ใบสรุปผลการสอบวัดพืน้ ฐานความรู้ ระดับชั้น ป.5
จัดสอบโดย บัณฑิตแนะแนว ร่วมกับ จ.อุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย
สอบวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี
อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

1
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14

17
18
19
20
21

24
25
26

30

สวิตตา เชื้อลี
ธัญยาภรณ์ วีระกุล
สิตา ตั้งมานะกุล
ธนภัทร ทองคา
วลัญช์วุฒิ สนองราษฎร์
ณัฐวรา มหาผล
มินท์มันตา พิมพรหมมา
ศุภณัฐ เหลืองรุง่ โรจน์
บูรณิมา กันตังกุล
สุภัคญดาพร กงแก้ว
อรทิชา ราชวงศ์
สุภชัญญา ตรีจันทร์
สิรินทิพย์ เอกนิตย์
แพรวพิชญา หลายวิวัฒน์
นันท์นภัท จิรโชติรังสรรค์
บงกช มุกดาฐิติกาญจน์
คนัญญา พรมนอก
ธัญชนก ทองไทย
จิรภัทร ศิริแก้ว
สุปวีณ์ มากดี
ปวิชญาดา ศรีมันตะ
สิทธิสินี เที่ยวประสงค์
พร้อม ประดิษฐกุล
สุชาวดี พันธ์ศรี
ชนิกานต์ ผุยพรม
ธนวัฒน์ กฤติยาวรรณ
กนกพร ตัณฑชน
กรกริน เจตินัย
สุธาสินี คนกล้า
อาภาณภัสส์ พันธ์สว่าง
ศิรภัสสร วรธรรม
ศุภวิชญ์ ทิมา

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0036
50-777-0047
50-777-0049
50-777-0056
50-777-0039
50-777-0234
50-777-0225
50-777-0050
50-777-0054
50-777-0252
50-777-0235
50-777-0118
50-777-0224
50-777-0043
50-777-0046
50-777-0166
50-777-0023
50-777-0082
50-777-0044
50-777-0238
50-777-0236
50-777-0040
50-777-0051
50-777-0227
50-777-0110
50-777-0109
50-777-0229
50-777-0251
50-777-0221
50-777-0220
50-777-0219
50-777-0077

อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

71.33
71.33
70.00
69.33
63.33
62.67
62.67
62.00
60.67
60.00
59.33
59.33
58.67
58.00
58.00
58.00
57.33
56.67
56.66
56.00
54.67
54.67
54.67
54.00
53.33
52.67
52.67
52.67
52.67
52.00
52.00
52.00

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

33
34
35

38
39

42

46

50

53
54
56
58
59

66
67

มัชฌิมา โสพิลา
ธณภรณ์ ดุลย์ชปู ระภา
รุจิษยา ปะติโก
บุษบัน บุษบงค์
สมัญญา พรหมสิงห์
นรภัทร ตริยางกูรศรี
เมธิชยั ตั้งเกษมุกดา
เฉลิมชัย ไหว้ครู
สิรวิชญ์ ดนัยมงคล
ปานระพีร์ สุขเลิม
พิมพ์ชนก แสนคา
พอเพียง ภิญโญศรี
ธัญภัทร ศรีสนาย
ศุภิสรา โล่หค์ า
ภูมินทร์ ทิพย์คงคา
ณภัทร มณีวรรณ
อชิรวิชญ์ ครองยุทธ
ปราขญ์ โจทกราช
พุทธรักษ์ สีลามน
ภัทรชนก อมรไชย
ญาดา เพ็ญพิมพ์
สุธรรมนิตย์ สมปัก
จิรัชยา ผักกูด
กีรติกาญจน์ ปทุมรัตนกุล
ณัฏฐนันท์ คาดี
วิมลสิริ มาศขาว
สุภัสสรา เลาหะวณิช
พรนัชชา โฉมงาม
จิรเมธ แสนสวาสดิ์
ภัทราวดี สุโภภาค
เดชดนัย ชาญอุไร
สรวิชญ์ นนท์ศิริ
ชินาธิป หวานใจ
วิมลสิริ นามสิงห์
ทอฝัน โชติวัฒนกานต์กุล

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0253
50-777-0233
50-777-0218
50-777-0078
50-777-0037
50-777-0055
50-777-0062
50-777-0094
50-777-0241
50-777-0223
50-777-0226
50-777-0079
50-777-0032
50-777-0033
50-777-0052
50-777-0222
50-777-0216
50-777-0029
50-777-0030
50-777-0240
50-777-0237
50-777-0020
50-777-0057
50-777-0232
50-777-0108
50-777-0027
50-777-0239
50-777-0024
50-777-0041
50-777-0131
50-777-0217
50-777-0017
50-777-0068
50-777-0111
50-777-0122

อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านโพนเมืองมะทัน (อ.ม่วงสามสิบ)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านเด็กวารินชาราบ (อ.วารินชาราบ)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

51.33
50.67
50.00
50.00
50.00
49.34
49.33
49.33
49.33
48.67
48.67
48.67
48.67
48.00
48.00
48.00
48.00
47.33
47.33
47.33
46.67
46.00
46.00
45.33
45.33
44.67
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
43.34
43.33

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

70
71
73

77

80
81

85

89
90
92

95

สุพัตรา มักครินท์
ศมนวรรณ แสนศรี
ฉลองรัฐ มีราช
ธนภัทร ตริยากูรศรี
กนกวรรณ ตัณฑชน
สุณัฐชา แก้วลา
รสิกานต์ ถาวร
นภัสสร เส้นเศษ
ภูริชญา แก้วคาชาติ
วิปัสสนา ผลานันต์
วศิฬาพร ใจเครือ
วีรดา เอื้อศรีวงศ์
เกษมศักดิ์ แก้วกล้า
สินี วรสุข
อนันตญ โสดาจันทร์
ภิตินันท์ ฐิติวัฒนพงษ์
ธราธิป ศรีไสล
ศิริกัญญาพัชร โทบุตรดี
ณัฐธิดา ประทีปทอง
อัญชิสา ธรรมานุวงศ์
สาวิตรี พรมโสภา
ธนภรณ์ ศิริขวา
กรรชัย คาภักดี
ดรุณี สร้อยสี
ชัญญา พิมพ์สาโรง
ณภัทร์ โสนรินทร์
ธิติกาญจน์ ชนิวงศ์
วสุพล บุญจาเนียร
ธีรวีร์ วันโน
อัญจรียา พรมงาม
ฐปนนันท์ ประสานดิ์
หริชาญชัย ปัญญาดี
ธนาธิป กรินรักษ์
ธีรดล บุญสุข
ภานุพัฒน์ ดวงมณี

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0203
50-777-0228
50-777-0107
50-777-0053
50-777-0230
50-777-0231
50-777-0022
50-777-0100
50-777-0065
50-777-0242
50-777-0148
50-777-0026
50-777-0076
50-777-0025
50-777-0059
50-777-0015
50-777-0016
50-777-0102
50-777-0192
50-777-0149
50-777-0243
50-777-0200
50-777-0099
50-777-0181
50-777-0038
50-777-0010
50-777-0142
50-777-0058
50-777-0209
50-777-0193
50-777-0021
50-777-0072
50-777-0179
50-777-0112
50-777-0161

มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยา (อ.เมือง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
บ้านหนองแสง (อ.เดชอุดม)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
อุบลวิทยาคม (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

43.33
43.33
42.67
42.00
42.00
41.33
41.33
41.33
41.33
40.67
40.67
40.67
40.66
40.00
40.00
40.00
40.00
39.33
39.33
39.33
39.33
38.67
38.00
38.00
37.33
37.33
37.33
36.67
36.67
36.67
36.67
36.67
36.67
36.67
36.67

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

103
104

107
108

114

120

125

129

134
135

พรนภา ทองทับ
ณัชนันท์ ประพรม
ชนาภา สุทธิขันธ์
กล้ากวี กองพล
ปฏิมากร สอนสุข
พิชยะ จุลทัศน์
ธนาพิพัฒน์ ศรีทาพักตร์
วิชญ์พล อินทุพันธ์
อภิญญา บัวภา
ศิวัสส์ ศรีสว่าง
พชร พันธุ์กว้าง
นริศรา ลูกหยี
ณัฐกฤต เลื่องลือธิศักดิ์
ณัฐกมล สันติวิชยั กูล
ชบาแก้ว วงศ์มั่น
พัชรินทร์ บุเงิน
บุรัสกร สุธิสาคร
รัฐพล ทนทาน
วิชญาพร คุณศิริ
จิรัชยา ปรีชา
ไอยดา ทนงแผลง
เพชรรัตน์ วายทุกข์
พัสตราภรณ์ ดอกชะบา
สุจิตรา วิชาชัย
อรพรรณ กันกลาง
บุญยกร ผิวนวล
ธัญญา บุญช่วย
ขวัญทิตภิยา จันทร์จิตร
สุพิชญา แก่นคูณ
ดรัลพร ฉิมเฉิด
เจนวรา โพธิ์มั่น
อรญา วงค์ลา
ธีรพัฒน์ สมดี
พรรณอร เรือนเจริญ
สรัสนุช เงาศรี

