ประกาศผลการสอบว ัดความรู ้
ึ ษาตอนต้น
ระด ับม ัธยมศก
รหัสผู ้สอบ
62020060018
62020050003
62020080091
62020040001
62020060023
62020060026
62020060058
62020060060
62020070042
62020070044
62020010018
62020060025
62020010030
62020040028
62020070028
62020010028
62020030031
62020040022
62020040033
62020060040
62020020026
62020050022
62020070043
62020080019
62020020013
62020040011
62020040027
62020040035
62020060042
62020010019
62020010035
62020040002
62020060008
62020060047
62020070013
62020070021
62020070065
62020080016
62020080044
62020010017
62020020023
62020030026
62020040008
62020050007
62020020024
62020060019
62020060030

ื่
ชอ
เด็กชายนิพัทธ์
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กหญิงอารีญา
เด็กชายณั ชนันท์
เด็กชายปณชัย
เด็กชายปรมะ
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงปุณก
ิ า
เด็กชายภีมพล
เด็กชายภูมริ ักษ์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายปพนวัฒน์
เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์
เด็กหญิงณุกานดา
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กชายณภัทรสรวง
เด็กชายณั ฐวัฒน์
ิ ท์
เด็กชายเตชน
เด็กชายปั ณณทัต
เด็กหญิงชนม์นภ
ิ า
เด็กชายธัชพล
ิ า
เด็กหญิงภูชต
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณิชาพัฒน์
เด็กชายถิรเดช
เด็กชายปั ณณวิชญ์
เด็กชายกันตธีร ์
เด็กหญิงขอขวัญ
เด็กหญิงณัฎฐวริญท์
เด็กหญิงนภัสพร
เด็กหญิงปารณีย ์
เด็กหญิงพิชามญชุ์
ิ ฐ์
เด็กชายพิสษ
เด็กชายรพีพงศ ์
วริทธิน
์ ันท์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาพัชร
เด็กหญิงชญาดา
น.ส.ณฐภัค
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายแทนไท
เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค
เด็กชายนิรวิทธ์
เด็กชายปราโมทย์

สกุล
จันทรพรหมเดช
ฉั ตรคา
แต ้ชูวงศ ์
ลักษณะ
คูวัฒนสุชาติ
ตัง้ ศริ ิ
คาพันธ์
หอบรรลือกิจ
ทัศนเศรษฐ
ชัยมณี
ร่วมรัตนตรัย
ี่ วรุง่ โรจน์
เชย
ิ มงคล
ชด
สารวิทย์
ตัง้ สุนทรวิวัฒน์
บุญไชยธนินท์
แสงสว่าง
กิจจงเจริญยิง่
ตงศริ ิ
ั ติสข
มาสน
ุ
ี
จอมชวน
ิ
นาถธีระพงษ์
โชคเจริญยิง่
ตัง้ สุนทรวิวัฒน์
ประภาธรรม
ทวีรัตนพาณิชย์
อึง้ อารี
ปิ่ นกมล
ผาผ่อง
ยุคันตวนิชชัย
ฐิตป
ิ ญ
ุ ญา
ตัง้ ศวิ พงศ ์
มะเสนา
ลายวรรณรัตน์
พินจ
ิ การวัฒน์กล
ุ
อิงไธสง
อภิรัตน์วรากุล
ศรีสร ้างทอง
ศรีชัยยศ
ร่วมรัตนตรัย
วิสท
ุ ธิรัตนมณี
ิ นุกล
โฆสต
ู
จันทร์ดา
ธาตุทาเล
เกียรติรัศมี
ปฏิภานรุง่ โรจน์
อยูบ
่ ัว

คะแนน
37
28
27
26
26
24
24
24
24
24
23
23
22
22
22
21
21
21
21
22
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17

