ใบสรุปผลการสอบวัดพืน้ ฐานความรู้ ระดับชั้น ป.3
จัดสอบโดย บัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ จ.อุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย
สอบวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี
อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

17

21
23
24
26
28
30

ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์
อัณณา นันทสาเริง
ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์
นันทิญา เทพคาราม
รัตนกมล แสงวิเชียร
สิรธีร์ ตั้งมานะกุล
ณัฐนนท์ เหลืองรุง่ โรจน์
ณัฐวุฒิ สมปัก
ศุภกร ทองมูล
จิรัฐติกานต์ พลไชย
พีรวิชญ์ พินิจ
รินรดา วงศ์สุคนธนิตย์
ชีร์วรา พานคา
พิมพ์สิริ พิมพัฒน์
นโม แซ่โค้ว
ศรัณย์รัชต เมธาวรธันย์
ณัฏฐณิชา นันตะกานตง
ปัณณวิชญ์ บุญชาลี
จุฑมาศ ยงกุลวานิช
ชนกนันท์ สาเมฆ
ณัฐ จูมพระบุตร
อิทธิกร ผิวผ่อง
ภูริชญา ไชยมาตร
ชนัญธิดา สาเภา
กัลยวรรธน์ วีระพงษ์
ญาดา โคตรวันทา
วชิรญาณ วะจีประศรี
เอกนาวา จุ้ยเจริญ
ปาลิดา ก่องดวง
พงษ์ศุภวิชญ์ พันธ์โสภา
อรกนิษฐ์ ญาติเจริญ
กัญญพัชร นรที

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0020
30-777-0012
30-777-0021
30-777-0018
30-777-0250
30-777-0013
30-777-0017
30-777-0040
30-777-0022
30-777-0016
30-777-0074
30-777-0070
30-777-0090
30-777-0014
30-777-0080
30-777-0252
30-777-0078
30-777-0054
30-777-0257
30-777-0267
30-777-0073
30-777-0069
30-777-0023
30-777-0060
30-777-0085
30-777-0064
30-777-0220
30-777-0266
30-777-0075
30-777-0067
30-777-0272
30-777-0260

อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
อนุบาลหัวตะพาน (อ.หัวตะพาน อานาจเจริญ)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

88.67
83.33
82.00
81.33
80.00
79.33
76.67
74.67
73.33
72.67
72.67
71.33
70.00
69.33
69.33
69.33
68.67
68.67
68.67
68.67
68.00
68.00
66.67
66.00
66.00
65.33
65.33
64.67
64.67
64.00
64.00
64.00

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

33
34
36
38

41

44

50
52
53

57
59

62
64
65
67

วรพัฒน์ ปทุมวัน
ชญานิษฐ์ สังฆะมณี
เศรษฐพงศ์ เหล่าภา
กัญญาภัทร เกษาพชร
รมิตา สิทธินันท์
จิรันดร พุ่มจันทร์
เตชินี แสงงาม
ธิดารัตน์ โชคดี
ฐิติชญา ยานุ
ณัฐณิชา ปูเชียงแดง
เกวลิน พุฒพันธ์
เกศรฎาพรรณ แสนสี
ณัฐริกา สาวิไสย
ชริณทิพย์ เกษมสุข
ฐานนันท์ บุ้งทอง
ปภาวิน พรวรุณศิลป์
พิชชา มหาผล
วรวรรษา กูลรัมย์
รินท์นิตา จันทวี
จิดารา นรานันท์
วรัชยา แสนสี
ภารดี แฝงเพ็ชร
ศุภธิดา กาเกษ
ญาณิศา ไชยะโอชะ
เบญญาภา จุดาสิงห์
จรรยพร ส่งสุข
พัทธ์ธีรา กล่าฮวบ
กฤตภาส กาญจนารักษ์
อภิสร ก่องดวง
นงนภัส ชินพันธ์
ปัญญาธิคุณ หล้าวิเศษ
พิมลภัส พุ่มเมือง
ฐิติมา อุดมพืช
ธีรนันท์ ดุจดาเกิง
วีรวดี ทาระศรี