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0191
50-777-0019
50-777-0199
50-777-0061
50-777-0167
50-777-0255
50-777-0031
50-777-0075
50-777-0188
50-777-0245
50-777-0066
50-777-0013
50-777-0064
50-777-0121
50-777-0133
50-777-0202
50-777-0165
50-777-0098
50-777-0105
50-777-0213
50-777-0144
50-777-0141
50-777-0096
50-777-0018
50-777-0074
50-777-0158
50-777-0093
50-777-0081
50-777-0190
50-777-0197
50-777-0201
50-777-0070
50-777-0176
50-777-0189
50-777-0248

บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านบัววัด (อ.วารินชาราบ)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านโพนเมืองมะทัน (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านโพนเมืองมะทัน (อ.ม่วงสามสิบ)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
อนุบาลบ้านเด็ก (อ.เมือง)
บ้านบัววัด (อ.วารินชาราบ)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
บ้านบัววัด (อ.วารินชาราบ)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

36.66
36.00
36.00
36.00
35.34
35.33
35.33
35.33
35.33
35.33
35.33
34.67
34.67
34.67
34.67
34.67
34.67
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
33.33
33.33
33.33
33.33
32.67
32.67
32.67
32.67
32.67
32.66
32.00
32.00
32.00

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

144

150

155
156

166

ปทิดา วงค์ดวน
คณพศ เนวลา
กิตติ ศุภอรรถกร
ณัฏฐา สันติวิชยั กูล
ธนัญญา โสภามี
จารุนันท์ ถึงปัดชา
อรจิรา ผิวทอง
นารีรัตน์ พงษา
บัณฑิตา นนใส
บุษปรัชต์ ไผ่แก้ว
ลินดา บุญสราง
สิทธิชยั คามาโฮม
มุธิตา สิมมา
อารี โกการัตน์
ศศิกานต์ จันทร์เติม
ไชยชนะ ประเสริฐศรี
ธีรภัทร พันธุ์เลิศ
ชนะเจตย์ เหล็กชาย
จิรภิญญา พันธ์เสถียร
นนธิชา เศียรทอง
เกล้าขวัญ จันทร์เขียว
รัตต์ติกาล ประวิง
เอกรัตน์ ผิวทอง
ชลณิชา ขาวเลิศ
ณัฐวรรณ พรมวัน
ภูชนะ ศุภเสถียร
อนัญญา ยงดา
กิตติศักดิ์ คาโฮม
ขวัญข้าว คาเปลว
ภาสกร คูณโปก
อฐิตยาภรณ์ ผลประดง
ปิยกรณ์ สมสมัย
อภิญญา กุพะลัง
กัญยรัตน์ ถุงแก้ว
จิดาภา แฝงเพ็ชร

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0169
50-777-0028
50-777-0126
50-777-0120
50-777-0073
50-777-0185
50-777-0143
50-777-0140
50-777-0168
50-777-0195
50-777-0155
50-777-0067
50-777-0069
50-777-0184
50-777-0091
50-777-0139
50-777-0244
50-777-0254
50-777-0138
50-777-0146
50-777-0084
50-777-0106
50-777-0154
50-777-0157
50-777-0116
50-777-0152
50-777-0153
50-777-0063
50-777-0175
50-777-0071
50-777-0137
50-777-0101
50-777-0164
50-777-0134
50-777-0135

บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
อนุบาลอุบล (อ.เมือง)
บ้านอ่างหิน (อ.พิบูลมังสาหาร)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
อัสสัมชัญอุบลราชธานี (อ.เมือง)
บ้านปลาดุก (อ.เมือง)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
บ้านโพนเมืองมะทัน (อ.ม่วงสามสิบ)
วัดไร่น้อย (อ.
วัดไร่น้อย (อ.เมือง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านหนองจิกนาเรือง (อ.สาโรง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
บ้านโพนเมืองมะทัน (อ.ม่วงสามสิบ)
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)

% คะแนนรวม

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
31.33
31.33
31.33
31.33
31.33
31.33
30.67
30.67
30.67
30.67
30.67
30.66
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
29.33
29.33
29.33
29.33
29.33
29.33
29.33