หมายเหตุ
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร
ได ้เกียรติบัตร

รหัสผู ้สอบ
62020060070
62020070020
62020070051
62020080055
62020080077
62020020005
62020040003
62020050002
62020060044
62020070068
62020080011
62020080073
62020080086
62020010007
62020020012
62020030034
62020040020
62020050014
62020060002
62020060059
62020070003
62020070011
62020070030
62020070059
62020070063
62020080001
62020080018
62020080029
62020080038
62020080039
62020080065
62020080069
62020010010
62020010016
62020010031
62020020027
62020030007
62020030010
62020030025
62020040025
62020050010
62020050020
62020050033
62020060050
62020070007
62020070023
62020070049
62020070052
62020080021
62020080053

ื่
ชอ
เด็กหญิงพริมา
ิ ฐ์
เด็กชายพิสษ
เด็กชายมนทกานต์
เด็กหญิงสริ น
ิ ันท์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงณัฏฐณิชาดา
เด็กหญิงทยิดา
เด็กหญิงปั ทมพร
ิ า
เด็กหญิงรสต
เด็กหญิงวรลักษณ์
เด็กหญิงอภิสต
ุ า
ิ า
เด็กหญิงอัญชส
เด็กชายกฤตณ์พัทธ์
เด็กหญิงจิดาภา
น.ส.ณัชชา
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายธนภูม ิ
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงปุณยาภา
เด็กหญิงพาณิภัค
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภพ
เด็กหญิงยูร ิ
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงลลิตสุดา
เด็กหญิงวริศรา
น.ส.ศลิษา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายสุรย
ิ กมล
เด็กชายอชริ ะ
เด็กชายกฤษฎิ์
เด็กหญิงกัญจนพร
นายเกียรติพงษ์
เด็กหญิงชนัซพร
เด็กหญิงชัญญพัชร์
เด็กชายชานนท์
เด็กชายณฐพล
เด็กชายณั ฐเศรษฐ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธรรมสรณ์
เด็กหญิงธีรพร
เด็กชายปิ ยภัทร
เด็กหญิงพิชชาอร
เด็กหญิงพีรดา
น ้อมเกล ้า
เด็กชายมรรษ
เด็กชายวิธวิทย์
เด็กหญิงสริ ก
ิ ร

สกุล
นันทะสาร
รักษ์ปัญญาธรรม
วีระคุณาพร
ลิม
้ สุวรรณ
ธรณนิธก
ิ ล
ุ
บุญยืน
เรืองกิตต์ชัยกุล
ผดุงกิจ
เอกธนบดี
อนุการสกุล
แข็งขัน
อัคเนตร
เต็มภัทราโชค
นิธศ
ิ โชติกล
ุ
นันทะสาร
พลภักดี
ฮอดจันทร์
กงพาน
เอ็งอุทัยวัฒน์
นันทะสาร
ภัทรศุกล
คงสุวรรณ
เกษีสงั ข์
ชเิ ยโมเนะ
วิจารณรงค์
นาระกุล
ชนะพันธ์
ิ
ชาญชต
ศุภกิจอนันต์คณ
ุ
สุกทน
ทัดมาลา
ร่มพฤกษ์
บุญเอือ
้ เบญจมาส
วงษ์ ศรีวอ
หอมอ ้ม
สกุลพาเจริญ
เอ็งอุทัยวัฒน์
นันทะรักษ์
จารุกรโสภณ
ทวีรัตนพาณิชย์
แก ้วศรี
ประภาธรรม
คาทิพย์
จันทรเสนา
อินทร์พันธ์
ศักดิส
์ จ
ุ ริต
ชมจิตร
บุญรักษา
เนาวจรัสโรจน์
คามะปะใน

