนา57201172 90 44.38 ผผาน

รวมสาขาคหกรรม (อาหารและโภชนาการ)    90 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 26/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (การบรวหารงานคหกรรมศาสตรร)

1571200087457 กานดา สาคตณ57201205 1 37.50 ผผาน

1579900717922 กตลจวรา เกตตแกนว57201208 2 23.13 ปรวบปรตง

8571584207982 นาผชทอ ลาหภผ57201213 3 26.88 ปรวบปรตง

1571200087937 ปรวญดา กวนทะเขทยว57201206 4 31.25 ปรวบปรตง

1570300153035 ปาลวนท จวตตรวส57201204 5 58.13 ผผาน

6571572013391 ฝน หมอกคตา57201212 6 36.88 ผผาน

1579900781981 พลอยไพลวน จวนคตา57201211 7 43.13 ผผาน

1579900744181 พวชยะ ปวนพรหม57201209 8 40.63 ผผาน

1579900779537 พวมพนพวสตทธวด  ยะขวต57201210 9 50.00 ผผาน

1301801193644 พทรพล มณทรวตนน57201203 10 35.63 ผผาน

1571200088151 ววสสตตา ประเสรวฐสวงขน57201207 11 32.50 ปรวบปรตง

รวมสาขาคหกรรม (การบรวหารงานคหกรรมศาสตรร)    11 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 27/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

คหกรรม (เทคโนโลยทแฟชบทนและสวทงทอ)

8571584167484 ณวชกานตน แสงจวง57201220 1 21.88 ปรวบปรตง

0570189008003 ดาววณยน นามบตญ57201215 2 47.50 ผผาน

1570500241736 นวนทนนภวส ชวยนาม57201216 3 45.63 ผผาน

8570776028457 นวนทนนลวน เชอหมชทอ57201219 4 41.88 ผผาน

0570189003559 บภเมย เวยเยกภผ57201214 5 31.88 ปรวบปรตง

1579900735068 สวราวรรณ ผภกวาจา57201218 6 45.63 ผผาน

1571000085001 อตมาพร มาเยอะ57201217 7 28.13 ปรวบปรตง

รวมสาขาคหกรรม (เทคโนโลยทแฟชบทนและสวทงทอ)     7 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 28/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การโรงแรม)

1571000087372 กนวษฐา กวจพวทวกษน57201234 1 48.13 ผผาน

1570900123293 จตตพล รวกมวตร57201233 2 38.75 ผผาน

7579900027305 ชฏาพร นามคตา57201241 3 48.13 ผผาน

1570400185842 ชนภรณน ธรรมรวกษน57201226 4 47.50 ผผาน

1560200089122 ชตตวกาญจนน ควนธมภล57201224 5 50.63 ผผาน

0570889031105 ดทนะ สาโกกภผ57201221 6 31.25 ปรวบปรตง

1100400897641 ธนภรณน เลชทอมใส57201222 7 46.88 ผผาน

8571084082935 ธวดา อาซอง57201243 8 45.00 ผผาน

1570500236562 นนทวยา กกามา57201230 9 31.88 ปรวบปรตง

1570900105511 บตญญฤทธวด  สวทธวมงคล57201232 10 41.88 ผผาน

1560300284270 ภภมวย ขะยะ57201225 11 38.75 ผผาน

1570500236015 รสวกา ทาแกง57201229 12 38.75 ผผาน

1100702608944 รวตตวกาล กตณณะ57201223 13 34.38 ปรวบปรตง

5571500054930 รตจวรา เพทยเมทย57201240 14 34.38 ปรวบปรตง

1570500234071 วรวญญา สมโน57201228 15 44.38 ผผาน

8570184078874 ศวรวพร มชอชอ57201242 16 28.13 ปรวบปรตง

1571400002463 สมปราถนา มรกต57201236 17 38.13 ผผาน

1570600051769 สตทธวดา รวงบวดใจ57201231 18 51.25 ผผาน

1749800195469 สตธามาศ ไชยบตญเรชอง57201239 19 25.00 ปรวบปรตง

1571200087767 สตนวนทา มหววรรณน57201235 20 55.63 ผผาน

1570500208771 สตพรรณวการน อนายดท57201227 21 39.38 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 29/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การโรงแรม)

