ประกาศผลการสอบว ัดความรู ้
ึ
ระด ับประถมศกษาตอนปลาย
รหัสผู ้สอบ
62010140001
62010060006
62010030006
62010090003
62010170006
62010050001
62010040004
62010160006
62010060001
62010060007
62010010008
62010050009
62010030010
62010060003
62010130002
62010110010
62010090012
62010190003
62010040008
62010030007
62010080004
62010050007
62010100004
62010150012
62010010002
62010030004
62010070002
62010110005
62010140004
62010060009
62010130008
62010140009
62010160001
62010040001
62010040007
62010050002
62010090009
62010170007
62010030003
62010090007
62010100006
62010020008
62010150007

ื่
ชอ
เด็กชายภัทรภณ
์ พ
เด็กชายณพงศภ
เด็กชายคุณาวุฒ ิ
เด็กชายธีรธ
์ วัช
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายฉั ตรเพชร
เด็กชายจีรวัฒน์
ิ ั นท์
เด็กหญิงศศน
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายกฤติเมธ
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายจิรกร
เด็กหญิงฐิตารีย ์
ิ ฐ์
เด็กชายพิสษ
เด็กหญิงปุณฑริกา
เด็กหญิงบุณยวีร ์
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายเจมส ์ พานิวง
เด็กหญิงจิณณพัต
เด็กชายธนกฤต
ิ พัฒน์
เด็กชายชน
เด็กชายปฎิภาณ
เด็กชายวิศวนารถ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงขวัญพิชชา
เด็กหญิงณั ฐธิดา
เด็กชายปั ณปารัช
เด็กชายภูบดินทร์
เด็กหญิงณั ฏฐพัชร
เด็กหญิงเพียงพอ
เด็กชายรัญชนวิชญ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายจิรทีปต์
เด็กชายจุฑาธิป
เด็กชายชนพัฒน์
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายกีรติธรณ์
เด็กชายนิธน
ิ ันท์
เด็กชายปธานิน
เด็กหญิงกัลยากานต์
ิ
เด็กชายวศน

สกุล
ธนพิทักษ์
เอ็งอุทัยวัฒน์
บุญยืน
อาวพิทักษ์
ศรีสร ้างทอง
เตียวศริ ท
ิ รัพย์
ื่ คา
ชน
ั กุล
เรืองกิตต์ชย
มีลา
ควรดารงธรรม
ิ ล
กิจรังสก
ุ
ตุลยานันต์
วาจนสุนทร
พินจ
ิ การวัฒน์กล
ุ
อภิรัตน์วรากุล
ศรีดาบุตร
ธาดาเดช
วรเดชมงคล
องคนุสสรณ์
รินทา
โชคธนะไพบูลย์
กิจรักษา
เอกธนบดี
ลุนสะแกวงษ์
ั ติวฒ
สน
ั นากุล
หอมอ ้ม
ศรีราช
ั ติสข
มาสน
ุ
พรหมสุวรรณ
ภูชธ
ู รรม
ั จันทา
ชย
นิธวิ ริ ฬ
ุ ห์
ปิ ตตายัง
หาระทา
ชานาญจันทร์
สริ ริ ัตนรุง่ เรือง
วรรณะ
บุญรัตน์
ิ
โฮซน
เจริญลาภศุภวัตร์
ตปนียะโชติ
วงศเ์ สาร์เนาว์
ดรจันทร์ใต ้

คะแนน
90
78
69
63
61
59
52
52
47
47
46
47
43
43
43
44
42
42
38
37
37
36
36
36
35
35
35
35
35
34
34
34
34
33
33
33
33
33
32
32
32
31
31

หมายเหตุ
รางวัลที 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
ได ้รับเกียรติบัตร
ได ้รับเกียรติบัตร
ได ้รับเกียรติบัตร
ได ้รับเกียรติบัตร
ได ้รับเกียรติบัตร