คะแนน
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

หมายเหตุ

ื่
รหัสผู ้สอบ
ชอ
62020080088 เด็กหญิงอัมพรรัตน์
เด็กหญิงสริ ญ
ิ ญา
62020010002 เด็กหญิงกนกกร
62020010034 น.ส.ขวัญพิชชา
62020020010 เด็กหญิงจารุวรรณ
62020030014 เด็กหญิงญาทิชา
62020040015 เด็กหญิงณัฐนิชา
62020040016 น.ส.ณัฐนิชา
62020050016 เด็กหญิงธนรักษ์
62020050026 เด็กหญิงธัญลักษณ์
62020050030 เด็กหญิงธันยพร
62020060020 เด็กชายบวรกวินท์
62020060041 เด็กหญิงปั ณณพร
์ วัช
62020060061 เด็กชายพงศธ
62020060066 เด็กหญิงพรพิรณ
ุ
62020070001 เด็กหญิงพัชราภา
62020070008 เด็กชายพิชญพงษ์
62020070010 เด็กหญิงพิชญานันท์
62020070064 น.ส.โยษิตา
62020080002 เด็กหญิงวชริ ญาณ์
62020080003 เด็กหญิงวชริ ญาณ์
ิ ธิพร
62020080050 เด็กชายสท
62020010012 เด็กชายกฤษณะพงศ ์
62020010032 เด็กชายเกียรติศักดิ์
62020010033 เด็กหญิงขวัญจิรา
62020020032 เด็กชายชนุดม
62020020035 เด็กหญิงชลนิภา
62020040005 เด็กหญิงณัฐชยา
62020050011 เด็กชายธนพล
62020050015 เด็กชายธนภูม ิ
62020060003 นายนฐพล
62020060016 เด็กหญิงน้ าพระทัย
62020060029 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
62020060032 เด็กหญิงปรีดาวรรณ
62020060045 น.ส.ปาณิศา
62020060054 เด็กชายปิ ยะพิพัฒน์
62020070029 เด็กหญิงฟ้ าใส
62020070047 เด็กชายภูวดล
62020070053 เด็กหญิงมัชฌิมา
62020070055 เด็กหญิงมิง่ ขวัญ
62020070061 เด็กชายโยธิน
62020080007 เด็กหญิงวรดา
62020080040 เด็กชายศุภเมธ
62020080063 เด็กชายสุรพัศ
62020080076 เด็กชายอรชุน
62020020006 เด็กหญิงจรรยมณฑน์
62020020019 เด็กชายจิรัสย์โชติ
62020020025 เด็กหญิงชนกพร
62020030012 เด็กชายชวี ัธนัย
62020030028 เด็กชายณฐวัฒน์

สกุล
ถนอมนาค
ิ ศรีวงศก
์ ล
ชน
ู
เกตุสวุ รรณ
เศษสุวรรณ
ภูเกตุ
จันทรศรีสรุ ย
ิ วงศ ์
ขาวอ่อน
นิรานนท์
จันโทศรี
วงษ์ ศริ ิ
สงั ฆศรี
ลีทม
ุ
วิลัยมาตย์
สวรรยาวิสท
ุ ธิ์
ศรีสรณ์
วลัญชพฤกษ์
ถิรณั ฎฐ์ธนัน
แสงแก ้ว
ไวชมภู
พรหมโสภา
พุทธามาตย์
สงิ ห์นลินธร
คงตระกูลพิทักษ์
สกุลวันธนพัฒน์
สมบูรณ์
สมบูรณ์เจริญยิง่
ศศวิ ล
ิ าสกร
โพธิใ์ ต ้
พุกสุข
จันทรัตนา
จันดาวัลย์
สมกาลัง
โคตรชมภู
กงนาง
ปานิเสน
ิ พันธ์
สม
อุปลี
ของอ่อน
สอนคาแก ้ว
ชาวชายโขง
ธุทน
ิ นท์
นามสมบูรณ์
เครือวัฒนเวช
กลา่ แสง
รัชตเมธี
แสงไกร
พันหล่อมโส
อุตอามาตย์
ตุ ้มทอง
พักสาหาร

คะแนน
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11

หมายเหตุ

รหัสผู ้สอบ
62020040032
62020050031
62020050035
62020060010
62020060011
62020060013
62020060014
62020060048
62020060052
62020060053
62020070005
62020070006
62020070015
62020070032
62020070033
62020070046
62020070062
62020080010
62020080012
62020080023
62020080037
62020080041
62020080067
62020080092
62020080095
62020010001
62020010003
62020010005
62020010006
62020010014
62020010021
62020020002
62020020031
62020030020
62020030027
62020030030
62020060005
62020060006
62020060039
62020060068
62020080020
62020080027
62020080033
62020080046
62020080072
62020080074
62020080080
62020080089
62020010004
62020010008