1579900680387 อภวญญา พยามโน57201237 22 51.25 ผผาน

1579900737346 ไอศภรยน ปว ยะธรรมาชวย57201238 23 40.00 ผผาน

รวมสาขาอบตสาหกรรมทญองเทททยว (การโรงแรม)    23 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 30/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)

1571000087348 กรรณวการน รวตนวงคน57201260 1 38.13 ผผาน

1570500229591 กรรณวภา โปธา57201253 2 32.50 ปรวบปรตง

1509901716288 กวตตวภพ ชมดง57201248 3 39.38 ผผาน

1509970125455 ขววญนภา พานทอง57201249 4 37.50 ผผาน

1579900769639 จวกรภพ หนผอคตา57201275 5 35.00 ปรวบปรตง

8570776028406 จวนทรนจวรา เบเชผกภผ57201284 6 51.25 ผผาน

1571700006201 จวตตราภรณน ตนนพตฒ57201264 7 33.13 ปรวบปรตง

8571584089491 เจนววส มาเยอ57201292 8 - -

1909701129661 ชไมพร แสนอวนทรน57201279 9 39.38 ผผาน

1102002786591 ดวชวรรณ พวกตลทอง57201245 10 42.50 ผผาน

1579900720800 ธนพล เนทยมแตง57201267 11 56.88 ผผาน

1570600052374 ธวญชนก ลวทมตระกภล57201255 12 40.00 ผผาน

1560300297193 นวภาวรรณ อวทนคตา57201251 13 33.13 ปรวบปรตง

1560300208573 บดวนทรนเดชา หอมนาน57201250 14 34.38 ปรวบปรตง

1579900760682 บตณยาพร มาฟภ57201273 15 45.00 ผผาน

8571584065495 บตษบา แยฉผอ57201291 16 48.75 ผผาน

1579900753121 ปรทยานตช กนอนแกนว57201270 17 46.88 ผผาน

1579900750148 ปวท นทวพยน รวนมสววสดวด57201269 18 47.50 ผผาน

1579900771404 ปว ยะธวดา ศรทววชวย57201276 19 31.25 ปรวบปรตง

1579900756707 พรพวทวกษน แสงเพปชรศวรวพวนธน57201272 20 50.63 ผผาน

8570484011953 พรรณท แซผวผาง57201283 21 38.75 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 31/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)

0570789025677 พลอยแสง หนผอใจยา57201244 22 43.75 ผผาน

1571100138891 พวชรท  ยะบลง57201261 23 41.88 ผผาน

8571084028108 พวชญา พวชญประดวษฐน57201285 24 31.25 ปรวบปรตง

1849900286341 ภวทราภรณน ปท ยแดง57201278 25 - -

1439900295956 ภาณตมาศ แกนวชวน57201247 26 48.75 ผผาน

1571200083630 ภาณตมาศ แสนคตาภา57201262 27 40.00 ผผาน

1579900767199 ภารดา ไชยวงคน57201274 28 36.88 ผผาน

8571576035124 มนวสนวนทน โวยแมะ57201290 29 41.25 ผผาน

1579900754089 มยตรท  ศรทสมวย57201271 30 26.25 ปรวบปรตง

8571084139805 เมธท เชอกอ57201287 31 32.50 ปรวบปรตง

1570800072883 รวกเกทยรตว บวงคมเนตร57201257 32 41.25 ผผาน

8571584133831 ลลวตา มชอแล57201293 33 25.00 ปรวบปรตง

1959900541707 ลวทธวรรณ วงคนประชา57201280 34 50.63 ผผาน

1570500233431 วรพงษน ตวตนเอนย57201254 35 41.88 ผผาน

8571084144302 วารตณท โวผยลอง57201288 36 50.00 ผผาน

8570184069611 ศรทไพ โซแชกภผ57201282 37 30.63 ปรวบปรตง

1570400223493 สวนวทรา อะสะนวธว57201252 38 36.88 ผผาน

1570800074983 สตทธวดา ชภสกตลยวทง57201258 39 43.75 ผผาน

1571200083711 สตนารท  อวรรณา57201263 40 32.50 ปรวบปรตง

1579900611024 สตนวสา เกชนอไขผ57201265 41 27.50 ปรวบปรตง

8570184060843 สตรทรวตนน จะงท57201281 42 48.13 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 32/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)