รหัสผู ้สอบ
62010160003
62010040011
62010180009
62010010007
62010090010
62010120005
62010150004
62010150005
62010020007
62010050012
62010110004
62010140002
62010040009
62010080010
62010100002
62010120010
62010120011
62010140010
62010150010
62010010005
62010030002
62010040003
62010070003
62010070007
62010070010
62010080002
62010080006
62010080009
62010110007
62010130007
62010160002
62010160008
62010190002
62010020004
62010060011
62010070001
62010070012
62010090006
62010110001
62010170011
62010180002
62010070005
62010080001
62010140008
62010150002
62010170002

ื่
ชอ
เด็กชายศรวัสย์
เด็กหญิงฉั ตรแก ้ว
เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายบรรณสรณ์
เด็กหญิงพัทธนั นท์
เด็กหญิงวรินท์ปภา
เด็กชายวรินทร
เด็กชายกันตินันท์
เด็กหญิงญาณิดา
เด็กชายปั ณณทัต
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงเบญญาพร
เด็กหญิงพินธ์พม
ิ ล
เด็กหญิงพิมพ์พาขวัญ
เด็กหญิงรัตติกัลยา
ั ห์
เด็กชายวิรัชสณ
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงณั ฐนันท์
เด็กหญิงดารุณี
ิ า
เด็กหญิงทรรศก
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภูม ิ
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงปิ ยนันท์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายวีรภัทร
ิ ม
เด็กหญิงศศพ
ิ พ์
เด็กหญิงอัจฉรียา
เด็กหญิงกัญญาวีร ์
เด็กชายณั ฐกร
เด็กหญิงณั ฐกันต์ธด
ิ า
เด็กชายแท่นเพชร
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงสุประวีณ์
เด็กหญิงสุพช
ิ ชา
เด็กชายณั ฐวรรธน์
เด็กชายธนกร
ิ า
เด็กหญิงรสต
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศุภกาญจน์

สกุล
เนตรกิตติพงศ ์
เตียวศริ ท
ิ รัพย์
จิตติพร
ผลไสว
รุง่ เรือน
วัจนะพันธ์
สนทนารักษ์
ทัตตินาพาน
ผดุงกมล
อภิรัตน์วฒ
ั นากุล
ปั ดถาวโร
นรานันทน์
มาพร ้อมฐิตก
ิ ล
ุ
ประทุมทิพย์
ชมภูโคตร
แสงฉายา
วงษ์ หาแก ้ว
คาบุศย์
สมบุตร์
นันทะรักษ์
บุญฤทธิศ
์ ักดิ์
ธีรทัศนานนท์
รุจริ ะธนาพันธ์
เพ็งวงศ ์
สกุลดวงดี
ศรีพันดอน
ธนพิทักษ์
วุฒส
ิ าร
ยงเจริญ
ศรีเพ็งมาตย์
สายจันทร์
เหมุทัย
ื้ สต
ั ตบงกช
เชอ
ั ยา
โพธิช
์ ย
ผาจันดา
ไกรวิทย์กล
ุ
ทองบน
เมธีวงศ ์
จุลนิล
ทองสงั วรณ์
เสวะโก
์ พรัตน์
พงศน
ื่
ฉั ตรชมชน
นิโรธรังส ี
ภูธรรมะ
บุญพา

คะแนน
31
30
30
29
29
29
29
29
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24

หมายเหตุ

รหัสผู ้สอบ
62010190009
62010190010
62010020003
62010030001
62010030011
62010060002
62010090005
62010110009
62010110012
62010120001
62010120002
62010130005
62010160004
62010170005
62010180007
62010010006
62010020009
62010040002
62010060005
62010060008
62010120006
62010130011
62010150003
62010160007
62010170003
62010170009
62010180005
62010190006
62010040010
62010080012
62010110008
62010120004
62010120007
62010160009
62010180001
62010040005
62010060010
62010070009
62010090002
62010120003
62010120012
62010130001
62010170008
62010180006
62010010003
62010030008