ื่
ชอ
สกุล
ิ า
เด็กหญิงติชล
ศักดิส
์ ง่าวงษ์
เด็กหญิงธิญาดา
ธนาสุวรรณ
เด็กหญิงธีรศ
ิ รา
อนุสรุ ย
ิ า
เด็กชายนราวิชญ์
รักษาบุญ
นายนรินทร์
พานทวีทรัพย์
เด็กหญิงนัฐฐยา
เตียวศริ ท
ิ รัพย์
เด็กหญิงนันณภัส
พิสายสอด
เด็กหญิงปารียา
นรานันทน์
น.ส.ปิ ยะฉั ตร
ปิ ตะสุทธิ์
เด็กหญิงปิ ยะธิดา
บุญมาพัด
เด็กหญิงพิชชาภา
น ้อยเจริญ
เด็กหญิงพิชชาภา
พิลาไชย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ประสงค์เสรีนนท์
เด็กหญิงภรภาดา
ไชยเอีย
เด็กชายภรัณยู
ใสมรรคา
ั ตินันตรักษ์
เด็กชายภูรน
ิ ทร์
สน
น.ส.โยษิตา
คามี
เด็กหญิงวรรณวณิช
เศษสมบูรณ์
ิ ธิภาพ
เด็กหญิงวรวีร ์
สท
เด็กชายวิโรจน์
ทองลี
เด็กชายศุภกร
ยั่งยืนนาน
นายศุภวิชญ์
พรมพุทธ
เด็กหญิงเสาวคนธ์
สงิ ห์ขร
เด็กหญิงอารีรัตน์
พลประเสริฐ
เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา
คัทเบิรท
์
เด็กหญิงกชพร
แก่นศักดิศ
์ ริ ิ
เด็กหญิงกนกพร
คาลือ
ิ เธาว์
เด็กหญิงกนกพิชญ์
สน
เด็กหญิงกมลพร
บวรรัชธรรม
เด็กชายก ้องภพ
ใจกล ้า
เด็กชายกันตพิชญ์
ภูจอมจิต
เด็กหญิงคณิศร
ศรีสว่างวงศ ์
เด็กหญิงชนิสรา
สายสุพรรณ์
เด็กหญิงฐิตริ ัตน์
ทองสา
เด็กหญิงณฐมน
วังธนากร
เด็กชายณภัทร
วินัยเเพทย์
เด็กชายนพณัฐ
ทองเย็น
เด็กชายนพณัฐ
ทักษิณอุบล
ิ ป์ เจริญ
เด็กหญิงปั ญญาพร
จิตรศล
เด็กหญิงพรรณกร
เมืองจันทร์
เด็กหญิงวริศรา
อารยะรังษี
เด็กหญิงศรัญญา
บุญวิถ ี
เด็กหญิงศริ ญ
ิ าภรณ์
บูชากุล
สวรส
ดีสวัสดิ์
เด็กหญิงอภิสราพร
ดวงมาตย์พล
เด็กหญิงอมรรัตน์
เหง ้าพรหมมินทร์
เด็กชายอริณ
บุญจันทร์
เด็กหญิงอัมพาพัฒนันท์ รุง่ เรืองวรโชติ
เด็กหญิงกนกพร
อ่อนสาร
เด็กชายกฤตภาส
คูสกุล

คะแนน
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9

หมายเหตุ

รหัสผู ้สอบ
62020010020
62020010026
62020010029
62020020003
62020020007
62020020008
62020020009
62020020018
62020030001
62020030003
62020030018
62020030022
62020040014
62020040018
62020040031
62020050006
62020050008
62020050018
62020050021
62020050023
62020050025
62020060015
62020060024
62020060028
62020060033
62020060038
62020060043
62020060057
62020060065
62020060067
62020070004
62020070026
62020070027
62020070071
62020080032
62020080035
62020080036
62020080049
62020080051
62020080068
62020080078
62020080083
62020020011
62020020034
62020030004
62020030008
62020030013
62020030021
62020030023
62020030033

