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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 1/12

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

อบตสาหกรรม (เทคนวคเครชทองกล)

1589900097720 กกาพล พรละมมน50203610 1 31.88 ปรรบปรมง

1580200053217 กกตกชาย กระบวนพาณกชยย50203593 2 46.25 ผผาน

0580189019633 ไกรภพ ไมผมมชชชอสกมล50203584 3 50.00 ผผาน

7589900021315 ไกรวกชญย ไมผมมชชชอสกมล50203614 4 47.50 ผผาน

1580700022078 ไกรสร อมไรภรณย50203604 5 33.75 ปรรบปรมง

1580200063816 จมรเดช เกมยรตกฤดม50203594 6 22.50 ปรรบปรมง

1580200069059 ชวน กผอนเสมยงสรงขย50203595 7 33.13 ปรรบปรมง

1580200083825 ชวลกต สมขสรนตยเสรมชรย50203597 8 34.38 ปรรบปรมง

1589900090211 ชรชวาล แกนวอาราม50203608 9 36.25 ผผาน

1580100080891 โชคชรย คมรมนวพรนธมย50203592 10 35.00 ปรรบปรมง

1580300073589 ฐกตกพงษย พานทอง50203598 11 28.13 ปรรบปรมง

1580400202330 ณรฐพงศย ใสสะอาดตา50203600 12 30.00 ปรรบปรมง

1589900089387 เดชาวรต จตมรงคยสรนตกกมล50203606 13 36.25 ผผาน

1580500089063 ทนง คการณคงคา50203602 14 39.38 ผผาน

1589900098246 ธเนศพล อาทรเกตม50203611 15 32.50 ปรรบปรมง

1589900097002 นรนทวรฒนย เสรกมเสรม50203609 16 35.00 ปรรบปรมง

8580276000537 นกพกท ศมภกรสงเคราะหย50203622 17 48.75 ผผาน

1509970038366 ประพฤทธย สมวรรณชรย50203586 18 30.00 ปรรบปรมง

8580173010394 ประเสรกฐ เชกดชชกมล50203620 19 36.88 ผผาน

1589900079811 พงศภรค อภกวะ50203605 20 22.50 ปรรบปรมง

7589900024390 พานกชยย ไมผมมชชชอสกมล50203617 21 40.63 ผผาน
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1580100080336 พกทรกษยพงษย ชวาลจกาเนมยรวงคย50203589 22 38.13 ผผาน

1580100079052 พมรพล คมรมสรจธรรม50203588 23 34.38 ปรรบปรมง

7589900022753 พมรวรส ไมผมมชชชอสกมล50203615 24 42.50 ผผาน

1580100080875 รรฐภชมก เสผซช50203591 25 27.50 ปรรบปรมง

8580176019040 ราเชน ทวมจรไพศาล50203621 26 29.38 ปรรบปรมง

6580172014195 วกชรย ไมผมมชชชอสกมล50203613 27 36.25 ผผาน

6580171015091 วกชา ไมผมมชชชอสกมล50203612 28 38.75 ผผาน

7589900024641 วกทยา ไมผมมชชชอสกมล50203618 29 36.88 ผผาน

7589900023113 วกนชรย ไมผมมชชชอสกมล50203616 30 36.88 ผผาน

1589900090024 ศราวมธ สมรกยะพงศธรกมล50203607 31 33.13 ปรรบปรมง

1580100080531 ศรมธน หนผอวงคยกมล50203590 32 29.38 ปรรบปรมง

1580200069598 ศมภโชค ใจชนะมาร50203596 33 31.25 ปรรบปรมง

7589900025051 สงกรานตย ไมผมมชชชอสกมล50203619 34 41.88 ผผาน

1580300081972 สกรวรชญย สผวยเสนผหย50203599 35 36.88 ผผาน

1500300184798 สมขสรนตย สกทธกธ คงตรตง50203585 36 23.75 ปรรบปรมง

1580100079036 สมพรรณ นกยมเรชอนทอง50203587 37 25.63 ปรรบปรมง

1580500093192 สมรกย รน พมผมชมวา50203603 38 23.75 ปรรบปรมง

1580500084207 เอกชรย คการนธารา50203601 39 26.88 ปรรบปรมง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (เทคนวคเครชทองกล)    39 คน
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1589900074576 จรกรกน เลกชมสกมล50203634 1 - -