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0015
30-777-0259
30-777-0187
30-777-0072
30-777-0254
30-777-0059
30-777-0055
30-777-0262
30-777-0088
30-777-0116
30-777-0087
30-777-0255
30-777-0256
30-777-0062
30-777-0086
30-777-0188
30-777-0265
30-777-0115
30-777-0043
30-777-0071
30-777-0271
30-777-0223
30-777-0269
30-777-0061
30-777-0032
30-777-0263
30-777-0117
30-777-0033
30-777-0200
30-777-0270
30-777-0091
30-777-0264
30-777-0089
30-777-0083
30-777-0058

อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
บ้านโคกเลาะมิตรภาพที่ 159 (อ.กุดข้าวปุ้น)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลหัวตะพาน (อ.หัวตะพาน อานาจเจริญ)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)

% คะแนนรวม

63.33
62.67
62.67
61.33
61.33
60.00
60.00
60.00
59.33
59.33
59.33
58.67
58.67
58.67
58.67
58.67
58.67
58.00
58.00
57.33
56.67
56.67
56.67
56.67
56.00
56.00
55.33
55.33
55.33
54.67
54.67
54.00
53.33
53.33
52.67

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

ปัทมพร มุทาพร
นฤพัทธ์ จระลี
70 ณาศิล พิณศรี
71 ปาณิสรา ผลาพรม
ปฐวี เนื้องาม
ฑิฆัมพร พรประสงค์
74 สาริกา วงศ์ใหญ่
75 นนทพัทธ์ พรหมป้อง
ปุญญรัศมี ศรีมันตะ
กิตติ วงศ์สิงห์
78 วรรณา มุ่งอิงกลาง
ชลธี พรหมจันทร์
กาลัญญภา โรจนรัตนางกรู
81 พสิษฐ์ สีถาการ
กรกฤต สุจริต
วิภาดา มากดี
ชลธิชา ดวงจันทร์
85 อัศวนนท์ ตั้งอยู่ดี
ฐปกรณ์ ทัศนพงษ์
กิตติชนม์ สิริยะเดชพงษ์
88 พิชญาฎา ชินนาค
ณัฐวิภา ผาลา
แทนคุณ วุฒิรัชชานนท์
91 ธกฤษณ์ ลัทธิวรรณ
วรวิช บูรมณ์
อุษามณี ชูบุญ
ศักดิ์ชยั สดไธสง
95 คนดี วงค์ภา
96 ภูริวัฒนา กันตะบุตร
พรรพษา บุญยงค์
รมิดา เกษสุพรรณ์
ธัญญานี เกิดพงษ์
สุภาวิดา สามารถ
101 พิมพ์ชนก ขจรฤทธิ์อนันต์
ปรมาภรณ์ พงษ์สถิตย์

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0258
30-777-0026
30-777-0113
30-777-0030
30-777-0104
30-777-0042
30-777-0162
30-777-0031
30-777-0057
30-777-0099
30-777-0203
30-777-0036
30-777-0135
30-777-0274
30-777-0173
30-777-0227
30-777-0147
30-777-0281
30-777-0191
30-777-0027
30-777-0092
30-777-0199
30-777-0066
30-777-0158
30-777-0209
30-777-0005
30-777-0242
30-777-0130
30-777-0243
30-777-0063
30-777-0084
30-777-0215
30-777-0144
30-777-0041
30-777-0114

มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
บ้านนาโพธิ์ (อ.พิบูลมังสาหาร)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
วัดบ้านค้อหวาง (อ.วารินชาราบ)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านนาห้วยแคน (อ.ตาลสุม)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
บ้านบัววัด (อ.วารินชาราบ)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านท่าลาด (อ.เขื่องใน)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