ื่
ชอ
เด็กหญิงฮานน่า
เด็กชายฮารุโตะ
เด็กหญิงกัญญาพัชร
เด็กชายกิตพ
ิ ัฒน์
เด็กหญิงจิรกาญจน์
เด็กหญิงฐิตาภร
เด็กชายนภพล
เด็กชายปิ ยวิทย์
์ พ
เด็กชายพงศพ
ิ ัฒน์
เด็กชายพชรคุน
เด็กชายพรหมพิรย
ิ ะ
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายศรัณยพงศ ์
เด็กหญิงสมิตานัน
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กชายกฤชณั ฐฐ์
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กหญิงจิระภาพรรณ
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงพิชชาภรณ์
เด็กหญิงภคนันท์
เด็กชายวริทธิธ์ ร
ิ ระภา
เด็กหญิงศศป
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสริ ภพ
เด็กชายอภิวช
ิ ญ์
เด็กชายเอกภักดิ์
เด็กชายฉั ฐราชย์
เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงปิ ยนุช
เด็กหญิงพลอยณภัส
เด็กหญิงพิชญ์พร
เด็กหญิงศริ ประภา
เด็กชายสุปรีชา
ิ
เด็กชายจีรสน
เด็กชายณั ฏฐากร
เด็กหญิงทรรศมนวรรณ
เด็กหญิงธิษานาถ
เด็กหญิงพรหมพิรย
ิ า
เด็กหญิงพิมพ์พช
ิ ชา
เด็กชายพิรญาณ
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงจินตภัทร

สกุล
โอลิเวอร์
โนกุจ ิ
กิตติพัฒน์วงศ ์
ิ ธุสถาพร
เรืองสน
มูลธิยะ
เต็งรังสรรค์
สกุลพิมล
เครือทอง
หมีกล
ุ ะ
โพธิไหม
ทองธัญรัตน์
สุขธนะ
อนันตโสภณ
คาวะเนตร
อุดมศรี
เอ็งอุทัยวัฒน์
จันทราเกตุรวิ
อรรถประจง
ี า
แก ้วสด
จันบุตรดี
สอนศริ ิ
กิจเวชเจริญ
ิ ป์
ประสงค์ศล
เสาะก่าน
ปรางค์ทอง
วังธนากร
ทองแท ้
ธรรมประเสริฐ
ทองใบ
ไชยนา
คล่องใจ
ิ ธุ์
วงษ์ สน
พินจ
ิ มนตรี
บรรพต
เล ้าประดิษฐ์
ผลทิพย์
ยอดภักดี
พินจ
ิ การวัฒน์กล
ุ
คาก ้อน
วันทองทักษ์
โสภณธนารักษ์
ละครจันทร์
กิตติญาณขจร
งามจันทึก
ปาตู
อุดม

คะแนน
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19

หมายเหตุ

รหัสผู ้สอบ
62010080005
62010100001
62010110011
62010150001
62010150011
62010180003
62010190001
62010050003
62010050006
62010060004
62010100011
62010130006
62010140011
62010180004
62010180008
62010010009
62010020005
62010050004
62010060012
62010070004
62010110003
62010130003
62010140003
62010150006
62010160005
62010010001
62010010004
62010020001
62010030005
62010050005
62010050008
62010100003
62010130012
62010140005
62010140007
62010140012
62010170001
62010170004
62010070011
62010100005
62010150009
62010160011
62010030009
62010070006
62010090001
62010100010

ื่
ชอ
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงบุลภรณ์
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวิรัลพัชร
เด็กหญิงสุรมณี
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กชายณชพล
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงรินลดา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอลิสซาเบธ
เด็กหญิงกัญญณั ฐ
เด็กหญิงกัญญาวีร ์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงณั ฐกฤตา
เด็กหญิงณั ฐพร
เด็กหญิงปั ญวรรัตน์
เด็กหญิงพีรญา
เด็กหญิงภูณก
ิ า
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศศธร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกมลเนตร
เด็กหญิงกัญญ์ปภัส
เด็กชายคมชาญ
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชุตม
ิ ณฑกานต์
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายภัทรพล
ิ ฎ์
เด็กชายภูวสษ
เด็กชายยูนส
ิ
เด็กหญิงรุจริ า
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงศุภส
ิ รา
เด็กชายทัภษพร
เด็กหญิงปณาลี
เด็กชายวิกร
เด็กชายศวิ ช
ั
เด็กชายจิม ไรเนละ
เด็กชายณั ฐวุฒ ิ
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กหญิงประภาลักษณ์

