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50172 เด็กหญิง ปัญรฏัฐ์ จารุสริริงัษี ม.  3 วิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 34 1
50186 นาย กมยัธร เมืองมลู ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 32 2
50260 นาย นนทป์วรี ์ แชม่ ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 28 3
50187 นาย วชิยตุม์ บญุชู ม.  3 ทุ่งสง 27 4
50183 นางสาว จิณฐัตา ฟองงาม ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 24 5
50261 นางสาว ธัญฆพร แสงมณี ม.  3 สตรทีุ่งสง 24 5
50222 นาย จิรภทัร เพชรทอง ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 23 7
50282 เด็กหญิง วณิชยา รกัษารกัษ์ ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 23 7
50273 เด็กชาย ฐปนวฒัน์ รม่แสง ม.  2 ทุ่งสง 22 9
50253 นาย รชัชานนท์ เชือ้หมอเฒ่า ม.  3 ทุ่งสง 22 9
50180 นางสาว ศิภานนั เจรญิสขุ ม.  3 สตรทีุ่งสง 21 11
50275 เด็กชาย พรหมพิรยิะ หอธรรมกลุ ม.  2 เบญจมราชทูิศ 20 12
50277 นางสาว นนัทน์ลนิ นิลวงศ์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 19 13
50236 นางสาว สทุธญาณ์ ขวญัแกว้ ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 19 13
50238 นาย ณฐกร จลุภกัดิ์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 19 13
50044 เด็กหญิง ชลติา กวัวงศ์ ม.  2 สตรทีุ่งสง 19 13
50012 เด็กชาย สทิธิศกัดิ์ โมสกิานนท์ ม.  1 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 19 13
50254 นาย สริวชิญ์ เชาวช์า่งเหลก็ ม.  3 เบญจมราชทูิศ 19 13
50197 เด็กหญิง สวุรศัมิ์ เปรมสถิตย์ ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 18 19
50207 นางสาว ธนวรรณ ปราบไกรสหี์ ม.  3 ทุ่งสง 18 19
50274 เด็กหญิง ณฐักฤตา ขาวเต็มดี ม.  2 ทุ่งสง 18 19
50217 นางสาว พชัรพฤกษ ขนุเจรญิ ม.  3 สตรทีุ่งสง 18 19
50164 เด็กหญิง ดารนิทร ์ เกือ้ไชย ม.  3 บา้นไสสา้น 18 19
50002 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ชะนะดี ม.  1 เจรญิวทิยา 18 19
50001 เด็กหญิง อรสิยา สวสัดิวงศ์ ม.  1 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 18 19
50244 เด็กหญิง เบญทรายสนีิ ครองบุ่งคลา้ ม.  3 สตรทีุ่งสง 17 26
50231 นาย กฤตเมธ งามประดิษฐ์ ม.  3 ทุ่งสง 17 26
50204 เด็กชาย อนนัตพงศ์ แสนเดช ม.  3 สตรทีุ่งสง 17 26
50021 เด็กชาย แดนไตร ณ น่าน ม.  1 สตรทีุ่งสง 17 26
50117 เด็กหญิง สวุชิาดา แพรกเมือง ม.  3 ทุ่งใหญ่ 17 26
50053 เด็กหญิง กลัยาณี สมมุ่ง ม.  2 สตรทีุ่งสง 17 26
50014 เด็กหญิง พนัธิสา เพ็ชรทอง ม.  1 สตรทีุ่งสง 17 26

ล ำดับที่

ผลกำรสอบวัดควำมรู้ ครัง้ที ่12  ปีกำรศกึษำ  2564  โรงเรียนสตรีทุง่สง

ระดับชัน้มัธยมศกึษำปีที ่1-3 (เรียงคะแนนวิชำคณิตศำสตร)์