52.67
52.67
52.66
52.00
52.00
52.00
51.34
51.33
51.33
51.33
50.67
50.67
50.67
50.00
50.00
50.00
50.00
49.33
49.33
49.33
48.67
48.67
48.67
48.00
48.00
48.00
48.00
47.33
46.67
46.67
46.67
46.67
46.67
46.00
46.00

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

105

110

116

123
124

128

132

135

ธงไชย ธีระวัฒนสุข
พัชริดา นามประสพ
กฤษณา จาตรี
ปีย์วรา แก้วเกิดมี
พัชรินทร์ จรลี
ภูมิบวร แซ่เตียว
ชยุตพงศ์ อัตวิชา
พงศธร อาภรศรี
นิชาภัทร กวนประเสริฐ
พิมพ์นิภา พิมพ์ผะกา
นัทชา ศรีหนองแสง
นันนภัส คามา
ชาลิษา อนันตะบุตร
กีรณา โทมัส
กนกพร พูลเพิ่ม
ธีมา วสุประเสริฐ
ขวัญข้าว วุฒิรัชชานนท์
กนกวรรณ เปรมอ้น
ประสพโชค จันดีโภชน
รัชฎาภรณ์ แสงงาม
ณัฐธิดา นาคา
ฐิติภัทรา อิมพันธ์
นภสร พรศิริเจริญพน์
ณัฐตระกูล พิณทอง
วศินี ทิวากรศศิธร
ธัญชนก นาดี
ธนพร สร้อยสุวรรณ
พิชญา ใจภักดี
ฐิติกานต์ มิ่งเมือง
วาสนา จารุแพทย์
กนกวรรณ คาศรี
พัชราภา วีรเปรม
พศิกา กินามณีย์
สุกัญญา คาแน่น
วีระชัย วีระกุล

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0180
30-777-0145
30-777-0163
30-777-0194
30-777-0175
30-777-0155
30-777-0225
30-777-0124
30-777-0103
30-777-0276
30-777-0278
30-777-0226
30-777-0093
30-777-0129
30-777-0100
30-777-0107
30-777-0068
30-777-0157
30-777-0141
30-777-0143
30-777-0244
30-777-0164
30-777-0277
30-777-0186
30-777-0102
30-777-0169
30-777-0235
30-777-0273
30-777-0216
30-777-0131
30-777-0168
30-777-0028
30-777-0025
30-777-0065
30-777-0251

อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
บ้านนาโพธิ์ (อ.พิบูลมังสาหาร)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านนาห้วยแคน (อ.ตาลสุม)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
บ้านโนนจิก (อ.สิรินธร)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
บ้านบัววัด (อ.วารินชาราบ)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
วัดบ้านค้อหวาง (อ.วารินชาราบ)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
บ้านยางลุ่ม (อ.เมือง)
บ้านนาโพธิ์ (อ.พิบูลมังสาหาร)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
บ้านบัววัด (อ.วารินชาราบ)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

46.00
46.00
45.33
45.33
45.33
45.33
45.33
44.67
44.67
44.67
44.67
44.67
44.67
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
43.34
43.33
43.33
43.33
43.33
42.67
42.67
42.67
42.67
42.00
42.00
42.00
41.33
41.33
41.33