ื่
ชอ
เด็กหญิงกันต์พช
ิ ชา
เด็กชายกาลัญญ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคามิน
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจานุภา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายชวดล
เด็กชายชวิศร
เด็กหญิงฐิตพ
ิ ร
เด็กหญิงณญาดา
เด็กชายณั ฐนนท์
น.ส.ณัฐพร
เด็กหญิงดวงฤดี
เด็กชายแท่นทอง
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงธัญญพัทธ์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายนันทภพ
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงประภากร
เด็กหญิงปรียากมล
เด็กหญิงปั ญจพร
เด็กชายปั ณณวิชญ์
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพรภวิษย์
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงแพทรียา
เด็กหญิงแพรชมพู
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงศริ ดา
เด็กชายศริ วิ ัชร
เด็กชายศวิ กานท์
เด็กหญิงสาธนี
เด็กชายสริ ภัทร
เด็กหญิงเสาวลักษณ์
เด็กหญิงอรวรรยา
เด็กหญิงอัจฉรานันท์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชยานันต์
เด็กหญิงชวิศา
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์
ื่ นภา
เด็กหญิงชน
น.ส.ฑิตฐิตา
เด็กชายณฐพงศ ์
เด็กหญิงณัชชา

สกุล
นารอง
จินดา
วิสท
ุ ธิเมธีกร
ภักดีสวุ รรณ
เหล่าหอม
เกรียงกรกฎ
ฝ่ ายหมืน
่ ไวย์
เป้ าป่ าเถือ
่ น
ลาราษฎ์
อึง้ มณีประเสริฐ
กิตติชว่ งโชติ
สอนกุลภักดี
บูรรุง่ โรจน์
สาลีกล
ุ
แก ้วมะ
ทองบน
สุทธจรรยา
เกียรติศรีธรกร
ิ
วิบล
ู ย์สน
ิ สบ
ื วงศธ์ าดา
สน
นนพิภักดิ์
แก ้วลี
แสงจันทร์
จันทระวิชะ
ทองเมือง
พังน ้อย
อุน
่ จิต
พยัคฆพงศ ์
พัวตนะ
สกุลคู
เจริญศริ ิ
เมอร์เรย์
พิทักษ์ ทม
ิ
แสงทะลา
จันทรัตน์
่ งแสง
สอ
ิ
เพชรวิชต
แก ้วลี
ลิมโพธิท
์ อง
ฤทธิเ์ ดช
จันทรเสนา
ภูธรศรี
ื่ ชม
ชน
การชนะภักดี
งามขา
ตัง้ โนนสูง
วงษ์ ปรีชา
วระศริ ิ
ธุนันทา
ปานนูน

คะแนน

หมายเหตุ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8

รหัสผู ้สอบ
62020040007
62020040009
62020040010
62020040012
62020040021
62020050029
62020060009
62020060017
62020060031
62020060062
62020070018
62020070034
62020070054
62020070058
62020070060
62020070067
62020070072
62020080014
62020080034
62020080058
62020080059
62020080079
62020080082
62020010024
62020010027
62020020004
62020020029
62020030009
62020040004
62020040017
62020040023
62020040029
62020060034
62020060055
62020060063
62020070017
62020070022
62020070038
62020070039
62020070041
62020070048
62020070057
62020080005
62020080006
62020080013
62020080047
62020080048
62020080054
62020080066
62020080070

