
ช่ือสถานศึกษา

จงัหวั

ดสังกดั

รวมสาขาบริหารธุรกจิ (การบัญชี)    12 คน

สาขาวิชา : บริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

12 32208761 1379900055484 อุบลพกัตร์ บวัเหลา 38.75 ผา่น

11 32208751 1130200149412 อรฤทยั มะโนศรี 41.88 ผา่น

10 32208759 1370400013733 อนุสรา โมบุ่ตร 40.63 ผา่น

9 32208762 1459900644454 สุวนนัท ์ครุฑนาม 33.75 ปรับปรุง

8 32208754 1341400173839 สุดารัตน์ อดทน 37.50 ผา่น

7 32208760 1370400013989 วราพร พว่งศรี 37.50 ผา่น

6 32208755 1342200098524 เมธินี สีดาแกว้ 43.75 ผา่น

5 32208757 1349900863114 พรระวีฉาย จนัทร์โท 39.38 ผา่น

4 32208756 1349900532576 น ้าทิพย ์จุนทวี 50.63 ผา่น

3 32208758 1349900921572 ฐิติมา แสนทวีสุข 43.75 ผา่น

2 32208753 1341100297524 ฐาปณี พงษผ์า 36.88 ผา่น

1 32208752 1340100135469 กมลรัตน์ ส่งเสริม 36.88 ผา่น

รวมสาขาอุตสาหกรรม (เคมอุีตสาหกรรม)     4 คน

สาขาวิชา : บริหารธุรกจิ (การบัญชี)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ

4 32208741 1349900845426 ศรัณย ์สุขเสริม 29.38 ปรับปรุง

3 32208739 1100201380967 พงศธร ศิลชาติ 40.00 ผา่น

2 32208740 1341200100153 ธนพล ปัตไตร 33.75 ปรับปรุง

ระดบัผลการทดสอบ

1 32208742 1370400006761 ทศพล เพง็โคตร 33.13 ปรับปรุง

ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สาขาวิชา : อุตสาหกรรม (เคมอุีตสาหกรรม)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56

ขนาดสถานศึกษา เลก็ ทีต่ั้งสถานศึกษา ในเมือง

ประเภทสถานศึกษา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี อุบลราชธานี
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 2   ปีการศึกษา 2560

ฉบับที ่1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล

รหัส

สถานศึกษา

1334016301 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีบลราชธานี



4 32209496 1341500285957 เกียรติชยั ตอเงิน 26.88 ปรับปรุง

3 32209502 2450700023278 เกษมศรี สีทะ 42.50 ผา่น

2 32209499 1349900898031 กาญจนา สว่างใจ 33.75 ปรับปรุง

1 32209492 1340700582652 กนกพร บุญถม 30.63 ปรับปรุง

รวมสาขาเกษตรกรรม (พืชศาสตร์)    19 คน

สาขาวิชา : เกษตรกรรม (สัตวศาสตร์)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ

19 32209473 1340700574951 สุภาภรณ์ เจริญพนัธ์ 25.63 ปรับปรุง

18 32209487 1620400252131 สุชาดา บุญใจ - -

17 32209486 1379900071340 สุคนธ์ชนก โสดาจนัทร์ 40.63 ผา่น

16 32209482 1349900900885 สรรพวิท ชินะโชติ 45.00 ผา่น

15 32209472 1340700574889 วุฒิศกัด์ิ สายเมฆ 38.75 ผา่น

14 32209478 1349700206471 ร าไพ คูณไลย์ 47.50 ผา่น

13 32209470 1102002758198 ปารมี คลอ้ยเอ่ียม 35.00 ปรับปรุง

12 32209474 1341100314097 ประเสริฐ แกว้ลี 40.00 ผา่น

11 32209476 1341400168061 นิลดา เหล่ากาแฝง 30.63 ปรับปรุง

10 32209484 1350300139042 นฏัฐชานนท ์อภินนัทธ์ณสกลุ - -

9 32209475 1341100314313 นริศรา โคตรพนัธ์ 46.25 ผา่น

8 32209485 1370300017371 ธีรชยั โล่ชยั 22.50 ปรับปรุง

7 32209480 1349900886491 ธนากร อุทยัศรี 30.63 ปรับปรุง

6 32209477 1342500031042 ทศพร ดุจดา 39.38 ผา่น

5 32209479 1349900745901 ชาญชยั แกว้วนันา 24.38 ปรับปรุง

4 32209483 1349900921173 ฉตัรริยาภรณ์ บุราชรินทร์ 31.88 ปรับปรุง

3 32209481 1349900900834 จนัทรินทร์ อินทอร 28.75 ปรับปรุง

2 32209471 1340400221590 จรัญ บุญยิง่ 29.38 ปรับปรุง

1 32209488 1909701132700 กวิตา พรมรินทร์ 38.13 ผา่น

รวมสาขาบริหารธุรกจิ (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)     3 คน

สาขาวิชา : เกษตรกรรม (พืชศาสตร์)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ

3 32209145 1104200005511 ศภุณัฐ บางต่าย 36.88 ผา่น

2 32209146 1340700573866 ปรางคช์นก แดขนุทด 28.75 ปรับปรุง

1 32209147 1349700178248 ณัฏฐ์ธิดา โพธ์ิงาม 33.75 ปรับปรุง

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ



13 32209509 1341400175203 สุภาพร แกว้ชนะ 51.25 ผา่น

12 32209520 1379900070271 สุพตัรา แนบชิต 36.88 ผา่น

11 32209514 1349900870773 วารุณี สุขใส 44.38 ผา่น

10 32209516 1349900891720 วราภรณ์ สบายใจ 32.50 ปรับปรุง

9 32209508 1340700575516 วรรณวิภา ไผโ่สภา 50.63 ผา่น

8 32209518 1349900915815 เรไลย ์อุทยัศรี 33.75 ปรับปรุง

7 32209510 1341400175271 ภณัฐดา สิงห์ขนัธ์ 37.50 ผา่น

6 32209511 1341500285655 พรทิพย ์ศรีภกัดี 25.63 ปรับปรุง

5 32209515 1349900876739 ทิพวรรณ ทองเยน็ 40.00 ผา่น

4 32209513 1349900858161 ฐิติมาพร ชนกคุณ 35.63 ผา่น

3 32209507 1340400230033 ชนญัชยั โภคศิริ 26.25 ปรับปรุง

2 32209519 1349900922749 จนัทร์เพญ็ วฒันะนอ้ย 45.63 ผา่น

1 32209517 1349900907944 จตุภทัร วอทอง 31.88 ปรับปรุง

รวมสาขาเกษตรกรรม (ช่างกลเกษตร)     4 คน

สาขาวิชา : เกษตรกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ

4 32209506 1349900895091 สุริยา ทาปทา 25.63 ปรับปรุง

3 32209505 1349900864951 วรวุฒิ เทศนา 21.25 ปรับปรุง

2 32209503 1342200096629 ภากร ทาทอง 25.00 ปรับปรุง

1 32209504 1342200096637 บุญห่อ ทาทอง 25.00 ปรับปรุง

รวมสาขาเกษตรกรรม (สัตวศาสตร์)    14 คน

สาขาวิชา : เกษตรกรรม (ช่างกลเกษตร)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ

14 32209500 1370400014934 อทิตยา สารรัตน์ 43.13 ผา่น

13 32209498 1349900806153 ศราวุธ จรูญกลู 31.25 ปรับปรุง

12 32209489 1340200153906 วุฒินนัท ์ศิริป๋า 49.38 ผา่น

11 32209495 1341500261594 ยวุธิดา กลมเกลียว 38.13 ผา่น

10 32209494 1341100323452 พชัรินทร์ ศรีษะใส 43.75 ผา่น

9 32209491 1340700577853 บุษราคมั เคร่ืองเงิน 38.13 ผา่น

8 32209493 1340800140767 นุติ บุตรวงศ์ 39.38 ผา่น

7 32209497 1342200098176 ธญัญะ สืบสิมมา 38.13 ผา่น

6 32209501 1459900661154 ณัฐชนนท ์ป่ินนิวงศ์ 55.00 ผา่น

5 32209490 1340700560071 จุฑามาศ ริปันโน 38.75 ผา่น



รหัสวิชา ช่ือวิชา คะแนนเตม็

56 ความรู้ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ระดบั ปวส . 100.00

- - - - -

รายละเอียดวชิา

รวมสาขาประมง (เพาะเลีย้งสัตว์น า้)     8 คน

รวมทั้งหมด   78  คน

รายช่ือเด็กพิเศษไม่น ามาคิดค่าสถิติ

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ ประเภทเดก็พเิศษ

8 32209526 1349900907634 อรอุมา ตาทอง 27.50 ปรับปรุง

7 32209527 1349900940771 อรญา บุรวฒัน์ 43.13 ผา่น

6 32209523 1342600010209 อภิสิทธ์ิ แสงเนตร - -

5 32209521 1102700775063 สุรศกัด์ิ ละดาดก 26.88 ปรับปรุง

4 32209524 1349900880311 วีระยทุธ โพธ์ิไทรย์ 41.25 ผา่น

3 32209528 2140300017524 ไพฑูรย ์แสงชุมพล 30.63 ปรับปรุง

2 32209525 1349900897779 ประวิทย ์ละดาดก 33.13 ปรับปรุง

1 32209522 1340700562759 กมลรัตน์ บุญจนัทร์ 41.25 ผา่น

รวมสาขาเกษตรกรรม (อุตสาหกรรมเกษตร)    14 คน

สาขาวิชา : ประมง (เพาะเลีย้งสัตว์น า้)

ล าดบั เลขที่นั่งสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ - สกลุ 56 ระดบัผลการทดสอบ

14 32209512 1349700207221 อภิญญา ปัตวงศ์ 49.38 ผา่น
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คะแนนเตม็

100.00

-

  78  คน

รายช่ือเด็กพิเศษไม่น ามาคิดค่าสถิติ

ประเภทเดก็พเิศษ
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