1589900084717 จกณณวรตร ใจอนมรรกษย50203636 2 40.63 ผผาน

1580200084431 ฉรนทยชนก มชลรรง50203630 3 34.38 ปรรบปรมง

1589900092094 ชกษนมพงษย โชคเสกสรรคย50203640 4 35.63 ผผาน

1589900096944 ณรฐพงศย วรรณสมพร50203644 5 48.75 ผผาน

1589900092108 ทรงพล ไพรนกมกตกมล50203641 6 42.50 ผผาน

1580100078595 ธงคยชรย ภพพงศยไพร50203625 7 35.63 ผผาน

1589900083931 ธนพนธย จะตมนาม50203635 8 30.00 ปรรบปรมง

1589900096634 ธนวรต ศรศรม50203643 9 38.13 ผผาน

1580100077238 ธวรชชรย เมฆสมขาว50203624 10 47.50 ผผาน

7589900015927 ธกษณย ไมผมมชชชอสกมล50203659 11 33.13 ปรรบปรมง

5580101037747 นพรรตนย สมขสถกตยย50203654 12 34.38 ปรรบปรมง

1580400158110 นฤเบศรย กมนนา50203632 13 37.50 ผผาน

1589900098840 นรทธพงคย ไพรขจรเกมยรตก50203646 14 30.63 ปรรบปรมง

1589900090041 นรนทนรช จารมวะ50203637 15 46.25 ผผาน

6580172052089 นกทาน ไมผมมชชชอสกมล50203658 16 28.75 ปรรบปรมง

1589900090504 บรรณรต งกตวทอง50203638 17 40.00 ผผาน

1589900104602 ประกฤษฎย สรนตกกรรม50203653 18 43.13 ผผาน

1589900102278 พงศกร จรนทรยแกนว50203650 19 24.38 ปรรบปรมง

7589900022648 พศวมรย ไมผมมชชชอสกมล50203660 20 41.88 ผผาน

6580172009396 พรดไท ไมผมมชชชอสกมล50203655 21 32.50 ปรรบปรมง
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1580100083912 พกทรกพงษย ไพรสรจพร50203627 22 36.25 ผผาน

1589900104050 พมฒกพงษย กรนทรลรกษณย50203652 23 33.75 ปรรบปรมง

1580100082843 พมทธกพงษย พงคยตตา50203626 24 28.13 ปรรบปรมง

1589900099510 ภาสกร ฟนาสวผางแสง50203647 25 50.00 ผผาน

1589900101026 โยธกน มงคลเพชรรรตนย50203648 26 36.25 ผผาน

1589900101271 ลาพกด ชชชนชม50203649 27 34.38 ปรรบปรมง

7589900024195 วศรน ไมผมมชชชอสกมล50203662 28 50.63 ผผาน

1589900102553 วมรภรทร ขรตตกกมล50203651 29 35.63 ผผาน

1580200063433 ศรราม สฎาทช50203628 30 35.63 ผผาน

1580400197930 ศมภโชค แซผลกตม50203633 31 33.75 ปรรบปรมง

1589900091519 สกาย วกว รฒนยอรมโณทรย50203639 32 - -

1580200065592 สถกต แคผเรชอน50203629 33 36.88 ผผาน

1589900096502 สมชาย กลนาประจรน50203642 34 34.38 ปรรบปรมง

6580172028099 สมบชรณย คกาแหลม50203657 35 41.25 ผผาน

1589900098301 สมบชรณย เมชองเมา50203645 36 36.25 ผผาน

0580189024548 สมศรกดกธ  ไมผมมชชชอสกมล50203623 37 34.38 ปรรบปรมง

8580176012070 สาคร รมผงเรชองดมจแกนว50203663 38 53.13 ผผาน

6580172017607 สายวรรณ ไมผมมชชชอสกมล50203656 39 40.63 ผผาน

1580200084481 สกทธก ชชชนชชเกมยรตก50203631 40 40.63 ผผาน

7589900024161 สมดาพร ไมผมมชชชอสกมล50203661 41 40.00 ผผาน

8580184003785 อนาวกน จกตเมตตาบรกสมทธกธ50203665 42 35.00 ปรรบปรมง
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8580176021044 อาทกตยย อกสรกยะสรนตกสมข50203664 43 35.00 ปรรบปรมง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (ไฟฟดา)    43 คน
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1580100079338 ชรชวาลยย กรกรมลวกลาส50203666 1 36.25 ผผาน