ช่ือ - สกุล ระดับชั้น โรงเรียน
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50019 เด็กหญิง พิชญาภา ชว่ยชาตรี ม.  1 สตรทีุ่งสง 17 26
50258 เด็กหญิง รตันว์รา นวลละออง ม.  3 สตรทีุ่งสง 17 26
50121 นางสาว ณิชกมล แสงระวี ม.  3 ทุ่งสง 17 26
50143 นางสาว ปรมน โพธิการ ม.  3 ชะอวดวทิยาคาร 17 26
50045 เด็กหญิง จิรชัญา วพิลชยั ม.  2 สตรทีุ่งสง 17 26
50145 นางสาว สตัตบงกช ไชยรกัษา ม.  3 กา้งปลาวทิยาคม 17 26
50081 เด็กหญิง กชพร คงทองเมือง ม.  2 นาบอน 17 26
50018 เด็กหญิง มณินทร รตันบรุี ม.  1 เบญจมราชทูิศ 16 40
50119 เด็กหญิง อชิรญา สขุชมุเชย ม.  3 สตรทีุ่งสง 16 40
50184 นาย จารุกิตฐ์ ตะลุม่พกุ ม.  3 บรูณะร  าลกึ 16 40
50250 นางสาว พิมพช์นก วงคร์อด ม.  3 ทุ่งสง 16 40
50227 นางสาว ปาณิสรา ดวงสทีอง ม.  3 ทุ่งสง 16 40
50074 เด็กชาย วยสกร แกว้สาร ม.  2 สตรทีุ่งสง 16 40
50050 เด็กหญิง ประวชิญา ดวงทอง ม.  2 สตรทีุ่งสง 16 40
50146 นางสาว กนัตฤ์ทยั แสงทอง ม.  3 กา้งปลาวทิยาคม 16 40
50216 นางสาว ธัญญลกัษณ์ ธรรมศิริ ม.  3 สตรทีุ่งสง 16 40
50223 เด็กหญิง ชลธิญา เกิดศรเีหลก็ ม.  3 ทุ่งสง 16 40
50237 นาย สรวชิญ์ วงคเ์มฆ ม.  3 สตรทีุ่งสง 16 40
50005 เด็กหญิง ธนพร อกัษรภกัดี ม.  2 สตรทีุ่งสง 16 40
50177 นาย สริวิชัร ์ แหวนเพชร ม.  3 สตรทีุ่งสง 16 40
50136 นางสาว ณฏัฐธิดา เหมทานนท์ ม.  3 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 16 40
50043 เด็กหญิง ปณุยวรี ์ ธรรมสนู ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
50279 นางสาว ศรกีร นราศรี ม.  3 สตรทีุ่งสง 15 54
50139 นางสาว ภทัทิยา เหมเดโช ม.  3 ทุ่งสง 15 54
50058 เด็กหญิง ณิชภทัร อาจไพรนิทร์ ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
50092 เด็กหญิง เพรยีวพรรณ อินทรพิบลูย์ ม.  2 เบญจมราชทูิศ 15 54
50051 เด็กหญิง พรไพลนิ พฒันเ์จรญิ ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
50167 เด็กหญิง ชนนัญา ส าราญราษฎร์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 15 54
50199 นางสาว สโรชินี ทองน า้แกว้ ม.  3 สตรทีุ่งสง 15 54
50218 เด็กชาย ชพัวชิญ์ ชไูชย ม.  3 ทุ่งสง 15 54
50020 เด็กหญิง กญัญารตัน์ สมมารถ ม.  1 สตรทีุ่งสง 15 54
50052 เด็กหญิง ฉนัทส์นีิ เเซก่๋ง ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
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50209 นาย ชิษณพุงศ์ ยอดแกว้ ม.  3 รษัฎา 15 54
50028 เด็กหญิง วรรณิสา รกัษาสตัย์ ม.  1 สตรทีุ่งสง 15 54
50039 เด็กชาย ภาคิน เกิดยตุิธรรม ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
50077 เด็กหญิง ปภาวรนิท์ เกิดบวัทอง ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
50140 เด็กหญิง ธิดารตัน์ จนัทรมาศ ม.  3 ทุ่งสง 15 54
