
ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2)   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 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การบบญชท)

1700800040530 คคณา พงษษอภภย10802874 1 - -

1101801078898 จรรยา สสนาพรม10802865 2 49.38 ผผาน

1100801184883 ญาณรน คงภภกดด10802863 3 46.88 ผผาน

1100700959162 ณภฏฐษชวภล มาศรรร10802860 4 45.63 ผผาน

1101800641629 ทรงพร นนอยเสนา10802864 5 43.13 ผผาน

1100702713314 นภฐกาญจนษ กภนธาจา10802862 6 38.13 ผผาน

1102002386371 บสษกร เรรองทอง10802866 7 44.38 ผผาน

1100200481808 ปมณฑษณภฐ ทองเลรศ10802858 8 53.13 ผผาน

3101203283621 ปภญฑารดยษ นางขาว10802877 9 - -

1850200030869 พรชชากรณษ นสภภกดรด10802876 10 43.13 ผผาน

1103100215432 ภคมนพรรณ เพพชรหมรมนไวย10802870 11 36.25 ผผาน

1619900344807 มธสรดา จภนทวภด10802873 12 49.38 ผผาน

1102002940913 ยสทธศภกดรด  ปรม นแดง10802868 13 41.88 ผผาน

1710600155775 รภชนดกร กาญจนจภนทรษ10802875 14 56.88 ผผาน

1100701670247 วนรดา ศรดโกเศส10802861 15 - -

1103100616496 วรมลรภตนษ ตรดขจรเกดยรตร10802871 16 43.75 ผผาน

1103100214606 สมฤดด สสผสสข10802869 17 54.38 ผผาน

1102002896183 สสกภญญา ชรนจภกรษ10802867 18 33.13 ปรภบปรสง

1100400614780 สสทธรนด แยนมฉรม10802859 19 54.38 ผผาน

1470800302201 อรณภา บภวสกสล10802872 20 45.00 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การบบญชท)    20 คน

หมายเหตส :  กรณดทดมพบคะแนนเปพนเครรมองหมาย * หรรอ x กรสณาตรดตผอ สทศ.

                   ชรมอวรชากรสณาตรวจสอบรายละเอดยดทดมหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทดม 25/05/2020 11:22:44



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2)   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 56 ระดบบผลการทดสอบ

สาขาววชา :  

เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

1619900194775 กนกนสช ออมงขวภญ10803000 1 43.13 ผผาน

1100400675797 กฤศภรว ภฒนษ วรรรยะชภยเจรรญเลรศ10802952 2 53.75 ผผาน

1100801096135 กรตตรศภกดรด  จตสพรวภฒนกสล10802958 3 30.00 ปรภบปรสง

1269900116972 ไกรวรทยษ แปนนใหญผ10802991 4 42.50 ผผาน

1103100049621 จรภส ทองเกลดลยง10802979 5 36.25 ผผาน

1102002643366 จรรภชยา พภดเชรลอ10802975 6 39.38 ผผาน

1860401213227 จสฑามาศ รอดมณด10803003 7 46.25 ผผาน

1102001052313 จสฑาวภชร สสรรภสมร10802969 8 44.38 ผผาน

1101501056732 ชยางกสร สสคนธษภภทร10802962 9 23.13 ปรภบปรสง

1480600136625 ชรนวภตร ทรภพยษธธารงคษ10802997 10 38.75 ผผาน

1103100177638 ชสตรกาญจนษ พานเชดยงศรด10802981 11 - -

3331300268419 เชวงศภกดรด  มะลภย10803004 12 57.50 ผผาน

1101801017881 ณภภทร นนทรภกษษ10802965 13 37.50 ผผาน

1103700877223 ณภฐธวภช มผวงมนตรด10802987 14 40.00 ผผาน

1480500200909 ณภฐวสฒร พรมพษทองหลาง10802996 15 45.00 ผผาน

1100200828328 ทองแหวน อภภยศรลา10802950 16 38.75 ผผาน

1749900589639 ธนพร อรสณราช10803002 17 39.38 ผผาน

1100801081367 ธนภสมร เพดยรสกลนรยสต10802957 18 49.38 ผผาน

1101500531372 นเรศ ทรพยษเนตร10802960 19 35.00 ปรภบปรสง

1101801049103 นวรภตนษ ฉสยอสดม10802966 20 30.00 ปรภบปรสง

1103702562556 นาคเสถดยร เนดยมพสลทอง10802988 21 43.75 ผผาน

หมายเหตส :  กรณดทดมพบคะแนนเปพนเครรมองหมาย * หรรอ x กรสณาตรดตผอ สทศ.
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บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