สกุล
นามดี
รัตนะเจริญธรรม
จอดนอก
ศรีเมือง
วรรณะ
มาลาศรี
สมศรีโหน่ง
ั
นิตม
ิ งคลชย
เกียรติศรีธนกร
เรืองอร่าม
เติมทรัพย์
คลืน
่ แก ้ว
แวมประชา
ขันภิบาล
ซาสเซน
ปึ งสุวรรณ
โยบุตดา
บุตตะโยธี
นงนุช
พิมพ์รัตน์
ไชยเสนา
พรมลี
หอบรรลือกิจ
สุรย
ิ ะเดช
เพ็งหมุย
่
คาแดงไสย์
แสงจันทร์
ิ
พันธ์อด
ุ มสน
โคตรธนวดี
เหมือดอดทน
กัปโก
ปั ญญาพงษ์ เมธ
ั
เหล่าชย
ท ้าวมะลิ
มุงคุณ
่ ขุนทด
แชม
ทัตตินาพานิช
อินทร์กง
ภูครองตา
ศรีคัฒนพรหม
บวรกิตวิ งศ ์
จันทราศรี
กูสาโกสกิ
ถูกดี
ทองหอม
นิตก
ิ ต
ิ เจริญวงศ ์

คะแนน
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14

หมายเหตุ

รหัสผู ้สอบ
62010100012
62010110002
62010130004
62010130010
62010140006
62010190004
62010190007
62010020002
62010080003
62010100008
62010160010
62010190008
62010090008
62010110006
62010020006
62010040006
62010080007
62010080008
62010080011
62010090011
62010100007
62010100009
62010120009
62010130009
62010170010
62010150008
62010190005

ื่
ชอ
เด็กหญิงปรียนั นท์
เด็กชายปองคุณ
เด็กชายพีรณั ฐ
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงมนัสนั นท์
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายเอ็นโซ ่
เด็กหญิงกัญญาณั ฐ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปมาราภรณ์
เด็กหญิงศโิ รรัตน์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายนิธพ
ิ งษ์
เด็กชายปิ่ นทองคาแท ้
เด็กชายกันต์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนัชเทพ
เด็กหญิงธัญญลักษณ์
เด็กชายบวรวิทย์
เด็กหญิงปภาวรินทร์
เด็กชายประกิตพงศ ์
เด็กหญิงพิณประภา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงสริ วิ รรณ
เด็กชายวาทิน
เด็กชายอินทัช

สกุล
ฟ้ าขลิบทองเจริญ
จิตธรรมมา
ั
อรัญศักดิช
์ ย
ี รสะอาด
วิเชย
รัตนชาติวงศ ์
สเี อาะ
บุชวาลแตร์
ทามา
เหมสุขเจริญกุล
ี า
โกสล
ชุมศรีแก ้ว
ศรีมาตร์
ตะนุชน
ทะแพงพันธ์
์ ริ ป
พงศศ
ิ รีชา
พากุล
เจิมวรรธนะ
คาภิระ
โอภาสเกียรติกล
ุ
จันทะดวง
สุภมาตย์
เอาโชคลาภ
แสนสงิ ห์
ั
ธงวิชย
ภาจาปา
อภัยนิพัฒน์
ศริ วิ รโชติ

คะแนน
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
4

สรุปผลการสอบ
จานวนผู ้เข ้าสอบ
จานวนผู ้ขาดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนฉลีย
่
สว่ นเบียงเบนมาตรฐาน
ผู ้ทีไ่ ด ้รับเกียรติบัตรต ้องได ้คะแนนมากกว่า

209
7
90
24.59615
11.9504
48.49695

หมายเหตุ

