
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 1/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

1101501073726 กมลภพ นกยยยม10802381 1 32.50 ปรรบปรรง

1100100052387 กรญญญฉกรณญ ยยยมทรรพยญ10802380 2 40.63 ผผาน

1103701342218 จยราพร จอกลอย10802387 3 - -

1709901350931 จยราพรชร ยยยมประเสรยฐ10802390 4 38.13 ผผาน

1102002884525 ชลธยชา สามกองงาม10802384 5 - -

1102002934557 ณรฏฐาภรณญ กมลเวชชญ10802385 6 40.00 ผผาน

1103100677975 เนตรนภา ไกรทองสรข10802386 7 41.25 ผผาน

1119900548300 เมธาวว นาบบารรง10802388 8 48.75 ผผาน

1101801084278 วรนวยสา ตนนทอง10802383 9 46.88 ผผาน

1720300159333 สรณวยญ สกรลา10802391 10 39.38 ผผาน

1331000287314 สรดารรตนญ ชรมเสนา10802389 11 38.13 ผผาน

1101801078391 แสงเทวยน วรฒนโชตย10802382 12 38.75 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)    12 คน

วรนทวท 01/03/2019 13:33:23

หมายเหตร : ชชทอวยชากรรณาตรวจสอบรายละเอวยดทวทหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 2/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

1400700230941 กนกอร วรรณวงคญ10802435 1 42.50 ผผาน

1101501021874 กยตยพงษญ แซผลลผ10802411 2 36.25 ผผาน

1102002887443 จรนจยรา จร นยเปรม10802419 3 38.75 ผผาน

1103100659888 จรนทรญจยรา จรนทรญเพพง10802428 4 35.63 ผผาน

1101501088090 ชนกนาถ แซผตรยง10802412 5 43.13 ผผาน

1100801381841 ชวาล สรขดง10802410 6 25.00 ปรรบปรรง

1102000976236 ชรตยมน กมล10802417 7 43.75 ผผาน

1339900565415 ชรตยมา สลนกลาง10802433 8 - -

1102003078344 ดนรพร ทยมเทศ10802421 9 38.13 ผผาน

1103100606873 ธนยดา ตรนเสถวยร10802427 10 36.88 ผผาน

1103703114832 ธรรมสรณญ พลายอยนทรญ10802429 11 42.50 ผผาน

1101800549951 นภพร อาจสรรยนทรญ10802413 12 - -

1419900505691 นบยาทยพยญ คงเมชอง10802436 13 49.38 ผผาน

1102003090051 นบยาฝน ขรนเลพก10802422 14 - -

1331001333395 เนตยพงษญ สมบรตยหลนา10802432 15 43.13 ผผาน

1102003131075 ปฐมภลมย ภรตศรว10802423 16 33.13 ปรรบปรรง

1102001622110 ประภาพรรณ ดยษฐสกรล10802418 17 43.13 ผผาน

1340401289481 พยทยาพล นาทรผงมน10802434 18 31.88 ปรรบปรรง

1101801042435 พรทธยภรณญ นามศรกดยด10802415 19 26.25 ปรรบปรรง

1119700061148 ภรทรวรฒย สบาอางคญ10802430 20 34.38 ปรรบปรรง

1100801114486 ภานร สบาอางคญ10802409 21 - -

วรนทวท 01/03/2019 13:33:23

หมายเหตร : ชชทอวยชากรรณาตรวจสอบรายละเอวยดทวทหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 3/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