1103100463622 เบญจมาภรณษ ประดภบธรรม10802984 22 38.13 ผผาน

1101500988046 ปฏรภาน ถรนสงผา10802961 23 47.50 ผผาน

1101500420104 ปร ยะพล สสขเสน10802959 24 - -

1340300048381 พฤดด ทรพเนตร10802992 25 41.88 ผผาน

1102002320451 พภสกร สมนามทอง10802973 26 41.88 ผผาน

1102003182605 พดรณภฐ พรลอกรภมยษ10802977 27 44.38 ผผาน

1102001792295 เพทาย วรญญสพภนธษ10802971 28 33.13 ปรภบปรสง

1101801016329 ภภทรพล ธาราพร10802964 29 29.38 ปรภบปรสง

1101801067110 ภรญญดา วารดนรรภนตร10802967 30 34.38 ปรภบปรสง

1102003123803 ภสธเนศ ชสชาตร10802976 31 55.63 ผผาน

1100702869730 ยศสรภล ยศวภฒนพาณรช10802956 32 26.88 ปรภบปรสง

1560400054021 รวรนทรษนรภา คธาลรอ10802999 33 35.63 ผผาน

1102001922431 รภฐวรรณษ มาอสด10802972 34 40.63 ผผาน

1229900414540 วรกวรน ฉภนทษพรสรฐ10802990 35 52.50 ผผาน

1103100201792 วรภรณษ สรนปรส10802982 36 40.63 ผผาน

1159900204431 วภฒจสภน วภฒนาฟนา10802989 37 48.13 ผผาน

1349700202025 วาสนา โพธรด แกนว10802993 38 40.63 ผผาน

1101900121244 วรนรต อรมมสกสล10802968 39 - -

1103100605826 วรภาดา เหวนอก10802986 40 35.00 ปรภบปรสง

1103100537235 วรภาวด เหวนอก10802985 41 49.38 ผผาน

1100400791983 วรมสตตร ถากง10802953 42 35.00 ปรภบปรสง

หมายเหตส :  กรณดทดมพบคะแนนเปพนเครรมองหมาย * หรรอ x กรสณาตรดตผอ สทศ.

                   ชรมอวรชากรสณาตรวจสอบรายละเอดยดทดมหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทดม 25/05/2020 11:22:44
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เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (การตลาด)

1710700073436 วดรภภทรา วรชาชน10803001 43 41.25 ผผาน

1102002468351 ศศรธร บรรสสทธรด10802974 44 - -

1100400241061 สรรรว ภฒนษ ดดจรรงตระกสล10802951 45 52.50 ผผาน

1102300033485 สสนรศา แยนมแจผม10802978 46 40.00 ผผาน

1549900223385 สสภาภรณษ เวดยงนาค10802998 47 40.00 ผผาน

1461200157316 อภรญญา เขาภสเขดยว10802994 48 30.00 ปรภบปรสง

1103100440321 อมรรภตนษ อามภดมรนอาวภง10802983 49 - -

1102001391347 อมรา พอมงแสงจภนทรษ10802970 50 46.25 ผผาน

1471500072341 อรสา นามวงษา10802995 51 - -

1100702835525 อรอรนทรษ จดระสรรร10802955 52 40.63 ผผาน

1100400992903 อรภญญา โพธรด ทอง10802954 53 37.50 ผผาน

1103100070035 อรรษา คธาแหงพล10802980 54 - -

1101800538127 เอกพล อผวมดนวง10802963 55 33.13 ปรภบปรสง

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (การตลาด)    55 คน

หมายเหตส :  กรณดทดมพบคะแนนเปพนเครรมองหมาย * หรรอ x กรสณาตรดตผอ สทศ.
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เลขทททนบทงสอบลสาดบบ

บรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรรธบรกวจ)

1100703019055 กสลวภฒนษ ตากงสเหลรอม10803166 1 41.25 ผผาน

1110300178155 เจตนษสฤษฎรด  ตรดศสนยษ10803176 2 39.38 ผผาน

1102002241934 ชาตรชาย ปรรย ภตร10803170 3 56.25 ผผาน

1600800163721 ไชยพศ สสพรรณ10803180 4 36.25 ผผาน

1101800941771 ฐรตรยา แกนวสาขา10803168 5 38.75 ผผาน

1129900569749 ณภฏฐา พอมงดด10803178 6 53.75 ผผาน

1240400099116 ธนพล สสขสธาราญ10803179 7 45.63 ผผาน

1102700542344 ปนภสยา ชาเวดยง10803174 8 - -

1100800918484 ปร ยวภช หลภมงนธลาสภงขษ10803167 9 55.00 ผผาน

1640700136382 พรษณส เพชรแหน10803182 10 37.50 ผผาน

1779900196491 พดรวรชญษ ชดวาสภจจาสกสล10803184 11 - -

1749900651717 ภสธรป รอไกรเพชร10803183 12 25.63 ปรภบปรสง

1102002420103 มนตรด  นภกฟนอน10803171 13 48.13 ผผาน

1101801004533 รภชชานนทษ จจายเจรรญ10803169 14 43.75 ผผาน

1103100571913 วภชรรนทรษ กธาพลวภชราพร10803175 15 51.25 ผผาน

1102002734485 วดรกรจ แจผมดวง10803173 16 - -

1110500075449 ศราวสฒร หาญพรม10803177 17 51.88 ผผาน

1620100225783 สสพภชชา จสลจภนทรษ10803181 18 35.00 ปรภบปรสง

1102002668521 สสรเดช กรมประพภนธษ10803172 19 42.50 ผผาน

รวมสาขาบรวหารธบรกวจ (คอมพววเตอรรธบรกวจ)    19 คน

รวมทบชงหมด     94  คน
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ววทยาลบยเทคโนโลยทสายประสวทธวธบรวหารธบรกวจชชทอสถานศศกษา    1110100845รหบสสถานศศกษา    

หนนา 6/8

ขนาดสถานศศกษา   กลาง

จบงหวบด    กรบงเทพมหานคร

ภาค    ตะวบนออก และ กทม.

ทททตบชงสถานศศกษา  ในเมชอง

ประเภทสถานศศกษา   ววทยาลบยอาชทวศศกษา

รายชชทอเดดกพวเศษไมสนสามาควดคสาสถวตว

ชชทอ - สกบลเลขประจสาตบวประชาชนเลขทททนบทงสอบลสาดบบ ประเภทเดดกพวเศษ

- - -- -

หมายเหตส :  กรณดทดมพบคะแนนเปพนเครรมองหมาย * หรรอ x กรสณาตรดตผอ สทศ.

                   ชรมอวรชากรสณาตรวจสอบรายละเอดยดทดมหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทดม 25/05/2020 11:22:44



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2)   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 :  กรณดทดมพบคะแนนเปพนเครรมองหมาย * หรรอ x กรสณาตรดตผอ สทศ.

                   ชรมอวรชากรสณาตรวจสอบรายละเอดยดทดมหนนาสสดทนายของรายงาน

                   วภนทดม 25/05/2020 11:22:44



ฉบบบททท 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบบคคล
ระดบบประกาศนทยบบตรววชาชทพชบชนสสง ชบชนปท ททท 2 (ปวส.2)   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

56 ความรส นดนานสมรรถนะหลภกและสมรรถนะทภมวไป ระดภบ ปวส.  100.00

วภนทดม 25/05/2020 11:22:44