50041 เด็กหญิง กชพรรณ หนเูกลีย้ง ม.  2 สตรทีุ่งสง 15 54
50079 เด็กชาย นราวชิญ์ คชวรรณ์ ม.  2 กา้งปลาวทิยาคม 15 54
50023 เด็กหญิง ปทิตตา ศรวีสิทุธ์ิ ม.  1 ฉวางรชัดาภิเษก 15 54
50096 เด็กหญิง พิชชาพร ชดูหอม ม.  2 เบญจมราชทูิศ 14 73
50196 นาย วศิรุต แดงงาม ม.  3 รษัฎา 14 73
50195 นาย ธนพฒัน์ ทองสง่โสม ม.  3 สตรทีุ่งสง 14 73
50151 นางสาว กรตัชนก เพชรมาศศรี ม.  3 ดรุณศกึษา 14 73
50208 นาย พชร เรอืงจรสั ม.  3 เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร ์ 14 73
50089 เด็กหญิง กนัตฤ์ทยั พะโยม ม.  2 ทุ่งสง 14 73
50169 นางสาว อรจิรา ศรแีกว้ ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 14 73
50170 นาย วรญัญู ทองอ่อน ม.  3 บา้นบนควน 14 73
50286 นางสาว ญาณิศา คงบรรจง ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 14 73
50010 เด็กหญิง รศิพรรณ จีนใหม่ ม.  1 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 14 73
50200 เด็กหญิง วภิาดา ชว่ยคงคา ม.  3 สตรทีุ่งสง 13 83
50141 นางสาว เปรม อมันกัมณี ม.  3 ทุ่งสง 13 83
50255 นางสาว ปณิุกา แกว้ก ายาน ม.  3 สตรทีุ่งสง 13 83
50280 เด็กหญิง กนกสริิ ตรไีวย ม.  3 สตรทีุ่งสง 13 83
50276 นางสาว นิภาพร ศรมีาลา ม.  3 ทุ่งสง 13 83
50086 เด็กหญิง ปณิดา ใจหา้ว ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50073 เด็กหญิง ชญานิษ รตันบรุี ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50095 เด็กชาย ชญานนท์ ภกัดีสวุรรณ์ ม.  2 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 13 83
50099 เด็กหญิง สทุธิกานต์ ถาวรสาร ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50201 เด็กหญิง ศภุสตุา เพชระบรูณิน ม.  3 สตรทีุ่งสง 13 83
50055 เด็กหญิง สชุาวดี กิจงาม ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50084 เด็กหญิง สารศิา หนฤูทธ์ิ ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50088 เด็กหญิง ณฏัฐณิชา สงนุ่น ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50247 เด็กชาย สปิปกร สมุงคล ม.  3 ทุ่งสง 13 83
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50150 เด็กหญิง พิชชาพร จ านงลษัณ์ ม.  3 ทุ่งสง 13 83
50102 เด็กหญิง กรกต ชมุพล ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50025 เด็กชาย ศรญัพงษ์ กลิน่มาลา ม.  1 สตรทีุ่งสง 13 83
50137 นางสาว หทยัทิพย์ ศรนีะเสน ม.  3 รอ่นพิบลูยเ์กียรติวสนุธราภิวฒัก์ 13 83
50066 เด็กชาย ทินภทัร สงัขพนัธุ์ ม.  2 กาญจนาภิเษกวทิยาลยั กระบี่ 13 83
50104 นางสาว ปิยธิดา เทพี ม.  3 เจรญิวทิย์ 13 83
50251 นางสาว เหมหงส์ วสนุธราภิวฒัก์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 13 83