1100400998537 มรลลยกา เจรยญสรข10802406 22 - -

1102003173452 มยถรนา ภาษยวรรณ10802424 23 40.00 ผผาน

1100401097991 รรกษญธยดา นาคบา10802408 24 40.63 ผผาน

1102003218545 ววรพงษญ ทองไพรวรรณ10802425 25 32.50 ปรรบปรรง

1819900311346 ววรพจนญ เฟช อสรวรรณ10802439 26 33.75 ปรรบปรรง

1100401081955 ศยวกร วยเชวยรชรยยะ10802407 27 28.13 ปรรบปรรง

1103100586651 ศรภกยจ สรพรรณกยจ10802426 28 32.50 ปรรบปรรง

1101801116510 สยทธยชรย สรมาลว10802416 29 25.00 ปรรบปรรง

1650201191060 สรนยตา ศรวสวรสดยด10802437 30 38.13 ผผาน

1320501326257 สรภรค สาระคล10802431 31 - -

1650800175169 เสาวลรกษณญ เจรยญสรข10802438 32 47.50 ผผาน

1100201544340 หรตถชรย จรนอยนทรญ10802404 33 41.88 ผผาน

1102003073971 อนรสร ลาพรง10802420 34 - -

1101800998667 อมรเทพ โตรชทน10802414 35 40.63 ผผาน

1100201575857 อารวยา จยตรพรนธญ10802405 36 40.00 ผผาน

3660100202607 เอกพงษญ สรดตระพรนธญ10802440 37 27.50 ปรรบปรรง

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การตลาด)    37 คน

วรนทวท 01/03/2019 13:33:23

หมายเหตร : ชชทอวยชากรรณาตรวจสอบรายละเอวยดทวทหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 4/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1230500043805 กนกพล เครชอรรผง10802474 1 51.88 ผผาน

1101501068617 กฤษดา ทองไขผมรกดญ10802458 2 50.00 ผผาน

1471600084448 จรนทรญสรดา สายแกนว10802475 3 34.38 ปรรบปรรง

1101801089644 ฉรตรมงคล คร นมคบา10802461 4 - -

1101801135026 ชรยนรรตนญ บรญมว10802464 5 34.38 ปรรบปรรง

1100702443465 ฐยตยชญาณญ นาคดว10802452 6 - -

1102400120410 ณพกร เซวย10802467 7 18.13 ปรรบปรรง

1739900621176 ณรฐวรฒย อยนทรญสอาด10802478 8 - -

1129700214734 ดาวชมพล อยนทศร10802473 9 - -

1102003245500 ธนทรศนญ จอมรรตนญ10802466 10 48.75 ผผาน

1103100585230 ธนภรทร ทองสา10802468 11 - -

1103100677631 ธนภรทร พรนธรญพยทรกษญ10802470 12 29.38 ปรรบปรรง

1101800980946 ธนยต กรลสรวรรณ10802459 13 46.88 ผผาน

1100702583844 ธยตย โรหยตเสถวยร10802453 14 53.75 ผผาน

1101801148527 นพวรรณ ใจสรวรรณญ10802465 15 48.75 ผผาน

1101801109131 นยตยยากรณญ บรญการวยญ10802462 16 33.13 ปรรบปรรง

1103100659918 เบญจมาศ สรกกทรตตยยกรล10802469 17 44.38 ผผาน

1101500759497 ปรวยนรนทญ มวชรยทววผล10802456 18 46.88 ผผาน

1101501005780 ปรนจพรฒนญ ทรบทอง10802457 19 20.63 ปรรบปรรง

1730601236191 พยชชานรนทญ ทรกคยนาคยน10802477 20 49.38 ผผาน

1100401092795 ภาคยน ชลขรนทด10802451 21 33.13 ปรรบปรรง

วรนทวท 01/03/2019 13:33:23

หมายเหตร : ชชทอวยชากรรณาตรวจสอบรายละเอวยดทวทหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 5/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1103500032874 ภาณรวยชญญ การรยภลมย10802471 22 40.00 ผผาน

1571300048071 รร นงตะวรน หมชทนลาง10802476 23 29.38 ปรรบปรรง

1101801118237 วรวรฒย บรวใหญผ10802463 24 48.75 ผผาน

1100702782731 วสรท แสงศรวศยลปชรย10802454 25 41.25 ผผาน

1101801021101 สรทธยสา ออยงสมบลรณญ10802460 26 40.63 ผผาน

1100703104788 สรรย เยนทรญ นยยมเดชา10802455 27 50.63 ผผาน

1104000043142 อยทธยพล ตผอนนอย10802472 28 34.38 ปรรบปรรง

1100401050995 อรรรสยา ขรนทอง10802450 29 43.75 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)    29 คน

รวมทบตงหมด     78  คน

วรนทวท 01/03/2019 13:33:23

หมายเหตร : ชชทอวยชากรรณาตรวจสอบรายละเอวยดทวทหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 6/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายชชทอเดลกพวเศษไมสนสามาควดคสาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดลกพวเศษ

- - -- -

วรนทวท 01/03/2019 13:33:23

หมายเหตร : ชชทอวยชากรรณาตรวจสอบรายละเอวยดทวทหนนาสรดทนายของรายงาน



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ 3   ปท การศศกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกบรวหารงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/7

ขนาดสถานศศกษา   เลลก

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบตงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายละเอทยดววชา    

คะแนนเตลมรหบสววชา ชชทอววชา

51 ความรล นดนานสมรรถนะหลรกและสมรรถนะทรทวไป ระดรบ ปวช.  100.00
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