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

176

179

182
183

193

200

205
206
207

ณัชชา เคียงวงค์
เจษฎาพิวัฒน์ สายน้อย
ธนวรรณ โสภานเวช
กฤษกร คาคง
กาญจนาพร ใคร่ครวญ
สุ่ขวัญ สิมมาเคน
ศิริรัญ สูงสันเขต
ดวงใจ ฝากาทอง
ธนภรณ์ จาปาอ่อน
วิรัญญา มีไชโย
อรุโณทัย จันทร์โท
พจนเวทย์ วงศ์สุทธิ์
กมลพรรณ ชมภูพื้น
มุทิตา สายทิพย์
อนุธิดา ดาพธิก
พสิษฐ์ ยิ่งสนองชาติ
ทัตชญพร เสียงหวาน
กรวิกา สาริบุญ
จณิสตา เจริญวงศ์
ณัฐพงษ์ บุญให้
วรวัส เจริญบุตร
อนันตยา พันธ์ศรี
กานต์พิชชา การินทร์
วีรภัทร ศรีบุญ
พัชรมณฑน์ หอมสุวรรณ์
ภูตะวัน คาแท่ง
พรพิมล มุ่งประโยชน์
สมัชชา ไสยรัตน์
ศิรณภา สายกนก
พรรณิภา แก้วกาฬ
ภูชติ ศุภเสถียร
ปรัชญวดี สายแก้ว
ณฐมน พูลอาษา
รัชณาลักษณ์ พิมพ์หล่อ
กัญญารัตน์ สาระทรัพย์

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0085
50-777-0012
50-777-0208
50-777-0123
50-777-0095
50-777-0080
50-777-0147
50-777-0196
50-777-0198
50-777-0045
50-777-0173
50-777-0117
50-777-0183
50-777-0145
50-777-0136
50-777-0119
50-777-0089
50-777-0186
50-777-0060
50-777-0150
50-777-0011
50-777-0246
50-777-0210
50-777-0090
50-777-0159
50-777-0194
50-777-0114
50-777-0115
50-777-0113
50-777-0177
50-777-0151
50-777-0206
50-777-0009
50-777-0211
50-777-0204

เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ (อ.เมือง)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
สาธิต ม.ราชภัฏอุบล (อ.เมือง)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
เซนต์เอเมลี (อ.เมือง)
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยา (อ.เมือง)
บ้านโนนหนองบัว (อ.ศรีเมืองใหม่)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
เทศบาลบ้านสุขสาราญ (อ.วารินชาราบ)
ยุวฑูตศึกษา 2 (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
อนุบาลน้องหญิง (อ.ตระการพืชผล)
เทศบาล 2 หนองบัว (อ.เมือง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
อาเวมารีอา (อ.เมือง)
บ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) (อ.เขื่องใน)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
บ้านนามึน (อ.เมือง)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
เบญจธัญพิทยา (อ.ม่วงสามสิบ)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)

% คะแนนรวม

29.33
29.33
29.33
28.67
28.67
28.67
28.00
28.00
28.00
27.34
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
27.33
26.67
26.67
26.67
26.67
26.67
26.67
26.67
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
25.33
24.67
24.00

อันดับที่ ชื่อ-นามสกุล

210
212
214
215

218
219
220
222
224
225

สุภนิดา นาดี
วิศรุต ปู่แก้ว
จิราพัชร ศิริคา
ณัฏฐชา อ่อนคา
นิตยา จาปาสา
วิชญาพร ละออง
ปิโยรส พานแก้ว
พรพรรณ บรรเทิงกุล
จิรภัทร อ่อนศรีบุตร
พรภวิษย์ พันพิบูลย์
วรากร สาระคา
อพัชรา กันยาทอง
สุดา จานงศรี
อัจฉรา ชนะชัย
ณัฏฐา นิยมชาติ
ณภัทร เทาศิริ
ลักษิกา โคตรด
กิตติกานต์ ศุภนิธิวัฒนา

เลขประจาตัวสอบ โรงเรียน

50-777-0083
50-777-0180
50-777-0001
50-777-0008
50-777-0003
50-777-0097
50-777-0170
50-777-0048
50-777-0205
50-777-0207
50-777-0187
50-777-0034
50-777-0212
50-777-0174
50-777-0172
50-777-0007
50-777-0247
50-777-0088

เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
บ้านเวียงหลวง (อ.หัวตะพาน อานาจเจริญ)
บ้านห่องขอน (อ.สาโรง)
พระกุมารอุบล (อ.เมือง)
บ้านห่องขอน (อ.สาโรง)
นันตาศึกษา (อ.เขื่องใน)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยา (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ (อ.เมือง)
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยา (อ.เมือง)
มารีย์นิรมล (อ.เมือง)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
พิมพ์ประภาสงเคราะห์ (อ.ม่วงสามสิบ)
บ้านห่องขอน (อ.สาโรง)
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลฯ (อ.เมือง)
เทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5

% คะแนนรวม

24.00
24.00
23.33
23.33
22.67
22.67
22.66
22.00
22.00
22.00
21.34
21.33
20.67
20.67
20.00
20.00
18.67
17.33