ื่
ชอ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธพร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กหญิงนิดาพร
เด็กชายปรินทร
เด็กชายพงศพัฒน์
น.ส.พิมพ์พัดชา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายมาร์คส
ุ อลงกรณ์
เด็กหญิงยศสุดา
เด็กหญิงเยาวลักษณ์
เด็กชายรมย์รวินท์
เด็กหญิงรัชฎา
เด็กชายวรัญญู
เด็กหญิงศริ น
ิ ทรา
เด็กหญิงสริ วิ ม
ิ ล
เด็กหญิงสุชวี ัน
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงอังค์วรา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายกิตติพัชญ์
เด็กชายคีรัน
น.ส.ชนิกานต์
เด็กหญิงชัยรัมภา
เด็กชายณั ฏฐ์วัฒน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณั ฐวัฒน์
น.ส.เณรัญญา
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กชายปิ ยงั กูร
เด็กชายพงษ์ ศธร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพีรญา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภาวิดา
นายภิษณุ
เด็กชายภูวมินร์
เด็กหญิงเมยาวี
น.ส.วชริ าภรณ์
เด็กหญิงวดีลดา
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายสหรัถ
เด็กหญิงสริ น
ิ ยา
เด็กหญิงสุวม
ิ ล
เด็กชายอดิษฐา

สกุล
ระเวียง
มาตรี
พระภิเดช
ผิวชมภู
นาหนองตูม
สุนา
บัญญัตน
ิ พรัตน์
ผลาจันทร์
สงวนบุญ
สงิ ห์สวุ รรณ
เมธาณั ฐยศ
มาตะวงศ ์
ฌองเวิรทซ ์
เสนาสุ
แสงกล ้า
ั จ์ศริ ิ
ดารงสจ
กาทอง
ไชยฉั ตรเชาวกุล
เหลืองวันทา
พิลา
ิ ศุภฤกษ์
สน
สาราญจิต
มาริณี
สารโภค
เจริญไกยรัตน์
ไรอัน
ตุงคะสมิต
่ ม
แซน
ิ่
แดงประวัต ิ
ตัง้ โนนสูง
ปิ ยะดารากร
ไชยฤทธิ์
ภักดีประยูรวงศ ์
วานิช
ชัยประเสริฐ
วงษา
ผมไผ
พรมชาติ
ไม่แพ ้
ไชยทอง
สุระขันธ์
การถวิล
โสโท
วงษาเนาว์
เบ ้านู
นครธรรม
พุทธอุต
ศรีภม
ู ิ
เประกันยา
บวรทัต

คะแนน

หมายเหตุ
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ื่
รหัสผู ้สอบ
ชอ
62020080085 เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายปรุฬห์
6202006001 เด็กหญิงนงนภัส
62020010011 เด็กชายกฤษฏิศักดิ์
62020010022 เด็กหญิงกัลยรักษ์
62020010023 เด็กหญิงกัลยรัตน์
62020020017 เด็กหญิงจิรัชญา
62020020021 เด็กชายเจษฎา
62020020022 เด็กหญิงชญณัฐ
62020030005 น.ส.ชวิศา
62020030016 เด็กหญิงฐาปนี
62020040006 เด็กชายณั ฐชานนท์
62020040026 เด็กหญิงณิชญา
62020040034 เด็กชายไตรภูม ิ
62020050005 เด็กชายแทนคุณ
62020050017 เด็กชายธนวัฒน์
62020050019 เด็กชายธนัตถ์
62020050027 เด็กหญิงธัญวรัตม์
62020050034 เด็กชายธีระวัฒน์
62020060021 เด็กหญิงบินหลา
62020060035 เด็กชายปวรปรัชญ์
62020060037 เด็กหญิงปวริสา
62020070009 น.ส.พิชญาดา
62020070016 เด็กหญิงพิมพ์ชนก
62020070050 เด็กหญิงมณีทพ
ิ ย์
62020070070 เด็กชายรัชชานนท์
62020080009 เด็กหญิงวรรณนิสา
62020080017 เด็กหญิงวรินยุพา
62020080026 เด็กชายไวทิน
62020080028 เด็กหญิงศรุตา
62020080057 เด็กหญิงสริ ย
ิ ากร
62020080062 เด็กหญิงสุภาวดี
62020080071 เด็กชายอภินันท์
62020080081 เด็กชายอลงกรณ์
62020080094 น.ส.เอมอร
62020010009 เด็กหญิงกฤติยา
62020020030 เด็กหญิงชนิภรณ์
62020030015 เด็กชายฐปนนท์
62020030032 เด็กชายณั ชชพัฒน์
62020040030 เด็กชายดนัยพัชร
62020050009 เด็กชายธนดล
62020050024 เด็กหญิงธัญญารัตน์
62020060007 เด็กชายนภดล
62020060036 เด็กชายปวริศ
62020060051 เด็กหญิงปิ ยวรรณ
62020060064 เด็กหญิงพรประภา
62020060069 เด็กหญิงพรินรัตน์
62020070019 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
62020080004 เด็กหญิงวชริ ญาณ์
62020080042 เด็กหญิงศุภานัน