8571084055300 สตว วฒนน เยเบทยง57201286 43 36.88 ผผาน

1570700220902 เสฏฐวตฒว โพธว57201256 44 51.88 ผผาน

1579900740606 อโนทวย แกนวตา57201268 45 30.00 ปรวบปรตง

1411900295665 อรทวย ตาลเพลวง57201246 46 33.75 ปรวบปรตง

1579900615411 อวครพล บวนงเงวน57201266 47 33.13 ปรวบปรตง

1579900783402 อาทร รวนนายรวกษน57201277 48 44.38 ผผาน

1570900113476 อาทวตยา ดอนศรท57201259 49 39.38 ผผาน

8571084157617 อารท  มาเยอะ57201289 50 30.63 ปรวบปรตง

รวมสาขาอบตสาหกรรมทญองเทททยว (การทญองเทททยว)    50 คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 33/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

เทคโนโลยทสารสนเทศและการสชทอสาร (เทคโนโลยทสารสนเทศ)

1560100422482 ไกรลาศ อตปมา57201297 1 33.13 ปรวบปรตง

1579900755387 จวกรวนทรน พวรส57201307 2 23.13 ปรวบปรตง

1571700006189 จวนธวมา แกนวคชอ57201303 3 25.00 ปรวบปรตง

1570800068771 ชตตวพนธน ไชยนาค57201300 4 31.88 ปรวบปรตง

1579900741122 ทรงพล วงคนเพปญ57201305 5 44.38 ผผาน

5571500038900 ธเนศ ววลวยสกตล57201312 6 55.00 ผผาน

1579900778395 ธววชชวย ฐานดท57201311 7 50.63 ผผาน

1571200083621 นพรวตนน พรมมวนทรน57201301 8 - -

1570500238727 นวทธพงคน อตดขา57201298 9 43.13 ผผาน

8571084054664 บตรวนทรน ถวรพงศนพวพวฒนน57201314 10 53.75 ผผาน

1579900774004 พวชรดนวย ชวยประการ57201310 11 58.13 ผผาน

1571600001142 มนวญชวย แกนวอนาย57201302 12 38.75 ผผาน

1579900758564 รตผงทววา คตาอวนตตะ57201308 13 30.00 ปรวบปรตง

1570700220571 ลวดดาววลยน วงศา57201299 14 33.13 ปรวบปรตง

1579900765765 วทวญญภ เจชอจาน57201309 15 33.75 ปรวบปรตง

1579900749239 ววชรพงศน ศรทค ตา57201306 16 34.38 ปรวบปรตง

8570773010328 ววนชวย ธนโชตวอตดม57201313 17 41.88 ผผาน

1579900732786 สตทธวพงศน วงศนไชยยา57201304 18 39.38 ผผาน

0570989184655 สตเนตร แสนคตา57201294 19 40.63 ผผาน

1209701767582 อภวชาตว ศวลมงคล57201296 20 37.50 ผผาน

1200101767044 อรณวชา มททรวพยนมวทนคง57201295 21 47.50 ผผาน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 34/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รวมสาขาเทคโนโลยทสารสนเทศและการสชทอสาร (เทคโนโลยทสารสนเทศ)    21 คน

รวมทบชงหมด    510  คน

ววนททท 17/01/2018 07:52:19

หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 35/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายชชทอเดดกพวเศษไมญนสามาควดคญาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดดกพวเศษ

- - -- -
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หมายเหตต : ชชทอววชากรตณาตรวจสอบรายละเอทยดทททหนนาสตดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง 2   ปท การศศกษา 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยอาชทวศศกษาเชทยงรายชชทอสถานศศกษา    1357016201รหบสสถานศศกษา    

หนนา 36/36

ขนาดสถานศศกษา   ใหญญ

จบงหวบด    เชทยงราย

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายละเอทยดววชา    

คะแนนเตดมรหบสววชา ชชทอววชา

56 ความรภ นดนานสมรรถนะหลวกและสมรรถนะทวทวไป ระดวบ ปวส.  100.00
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