1580400183823 ชรยวรฒนย ศรมศรกดกธ อมดมชรย50203672 2 29.38 ปรรบปรมง

7589900023555 เดชา ไมผมมชชชอสกมล50203678 3 45.00 ผผาน

1580100080247 ทกนระชรย ฤกษยถนอมศรม50203667 4 31.88 ปรรบปรมง

1589900098653 ธกตกวมฒก สมวรรณจรรสแสง50203676 5 36.88 ผผาน

1580700022183 นพดล นรนตา50203673 6 50.63 ผผาน

1580200068796 บมรกนทรย ถกชนวนา50203669 7 - -

1589900088461 ประภรงกรณย สรตนยประเสรกฐ50203674 8 33.75 ปรรบปรมง

7589900022630 พศวรต ไมผมมชชชอสกมล50203677 9 30.00 ปรรบปรมง

1589900098637 วรยมทธ สรนอยคกา50203675 10 39.38 ผผาน

1580200083761 วกว รฒนย กมลโพธกธ ทอง50203670 11 35.00 ปรรบปรมง

1580400146618 สมพรฒนย ใจนนอย50203671 12 48.13 ผผาน

1580100082797 อธกคม ไพรอมรโชค50203668 13 33.75 ปรรบปรมง

รวมสาขาอบตสาหกรรม (อวเลลกทรอนวกสส )    13 คน

วรนทมช 17/01/2018 15:26:30

หมายเหตม : ชชชอวกชากรมณาตรวจสอบรายละเอมยดทมชหนนาสมดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/12

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

1580300080763 กนกพร นนพอ50203696 1 30.00 ปรรบปรมง

1589900103771 กรรณกกา ไพรจาตมรงคย50203718 2 43.75 ผผาน

0580189031200 จตมพร ไมผมมชชชอสกมล50203680 3 45.63 ผผาน

1589900097347 จรรยาพร ไชยพรหม50203707 4 31.88 ปรรบปรมง

8580176017195 จรรยาพร รรตนพรโชตกนรนทย50203730 5 48.13 ผผาน

8580173008641 จรนจกรา ศกรกธรรมวงษย50203726 6 33.75 ปรรบปรมง

1580100080484 จรนทนา วรฒนไพร50203689 7 31.25 ปรรบปรมง

1589900096499 ชนกภา มณมว รลยย50203705 8 38.13 ผผาน

8580176017161 ชมดา เลกศรรตนยไพรษา50203729 9 35.63 ผผาน

0580189031218 ซชอแหมะ ไมผมมชชชอสกมล50203681 10 35.63 ผผาน

7589900020068 ญาณม ไมผมมชชชอสกมล50203724 11 36.88 ผผาน

1589900095671 ฐกตกมา เบญจวรรณ50203704 12 43.75 ผผาน

1589900091837 ณกชนรนทนย ประสาทดมยกชง50203701 13 35.63 ผผาน

8580173011595 เตชกต มลฤดมรรกษย50203727 14 38.13 ผผาน

1589900101409 ทรงพร ลาภสกงขร50203716 15 43.75 ผผาน

1580100079435 ธนาพรณย ปชผ ซก50203687 16 38.13 ผผาน

1589900081521 ธนาภา มชลลา50203698 17 49.38 ผผาน

1580300080038 ธรญญรรตนย ปรนแกนว50203695 18 41.25 ผผาน

1589900099129 ธรญลรกษณย มมนทอง50203710 19 25.63 ปรรบปรมง

1849800136909 นภรสสร หวานแกนว50203720 20 48.75 ผผาน

1500301201149 นภาพร แซผเฒผา50203685 21 40.00 ผผาน

วรนทมช 17/01/2018 15:26:30

หมายเหตม : ชชชอวกชากรมณาตรวจสอบรายละเอมยดทมชหนนาสมดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 8/12

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

1500300185280 นภาพร สกทธกธ คงชนะ50203684 22 28.75 ปรรบปรมง

1589900099927 นรนนภรทร สรานนทยเวชกมล50203711 23 26.25 ปรรบปรมง

1580100082321 นกตยา พกนกตเดโช50203692 24 34.38 ปรรบปรมง

1589900100623 ประชารรฐ ประสาร50203712 25 31.25 ปรรบปรมง

1589900098688 ปรญชกกา บมตรไพรวรลยย50203709 26 44.38 ผผาน

7589900019302 ปาลกนม อรมณภรทรกมล50203723 27 45.00 ผผาน

1589900090008 พกมพยชนก ทาดารกน50203700 28 36.25 ผผาน

1589900096596 พกมพยพกสมทธกธ  ภชคกา50203706 29 36.88 ผผาน

1630400081345 ภาวกชยา คงเมชอง50203719 30 40.63 ผผาน

1589900100755 ยมวดม ประชรยชาญ50203713 31 34.38 ปรรบปรมง

1580500078614 รรชนมกร หยกรมผงอรมณสกรก50203697 32 - -

0580100000172 ละมผอม ไมผมมชชชอสกมล50203679 33 40.00 ผผาน

0580389021640 ลรดดา แซผยผาง50203682 34 30.00 ปรรบปรมง

8580176019791 วรรญญา วรมฬหยธนกกจ50203731 35 46.88 ผผาน

1580100079826 วารมพร ทมผงหยกงาม50203688 36 32.50 ปรรบปรมง

1589900095531 วกชญาดา อนมศาสนยผาตกกมล50203703 37 58.75 ผผาน

6580172008781 วกภาพร ไมผมมชชชอสกมล50203721 38 34.38 ปรรบปรมง

1580100082789 วกไลวรรณ เกกดกผอสกมล50203694 39 31.25 ปรรบปรมง

7589900064511 เวตกโชรกหยผา ไมผมมชชชอสกมล50203725 40 35.63 ผผาน

1589900085241 เวธนม ดการงสชบสกมล50203699 41 41.88 ผผาน

8580176012797 แวววรรณ ขจมวรรณ50203728 42 40.00 ผผาน

วรนทมช 17/01/2018 15:26:30

หมายเหตม : ชชชอวกชากรมณาตรวจสอบรายละเอมยดทมชหนนาสมดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 9/12