สกุล
สนสมบัต ิ
แสงโชติ
ตันติปัญญาเทพ
เลิศธนาปรีชาสกุล
เกียรติศรีธนกร
สถิตโพธิศ
์ รี
วงษ์ ษร
ระเริง
ภูวศรีวัฒนานนท์
ติยะพิพัฒน์
ประดับศรี
สุวรรณราช
อินทนาม
ิ า
พลศล
ฐิตป
ิ ญ
ุ ญา
เหลืองเรืองทอง
ชัยพานนท์วช
ิ ญ์
อานพรหม
จันใด
ทศภา
เกาะสูงเนิน
โคตรคาหาญ
วิเศษรัตน์
พรพันธ์นุกล
ู
มหาพงศไ์ พศาล
ิ ธิ์
ธีรพรชัยสท
งามลุน
แสนโพธิ์
ธัญธรทิวัฒน์
ไชยบัน
ภักดีประยูรวงศ ์
กองลี
สุขสวน
แข็งขัน
กิง่ คาร
ภูศรีฐาน
เจริญสุข
วงษ์ ศริ ิ
ี่ วรุง่ โรจน์
เชย
เพ็งกุล
ี วล
ขันสน
พรมบุตร
เพ็งลี
คาใสสุข
ก ้อนสริ ิ
แสนาผา
อ ้วนพร
สร ้อยสน
หอมมาลา
วิสารทกุล

คะแนน

หมายเหตุ
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

รหัสผู ้สอบ
62020080043
62020080045
62020080056
62020080075
62020080087
62020010025
62020030006
62020030011
62020040019
62020050001
62020050028
62020060012
62020060027
62020060046
62020060071
62020070014
62020070031
62020070035
62020080060
62020020020
62020030017
62020060022
62020070066
62020080022
62020080061
62020030019
62020030029
62020040024
62020060072
62020070056
62020080090

ื่
ชอ
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสรุจ
เด็กหญิงสริ น
ิ ารีย ์
เด็กหญิงอรกานต์
เด็กชายอันดามัน
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงชวิศา
ิ ษณุพงศ ์
เด็กชายชต
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายถิรายุส ์
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงนัชญา
เด็กชายปรวิช
เด็กชายปารณั ฐ
เด็กหญิงพลอยลิน
เด็กชายพิบล
ู ย์เดช
เด็กหญิงภรภัทร
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงจุตพ
ิ ร
เด็กหญิงฐิตญ
ิ า
เด็กชายปฐวี
เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุภพัชร์
เด็กชายชวพล
เด็กหญิงฐิตย
ิ า
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณั ฐวัตร
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงอาทิตยาพร

สกุล
ี งสา
ศรีเชย
พิลาตัน
แท่นราษฎร์
พึง่ โสภา
แสนศรีสม
ดารงสกุลไชย
โพธิศ
์ รีสม
ศริ วิ ช
ิ ัย
อูจ
่ อหอ
จูมพลหล ้า
ไผ่ป้อง
นวลจันทร์
รุขเชษฐ์
รูปสม
ี ว
ธาตุเสย
บุญแสนแผน
นรานันทน์
เพ็ญศรี
พลเยีย
่ ม
เพ็งศรี
ี งหวาง
แก ้วเชย
พิเสฏฐศลาศัย
มาลัยศรี
มูลหาร
ธรรมวงศา
หงษ์ ชัย
รสดี
ชานาญพรม
ทองมีลา
โพธิค
์ า
สมประสงค์
ผาจวง

คะแนน

หมายเหตุ
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

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

379
41
39
10.83598
5.23096
21.2979