50174 เด็กหญิง ปัญญาพร จรุงวาศ ม.  3 วดัพระมหาธาตุ 13 83
50068 เด็กชาย อินพิทกัษ์ พงษธ์รรมฤทธ์ิ ม.  2 ทุ่งสงวทิยา 13 83
50031 เด็กชาย วราเทพ บญุชู ม.  1 สตรทีุ่งสง 13 83
50118 เด็กหญิง หทยัทิพย์ ธานีรตัน์ ม.  3 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 13 83
50269 เด็กหญิง อรุณรตัน์ สวุรรณรตัน์ ม.  1 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 13 83
50048 เด็กหญิง ชนญัธิดา บญุโยดม ม.  2 สตรทีุ่งสง 13 83
50059 นางสาว เขมิกา คงเจรญิ ม.  2 เจรญิวทิยา 13 83
50034 เด็กหญิง นลนิทิพย์ รตันพนัธ์ ม.  1 ทุ่งสง 13 83
50003 เด็กหญิง ณฐักฤตา ฐานะกาญจน์ ม.  1 กรุงหยนัวทิยาคาร 13 83
50185 นางสาว สพุนิดา อภยัวงศ์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 12 113
50249 นางสาว สนุนัทินี ชมุหนู ม.  3 ทุ่งสง 12 113
50064 เด็กชาย ปิยภทัร เอียดคง ม.  2 สตรทีุ่งสง 12 113
50076 เด็กหญิง สรุสัวดี สทิธิศกัดิ์ ม.  2 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 12 113
50224 นางสาว ลดามณี ฤทธากรณ์ ม.  3 ทุ่งสง 12 113
50046 เด็กหญิง เขมจิรา หนสูงัข์ ม.  2 สตรทีุ่งสง 12 113
50188 นาย อภิมงคล คงหอม ม.  3 ทุ่งสง 12 113
50210 นางสาว กชกร บญุเจรญิ ม.  3 สตรทีุ่งสง 12 113
50157 นางสาว ญดาพร รกัการงาน ม.  3 ทุ่งสง 12 113
50264 นางสาว จฑุามาศ มณีฉาย ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ 12 113
50271 นางสาว อนญัญา จินโรจน์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 12 113
50215 นาย กิตติภมิู จีนพนัธ์ ม.  3 ทุ่งสง 12 113
50131 นางสาว ลกัษณารยี์ จนัทรภ์ทูะชยั ม.  3 ทุ่งสง 12 113
50069 เด็กหญิง ฐิติชญา เทพรตัน์ ม.  2 โรงเรยีนสตรทีุ่งสง 12 113
50163 เด็กหญิง ชลธิชา ศรแีกว้ ม.  3 เจรญิวยัวทิยา 12 113
50246 นางสาว จารุพร หอยแกว้ ม.  3 ทุ่งสง 12 113
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50047 เด็กหญิง เปรมิกา พิรยิะพิเศษพงศ์ ม.  2 สตรทีุ่งสง 12 113
50134 นางสาว อารยิา พรหมทอง ม.  3 นาบอน 12 113
50206 นางสาว พิมพน์ภสั ศิรเิพชร ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 12 113
50181 เด็กหญิง หทยัทิพย์ บญุชว่ย ม.  3 นาบอน 12 113
50008 เด็กหญิง สรลัชนา เดชรกัษา ม.  1 สตรทีุ่งสง 12 113
50198 นาย สวุรรณภมิู ขนุรตัน์ ม.  3 รษัฎา 12 113
50128 นางสาว อรชัภรณ์ คลา้ยยา ม.  3 ดรุณศกึษา 12 113
50190 นางสาว ชฎาภรณ์ สงัขน์วล ม.  3 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 12 113
50158 นางสาว ปวนัพสัตร์ อมรพนัธ์ ม.  3 ล าทบัประชานเุคราะห์ 12 113
50225 เด็กหญิง ภทัราพร รั่นแผว้ ม.  3 กาญจนศกึษาพฒันาการ 12 113
50016 เด็กหญิง นภสร แตงเอ่ียม ม.  1 ฉวางรชัดาภิเษก 12 113
50129 นาย สวุจิกัขณ์ สวุรรณรตัน์ ม.  3 ดรุณศกึษา 12 113