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

1580100081464 ศกรกจรนทรย สมขโพธกญา50203690 43 29.38 ปรรบปรมง

1580100082720 ศมภลรกษณย ไพรอมรโชค50203693 44 38.13 ผผาน

1589900097509 สกมลสมภา ชรยวกว รฒนยเจรกญ50203708 45 32.50 ปรรบปรมง

1589900093741 สมกรญญา พกทรกษย50203702 46 33.75 ปรรบปรมง

1589900101620 สมจกวรรณ ธนานมรรตนา50203717 47 41.25 ผผาน

1580100079222 สมธมกานตย คมรมสมสมรย50203686 48 33.13 ปรรบปรมง

1589900101077 สมนรนทา มรชนคง50203715 49 45.63 ผผาน

1350100451735 สมพรรษา มชลเงกน50203683 50 48.13 ผผาน

8580184004412 อรวรรณ สมรกจรนยา50203733 51 42.50 ผผาน

6580772016687 อรงคณา อตองคกา50203722 52 41.88 ผผาน

8580178000150 อกาภา ประเสรกฐทวมคมณ50203732 53 33.75 ปรรบปรมง

1589900100879 อมษณมยย มรชนคง50203714 54 44.38 ผผาน

1580100082240 อมษณมยย ไวยาภรณย50203691 55 36.88 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การบบญชท)    55 คน

วรนทมช 17/01/2018 15:26:30

หมายเหตม : ชชชอวกชากรมณาตรวจสอบรายละเอมยดทมชหนนาสมดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    

หนนา 10/12

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรสธบรกวจ)

1580200083906 ชนะวงคย วาระธนากร50203737 1 53.75 ผผาน

8580176021346 ณหทรย วชรโภคกน50203750 2 44.38 ผผาน

7589900023628 นวลอนงคย ไมผมมชชชอสกมล50203747 3 35.63 ผผาน

6580171010650 นอชฎา ไมผมมชชชอสกมล50203746 4 35.63 ผผาน

7589900024748 ประเสรกฐ ไมผมมชชชอสกมล50203748 5 43.13 ผผาน

5580101039162 ปวรกศา ปรณชรมยย50203745 6 - -

1529900848415 ปก ยบมตร สายทอง50203735 7 39.38 ผผาน

1589900101506 ผกาวรรณ ปรญญา50203742 8 51.25 ผผาน

1589900094879 พรทกพา สกงขรศกรก เดช50203738 9 29.38 ปรรบปรมง

1580200068001 ยมทธศรกดกธ  เปรมกาญจนะ50203736 10 45.63 ผผาน

1330800170020 วกไลภรณย แทนพรนธย50203734 11 43.75 ผผาน

1589900099099 สมทรตตา มรชนคง50203739 12 40.63 ผผาน

1589900099145 สมธกดา อกนทรรรกษย50203740 13 - -

8580176017276 สมนรนทา ประจานมกมล50203749 14 36.25 ผผาน

1759900164956 สมรศรกดกธ  ประไพรกนทรย50203744 15 - -

1589900099595 อดกศวร คงสกมล50203741 16 48.13 ผผาน

1589900102791 อมทพกนธมย ครนทรพไทย50203743 17 40.63 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรสธบรกวจ)    17 คน

รวมทบชงหมด    167  คน
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หมายเหตม : ชชชอวกชากรมณาตรวจสอบรายละเอมยดทมชหนนาสมดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    
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ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รายชชทอเดลกพวเศษไมมนสามาควดคมาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดลกพวเศษ

- - -- -
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หมายเหตม : ชชชอวกชากรมณาตรวจสอบรายละเอมยดทมชหนนาสมดทนายของรายงาน



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

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการการอาชทวศศกษา

ววทยาลบยการอาชทพนวมวนทราชวนทแมมฮมองสอนชชทอสถานศศกษา    1358016401รหบสสถานศศกษา    
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ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    แมมฮมองสอน

ภาค    เหนชอ

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยการอาชทพ

รายละเอทยดววชา    

คะแนนเตลมรหบสววชา ชชทอววชา

56 ความรช นดนานสมรรถนะหลรกและสมรรถนะทรชวไป ระดรบ ปวส.  100.00
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