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

139
140

145
147
148
149

156

163
164

171

อภิชญา ชมภูโกฐ
วรโชติ นามพิมพ์
นิชกุล นามแก้ว
จริยา นิลวัน
กฤษณะ แฝงบุญ
ไพโรจน์ วงค์ชยั ยา
สุพัตรา ทองสุทธิ์
กัญญวีร์ ทองสาแดง
พุฒิพร เหล่าภา
กันต์ศักดิ์ ศรีทอง
นิตานนท ผูกพันธ์
กรรณิกา เทียมทัด
กนกกาญจน์ จันทร์แก้ว
ณัฐกฤตา ภูทอง
ณัฐวัฒน์ พาธิรักษ์
สุชาวดี ชาวนา
ปิยพร แสนศรี
น้าเพชร ทองแท้
วรัญญา ดอกแก้ว
พีรพัฒน์ เพิ่มพูล
นิชาภา เกียรติเกาะ
ธีรนันท์ ศิริพันธ์
เพ็ญพิชชา เมฆผล
ญาณิศา กากแก้ว
กัญญาพัชร น้อยคาตัน
นลินทิพย์ ศรีนัคครินทร์
ศิริวัฒน์ เจนจบ
สุภานันท์ ประกอบกัน
อนัญญา พรหมบุตร
ศศิวรรณ ศิริวัฒน์
นิชนันท์ ป้องคา
ธีรวัฒน์ พิบูลนุรักษ์
วิภาดา พูลเสมอ
ธนกร จิตนาธรรม
ภูริทัต พันธุ์สุวรรณ

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0214
30-777-0208
30-777-0024
30-777-0198
30-777-0077
30-777-0094
30-777-0238
30-777-0148
30-777-0196
30-777-0202
30-777-0035
30-777-0195
30-777-0128
30-777-0037
30-777-0241
30-777-0161
30-777-0204
30-777-0171
30-777-0275
30-777-0185
30-777-0224
30-777-0174
30-777-0156
30-777-0221
30-777-0222
30-777-0247
30-777-0095
30-777-0183
30-777-0038
30-777-0213
30-777-0179
30-777-0228
30-777-0229
30-777-0182
30-777-0118

บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
บ้านโนนจิก (อ.สิรินธร)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านนาโพธิ์ (อ.พิบูลมังสาหาร)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
บ้านนาห้วยแคน (อ.ตาลสุม)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านโนนจิก (อ.สิรินธร)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านนาห้วยแคน (อ.ตาลสุม)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

41.33
40.67
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.34
39.34
39.33
38.67
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
38.00
37.33
37.33
37.33
37.33
37.33
37.33
37.33
36.67
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
35.33
35.33

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

176

181

185

191

195
196
198

202

วนัสนันท์ ทาโคตร
พัชรนันท์ พิกุล
ณัชสุดา สีแสด
ญาณิศา แสงสุข
พิชญา บัวภา
ฐิติวัฒน์ ดุลย์ชปู ระภา
ณัฐวรรธน์ เปี่ยมเจริญวุฒิ
พิชชาพร ทางทอง
นิยุตา ส่งเสริม
วิจิตรา สิทธิจินดา
วรนุช อุตทอง
รัฐศาสตร์ มาทะลาด
ปาณาลี ทองประเสริฐ
กัลยกร สิงห์สาย
สุชาวดี จิรังดา
ชุลีพร ขายมณี
ปิยะธิดา ชาสีโห
ปภาวรินท นวลศิริ
พงศกร จันทา
ณภัสสร งิ้วลาย
รัฐภูมิ เชื้อโชติ
นภาพร ทิพย์สิงห์
ธัญวรรณ สายบัว
ธีรวัฒน์ ชูหา
พรภิรมย์ ทวีวงศ์
ปิยะพล สุบูรณ์
กิตติพัฒน์ คูณโปก
ศศินา แก่นธาตุ
ภูรินทร์ คุณฑะวงษ์
จัสมิน นามตรง
วรรณธร ดีปัญญา
ชนานิศ ปินะกัง
นิรเนตร พาขุนทด
ศุภกร สุโคตร
ปภาวี ทองอ้ม

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0039
30-777-0006
30-777-0219
30-777-0076
30-777-0197
30-777-0189
30-777-0034
30-777-0146
30-777-0142
30-777-0176
30-777-0249
30-777-0165
30-777-0133
30-777-0280
30-777-0167
30-777-0134
30-777-0140
30-777-0029
30-777-0125
30-777-0230
30-777-0096
30-777-0150
30-777-0097
30-777-0079
30-777-0126
30-777-0210
30-777-0081
30-777-0149
30-777-0139
30-777-0240
30-777-0004
30-777-0231
30-777-0201
30-777-0234
30-777-0279

พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
บ้านท่าลาด (อ.เขื่องใน)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านนาโพธิ์ (อ.พิบูลมังสาหาร)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
บ้านยางลุ่ม (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
บ้านหาด (อ.เหล่าเสือโก้ก)
บ้านโนนจิก (อ.สิรินธร)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
วัดบ้านค้อหวาง (อ.วารินชาราบ)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
บ้านยางลุ่ม (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านท่าลาด (อ.เขื่องใน)
บ้านหาด (อ.เหล่าเสือโก้ก)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

35.33
35.33
35.33
34.67
34.67
34.67
34.67
34.67
34.00
34.00
34.00
34.00
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
32.67
32.67
32.67
32.67
32.66
32.00
32.00
31.33
31.33
31.33
31.33
30.67
30.67
30.67
30.67
30.67
30.67

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

209

214

219

224

227
228

231

234
235
236
238
239

กัญญาภัทร สุขสวัสดิ์
ชลลดา สีแสด
อนันต์กิตติ หอมเนียม
พีระพงษ์พันธุ์ พิมพ์หล่อ
สุพัฒตรา แสวงวงศ์
นภัสสร ดอกชะบา
บุญยพร บรรเทิง
รัตน์ญาภรณ์ บุญจันทร์
ญาณิศา พันธวศ์
ณัฐธิดา บุญสนิท
อภิรักษ์ บุญสม
ภูริวัฒน์ ภารการ
ณัฐวุฒิ แสวงขาม
มัลลิกา อร่ามศรี
ธนกร กุลบุตร
ชลธิชา สายแจ้
ชานนท์ นูคาเรือง
ชุติญา บัณฑิตพินิชชา
ก้องภพ พินากัน
รัฐศาสตร์ ทองอ่วม
พัชรพร แก้วนวล
จิณณพัต สุพรรณผิว
ประวิตร ทองเทือก
พีรวัฒน์ ศรีเมือง
สุนิมมิทยาฐ์ ธีรสิทธางกูร
ชาลิณี พินากัน
ศุภาพิชญ์ ซาศิริ
รวิภา ศิริปี
ชลลดา พินธุรักษ์
ชุติมา ทักทาย
พิมพ์ลภัส สุริบุตร
พรัญนิชา แอบกิ่ง

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

30-777-0248
30-777-0217
30-777-0170
30-777-0245
30-777-0127
30-777-0106
30-777-0152
30-777-0212
30-777-0178
30-777-0181
30-777-0232
30-777-0001
30-777-0002
30-777-0110
30-777-0192
30-777-0153
30-777-0082
30-777-0246
30-777-0098
30-777-0003
30-777-0137
30-777-0193
30-777-0177
30-777-0233
30-777-0166
30-777-0101
30-777-0108
30-777-0207
30-777-0138
30-777-0211
30-777-0218
30-777-0105

มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
บ้านหาด (อ.เหล่าเสือโก้ก)
บ้านท่าลาด (อ.เขื่องใน)
บ้านท่าลาด (อ.เขื่องใน)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
วัดบ้านค้อหวาง (อ.วารินชาราบ)
บ้านท่าลาด (อ.เขื่องใน)
บ้านยางลุ่ม (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านขึ้เหล็กคาเจริญ (อ.เมือง)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
วัดบ้านค้อหวาง (อ.วารินชาราบ)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
บ้านยางลุ่ม (อ.เมือง)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)

% คะแนนรวม

30.67
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
29.33
29.33
29.33
29.33
29.33
28.67
28.67
28.67
28.67
28.67
28.00
28.00
28.00
26.67
26.00
26.00
26.00
25.33
25.33
25.33
23.33
22.67
22.00
22.00
18.67
5.33

