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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 3   ปีการศึกษา 2561

ฉบับที ่1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล

รหัส

สถานศึกษา

1334016301 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีบลราชธานี

ขนาดสถานศึกษา เลก็ ทีต่ั้งสถานศึกษา ในเมือง

ประเภทสถานศึกษา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี อุบลราชธานี

ภาค ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สาขาวชิา : พาณิชยกรรม (การบัญชี)

ล าดบั เลขที่น่ังสอบ เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ 51 ระดบัผลการทดสอบ

1 32210053 กาญจนา โชคนติั 45.00 ผา่น

2 32210054 นิธินนัท ์พลูพนัธ์ 35.00 ผา่น

3 32210051 ประภสัสร จนัทร์พวง 46.88 ผา่น

4 32210050 สายธาร โลเด 41.25 ผา่น

5 32210052 สุภาวิกา เอ๋ียวสกลุ 42.50 ผา่น

6 32210055 อรดี จนัตรี 30.00 ปรับปรุง

รวมสาขาพาณิชยกรรม (การบัญชี)     6 คน

สาขาวชิา : พาณิชยกรรม (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)

ล าดบั เลขที่น่ังสอบ เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ 51 ระดบัผลการทดสอบ

1 32210078 ทิพวลัย ์ธนะนิล 40.00 ผา่น

2 32210079 ธนพร หนูดี 45.00 ผา่น

รวมสาขาพาณิชยกรรม (คอมพวิเตอร์ธุรกจิ)     2 คน

สาขาวชิา : เกษตรกรรม (เกษตรศาสตร์)

ล าดบั เลขที่น่ังสอบ เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ 51 ระดบัผลการทดสอบ

1 32210156 กนกวรรณ ก ายาน 50.63 ผา่น

2 32210138 กรรทิมา ประคองกิจ 48.75 ผา่น

3 32210157 กฤษฎา ก่ิงคา้งพลู 40.63 ผา่น

4 32210144 กญัณิกา ผลพนัธ์ 41.88 ผา่น

5 32210147 กิตติศกัด์ิ พรมราช 24.38 ปรับปรุง

6 32210177 คุณานนท ์พลูสระคู 31.88 ปรับปรุง

7 32210126 จตุพร จนัทร์สง่า 43.75 ผา่น



8 32210151 จิราวรรณ ปันลา 36.25 ผา่น

9 32210123 เจษฎา แช่มโนนไทย 58.13 ผา่น

10 32210149 ฉตัรชดาพร เอมเขียน 35.63 ผา่น

11 32210171 ชยัณรงค ์บวักอ 33.13 ปรับปรุง

12 32210140 ชุติมนัต ์บาตสุวรรณ 44.38 ผา่น

13 32210161 ชุติมา สิงหะไชย 42.50 ผา่น

14 32210162 โชคชยั จนัทะแสน 44.38 ผา่น

15 32210160 ณัฐพล แสนสุข 41.25 ผา่น

16 32210142 ณัฐวุธ ประเสริฐสิน 38.13 ผา่น

17 32210167 เด่นชยั บุญช่ืน 43.75 ผา่น

18 32210173 ทศันีย ์ดุจดา 25.63 ปรับปรุง

19 32210141 ธนวิชญ ์ตาแกว้ 28.75 ปรับปรุง

20 32210176 ธราเทพ ช านาญเลิง 43.13 ผา่น

21 32210179 ธีรภทัร สาอุตม์ 52.50 ผา่น

สาขาวชิา : เกษตรกรรม (เกษตรศาสตร์)

ล าดบั เลขที่น่ังสอบ เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ 51 ระดบัผลการทดสอบ

22 32210166 นงนุช อภิบาล 45.00 ผา่น

23 32210145 นุชจรินทร์ ทองรอง 36.25 ผา่น

24 32210154 นุศรา เดชค าภู 48.13 ผา่น

25 32210152 พงศกร เขม็เพชร 43.13 ผา่น

26 32210163 พชัรา ทีอุทิศ 31.25 ปรับปรุง

27 32210127 พีรณัฐ สุระโยธิน 44.38 ผา่น

28 32210169 พีระภทัร์ ศรีค  า 40.00 ผา่น

29 32210150 เมธาดา โมคทิพย์ 24.38 ปรับปรุง

30 32210153 ยศยิง่ พลพาล 38.13 ผา่น

31 32210129 รินประภา นารีกลุ 33.75 ปรับปรุง

32 32210134 รุ่งทิวา ชูเลิศ 39.38 ผา่น

33 32210148 ลกัษิกา ภูมิชยั 46.25 ผา่น

34 32210146 วงศธร คงชาติ 35.63 ผา่น

35 32210165 วชิรทิตย ์สีสุข 33.13 ปรับปรุง

36 32210158 วรานุช โทสีทา 40.63 ผา่น

37 32210132 วชัรพล ทิพยรักษ์ 45.63 ผา่น

38 32210143 วีรวฒัน์ แขมค า 27.50 ปรับปรุง

39 32210168 วีระศกัด์ิ สบายใจ 38.13 ผา่น



40 32210139 ศรราม สุพิศ 34.38 ปรับปรุง

41 32210124 ศราวุฒิ ดีสนัเทียะ 47.50 ผา่น

42 32210137 ศิรามณี ไชยบวัรินทร์ 48.75 ผา่น

สาขาวชิา : เกษตรกรรม (เกษตรศาสตร์)

ล าดบั เลขที่น่ังสอบ เลขประจ าตวั ช่ือ - สกลุ 51 ระดบัผลการทดสอบ

43 32210178 ศภุโชค เหมือดเข่ือนขนัธ์ 51.25 ผา่น

44 32210131 สมร พนับุปผา 30.00 ปรับปรุง

45 32210164 สมฤดี พินิจ 45.63 ผา่น

46 32210159 สิทธิโชค มกุดาหาร 47.50 ผา่น

47 32210136 สิทธิพร วิระษร 41.88 ผา่น

48 32210122 สุธีรภทัร์ ค  ามว่น 47.50 ผา่น

49 32210133 หสัวรรษ ผามวย 53.75 ผา่น

50 32210172 อนุชิต ค  าภาค 35.63 ผา่น

51 32210128 อโนชา ถมบติั 28.75 ปรับปรุง

52 32210170 อภิชาติ ฑีฆะพนัธ์ 36.88 ผา่น

53 32210174 อภิสิทธ์ิ โคตรศรี 48.13 ผา่น

54 32210135 อรยา สิงห์ทอง 31.88 ปรับปรุง

55 32210155 อรวรรณ์ ค  าหลาน 40.63 ผา่น

56 32210175 อญัชลี นิลสุข 30.00 ปรับปรุง

57 32210130 อสัพงษ ์นนทวงษ์ 48.13 ผา่น

58 32210125 เอ้ือมพร สาททอง 47.50 ผา่น

รวมสาขาเกษตรกรรม (เกษตรศาสตร์)    58 คน

รวมทั้งหมด   66  คน

รายช่ือเดก็พิเศษไม่น ามาคดิค่าสถิติ

ล าดบั เลขที่น่ังสอบ เลขประจ าตวั

ประชาชน

ช่ือ - สกลุ ประเภทเดก็พเิศษ

- - - - -

รายละเอียดวชิา

รหัสวชิา ช่ือวชิา คะแนนเตม็

51 ความรู้ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ระดบั ปวช. 100.00
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