
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 1/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การบบญชท)

1209701781895 เกวลล กลนาหาญ10802424 1 48.75 ผผาน

2160300020622 ธนกร โสดา10802435 2 50.00 ผผาน

1102003344681 ธนากร เรรองขจร10802421 3 38.13 ผผาน

1340300116239 นนธนภรณณ เกรกอกกล10802427 4 42.50 ผผาน

1101801103183 นนภภทรณ กลภดสสวรรณ10802420 5 46.25 ผผาน

2119700007559 เนตรทราย เผผานนอย10802434 6 46.88 ผผาน

1103703429086 ปนภสวลรณ ฉภตรสกสลวงษณ10802422 7 56.88 ผผาน

1349901125753 เปล ยทนพยณ คคาประวภตน10802429 8 56.25 ผผาน

1119700071780 พนมใจ ทรงถนถน10802423 9 46.25 ผผาน

1279900165264 วราพร ตนมสลา10802426 10 40.00 ผผาน

1279800084220 วภจรล  พลอยมาลล10802425 11 51.88 ผผาน

1859900261322 ศนรประภา นสภภกดนด10802432 12 50.63 ผผาน

1709901103535 สารนนตนด  หอมรส10802431 13 46.88 ผผาน

2103300002384 สสดารภตนณ ปน ยาปาน10802433 14 50.00 ผผาน

1600300110751 สสนนศา แตงเทศทอง10802430 15 43.75 ผผาน

1349901114336 อารลยา แจนงอรสณ10802428 16 40.63 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การบบญชท)    16 คน

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 2/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

1660200094885 กรชนก แตงเทศทอง10802495 1 37.50 ผผาน

1102003064114 กวนนนาท โตยะบสตร10802477 2 38.75 ผผาน

1179900364381 จนดาภา ขคานาท10802491 3 40.00 ผผาน

1100201604555 จนรพนธณ ปานออ10802462 4 40.00 ผผาน

1749900789301 ชลธนชา แซผจจง10802498 5 43.75 ผผาน

1100201379870 ณภชชา แกนวบสษราคภม10802461 6 - -

1100701940341 ณภฐญา เพปงเอลถยม10802464 7 53.75 ผผาน

1809900916001 ณภฐธนดา ฝภถงชลจนตตณ10802500 8 46.25 ผผาน

1101500947421 ณภฐพล ภกวนาถ10802465 9 24.38 ปรภบปรสง

1102003013803 ทนพยณมงคล ดนษผจกง10802476 10 45.00 ผผาน

1103703114816 ธนากร พลายอนนทรณ10802489 11 43.13 ผผาน

1101501090671 ธนนกา คคาภลระ10802467 12 50.63 ผผาน

1102003282961 นนทณธนชา ทรภพยณสมบภตนชภย10802478 13 - -

1368400002879 นคกาฝน อจกขสนทด10802494 14 38.75 ผผาน

1102002822821 นนรชา กคาพล10802474 15 47.50 ผผาน

1103500031321 ปณนชา ศรลวนเชลยร10802488 16 49.38 ผผาน

1103900097256 ปารเมศ พรหมศรนน10802490 17 49.38 ผผาน

1101801075538 เปรนมา คสรสพภนธณ10802470 18 - -

1730601253673 พรรณดารา ทองมภงกร10802497 19 45.63 ผผาน

1769900620455 มนศภกดนด  สายเสรนมผล10802499 20 28.75 ปรภบปรสง

1102400129336 มภทนลยา ถผายเนลยม10802481 21 59.38 ผผาน

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 3/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (การตลาด)

1101800252193 รภศมล จภนทรณมณล10802469 22 - -

1102002855321 รภศษา นกเขา10802475 23 41.88 ผผาน

1103100709818 วณาพร ตรลศนรน10802486 24 35.00 ผผาน

1103100709826 วณารภตนณ ตรลศนรน10802487 25 38.13 ผผาน

1102003375403 วรรณธภช เรลยงนาม10802480 26 55.63 ผผาน

1102002025824 วภชราภรณณ สสขจนตร10802473 27 50.63 ผผาน

1101801149515 วาเลนไทนณ เปล ยนประโคน10802471 28 48.75 ผผาน

1270400016326 วนจนตรา จอกนาค10802492 29 40.00 ผผาน

1103100667104 วลรลยณ อภนนภนทณฐกรณณ10802484 30 50.00 ผผาน

1100701774131 ศตวสฒ อดสลยรภตนณ10802463 31 55.00 ผผาน

1103100316557 สสชาดา เทวงศา10802482 32 - -

1101501107396 สสดารภตนณ พรมมนตณ10802468 33 50.63 ผผาน

1319900311065 สสรลรภตนณ แดงวศรล10802493 34 40.63 ผผาน

1103100650121 สสวนมล มานะกนจรล10802483 35 - -

1101801201371 อนสชา ไทรทอง10802472 36 - -

1101501082300 อรรถพล วนสฤตไพศาล10802466 37 49.38 ผผาน

1729800241746 ออนนสา ศรล เพชร10802496 38 - -

1103100693423 อภงสณา อมฤตกสล10802485 39 - -

1102003362085 อารดา สาลลกงชภย10802479 40 41.25 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (การตลาด)    40 คน

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 4/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1100801285116 กมนนนษฐณ วรเศรษฐณโภคนน10802527 1 48.13 ผผาน

1219900737691 กฤต ฤทธนด ว ภชรณ10802551 2 53.75 ผผาน

1102003031704 กสลธนดา รภกษาชาตน10802540 3 22.50 ปรภบปรสง

1101801056061 จนรายส ทนวมสมวภฒนณ10802531 4 48.13 ผผาน

1103100732071 ชยณภฐ มงคลงามเจรนญ10802548 5 55.00 ผผาน

1101801156597 ชลธร บสญรอดอยกผ10802535 6 31.88 ปรภบปรสง

1103100606881 ณภฏฐณนชา ตภกงอสดมชภย10802544 7 33.13 ปรภบปรสง

1102003381209 ณภฐพงศณ ยสวสกสลพงศณ10802543 8 41.25 ผผาน

1103100686401 ณภฐพล ประดนษฐนสช10802546 9 33.13 ปรภบปรสง

1101801011424 ณภฐพล สกสลอสดมศภกดนด10802530 10 55.63 ผผาน

1101501138941 ณภฐวสฒน นวลวนลภย10802529 11 - -

1100201059131 ตะวภน จนนตนาวรรกสล10802521 12 55.00 ผผาน

1101801193581 ทภกษนณ วผองวนรนยะวงศณ10802537 13 51.25 ผผาน

1100400998961 ธนพร สนมมา10802524 14 54.38 ผผาน

1100201640250 นภนทนา สสวรรณโค10802522 15 - -

1328600003119 นภนทวภฒนณ มลแวว10802552 16 48.13 ผผาน

1102002811943 บสรนมนาถ สสขพภทธล10802538 17 43.13 ผผาน

1102003285633 ปานชนก ยวงใย10802542 18 48.13 ผผาน

1101801192623 ปน ตนธรรม พรเลนศวนว ภฒนณ10802536 19 40.63 ผผาน

1102003275131 พรรษกร เลนศสคาอางคณ10802541 20 42.50 ผผาน

1329901052365 ฟาลนดา อภคตน10802553 21 43.13 ผผาน

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 5/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล 51 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

พาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1100201688937 มงคลชภย มหภทธนานนทณ10802523 22 47.50 ผผาน

1103100690173 เมษา เลรอกหา10802547 23 31.88 ปรภบปรสง

1103703175475 ยสทธพล เรรองพสผม10802550 24 34.38 ปรภบปรสง

1100801184689 วลรภภทร ภกผกองชภย10802526 25 - -

1103100623948 ศราวสฒน สะเดา10802545 26 33.13 ปรภบปรสง

1101801078235 ศรลวนชภย โบราณวรรณณ10802533 27 48.75 ผผาน

1101801058676 ศศนวรรณ อสผนอนงคณ10802532 28 58.13 ผผาน

1103702948438 ศสภณภฐ โพธนด ระหงษณ10802549 29 39.38 ผผาน

1417100004505 สราวสฒน อนนทนน10802554 30 - -

1101501109305 สนทธนโชค เงนนสกงเนนน10802528 31 51.25 ผผาน

1749900754206 สสชาดา สลดา10802555 32 - -

1101801143240 อนภนดา ปสรนสภงขณ10802534 33 50.00 ผผาน

1102003025283 อภนว ภฒนณ เอลถยมพรเลนศ10802539 34 - -

1100703264700 เอกกร เกผงเขตวนทยณ10802525 35 40.00 ผผาน

รวมสาขาพาณวชยกรรม (คอมพววเตอรรธบรกวจ)    35 คน

รวมทบชงหมด     91  คน

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    
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ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายชชทอเดดกพวเศษไมสนสามาควดคสาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดดกพวเศษ

- - -- -

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 7/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายชชทอนบกเรทยนทททไมสนสามาควดคสาสถวตว กรณท ไมสฝนกระดาษคสาตอบ หรชอ เขดาสอบรอบพวเศษ หรชอ เขดาสอบโดยทททโรงเรทยนไมสไดดแจดงรายชชทอ (walk in)

ลสาดบบ เลขทททนบทงสอบ เลขประจสาตบวประชาชน ชชทอ - สกบล ววชา

- - - - -

หมายเหตส :  กรณลทลถพบคะแนนเปปนเครรถองหมาย * หรรอ x กรสณาตนดตผอ สทศ.

                   ชรถอวนชากรสณาตรวจสอบรายละเอลยดทลถหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพ ชบชนปท ททท 3 (ปวช.3)   ปท การศศกษา 2562

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดบบชาตว  ดดานอาชทวศศกษา (V-NET)

สบงกบด    สสานบกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 8/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายละเอทยดววชา    

คะแนนเตดมรหบสววชา ชชทอววชา

51 ความรก นดนานสมรรถนะหลภกและสมรรถนะทภถวไป ระดภบ ปวช.  100.00

วภนทลถ 25/05/2020 10:50:48