50015 เด็กหญิง ศศิกานต์ กาญจนา ม.  1 บา้นนาพา 12 113
50147 นางสาว ปณุยนชุ แกว้แกมทอง ม.  3 วงัหินวทิยาคม 12 113
50285 นางสาว ณฏัฐกนัย์ แซจิ่ว้ ม.  3 สตรทีุ่งสง 12 113
50060 เด็กหญิง มาระติ มหาสวสัดิ์ ม.  2 เจรญิวทิยา 12 113
50132 เด็กหญิง ปณาลี ประพฤติชอบ ม.  3 ดรุณศกึษา 12 113
50087 เด็กหญิง อติกานต์ สดุใจ ม.  2 สตรทีุ่งสง 11 146
50098 เด็กหญิง เพชรลดา เพชรแกว้ ม.  2 สตรทีุ่งสง 11 146
50057 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แจง้สวา่ง ม.  2 สตรทีุ่งสง 11 146
50155 นางสาว ปิยนชุ ชนะภยั ม.  3 สตรทีุ่งสง 11 146
50030 เด็กหญิง ชนิดา งามแตม้ศรี ม.  1 สตรทีุ่งสง 11 146
50072 เด็กหญิง ศิรริศั ไชยศร ม.  2 สตรทีุ่งสง 11 146
50116 นางสาว ผลดิา มาตรา ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 11 146
50065 เด็กหญิง ภคนนัท์ คงวดัใหม่ ม.  2 สรุาษฎรธ์านี2 11 146
50142 นางสาว ศิรนินัท์ ทองนาค ม.  3 ดรุณศกึษา 11 146
50042 เด็กหญิง ปรยิาภทัร ชุม่ช่ืนสกลุสขุ ม.  2 สตรทีุ่งสง 11 146
50115 นางสาว อมรา สม้เขียวหวาน ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่เเพ 11 146
50194 เด็กหญิง เตชินี รกัแกว้ ม.  3 ประชาอทุิศมลูนิธิ 11 146
50265 นางสาว พลอยพรรณ ศรสีวสัดิ์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 11 146
50007 เด็กชาย กฤษณกนัต์ จุย้นอ้ย ม.  1 สตรทีุ่งสง 11 146
50004 เด็กหญิง เปมิกา เปลีย่นวงศ์ ม.  1 เจรญิวทิยา 11 146
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50112 นางสาว กญัญาณฐั ใจกระจา่ง ม.  3 รษัฎา 11 146
50113 นางสาว กชนิภา ชลภกัดี ม.  3 รษัฎา 11 146
50252 นางสาว รชัติยาภรณ์ ตุง้ซ่ี ม.  3 สหมิตรบ ารุง 11 146
50083 เด็กหญิง ชตุิกาญจน์ ชอบท ากิจ ม.  2 กา้งปลาวทิยาคม 11 146
50103 เด็กหญิง พิชามญชุ์ วารรีกัษ์ ม.  2 เบญจมราชทูิศ 10 165
50168 นางสาว ณฐัณิชา รกัษก์ าเนิด ม.  3 สตรทีุ่งสง 10 165
50166 นางสาว ดากานดา รตันบรุี ม.  3 สตรทีุ่งสง 10 165
50284 เด็กหญิง ปพิชญา สทิธิรกัษ์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 10 165
50100 เด็กหญิง ชตุิมา นาคินทร์ ม.  2 สตรทีุ่งสง 10 165
50056 เด็กหญิง วรษินนัท์ ปานมั่น ม.  2 สตรทีุ่งสง 10 165
50049 เด็กหญิง วรศิรา อินทนี ม.  2 สตรทีุ่งสง 10 165
50154 นางสาว ธัญชนก เพง่พินิจ ม.  3 สตรทีุ่งสง 10 165
50006 เด็กชาย ณฐัวศั บญุกอง ม.  1 ทุ่งสง 10 165
50114 นางสาว ธมนวรรณ ทรงศรี ม.  3 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 10 165
50205 เด็กชาย ยทุธเดช สชุาติพงศ์ ม.  3 ศรธีรรมราชศกึษา 10 165
50165 นางสาว กนัติชา แววแกว้ ม.  3 เจรญิวยัวทิยา 10 165
50037 เด็กหญิง เพ็ญนภา กลบีแกว้ ม.  2 ทุ่งสงวทิยา 10 165
50063 เด็กหญิง แทนขวญั วรรณเพชร ม.  2 สตรทีุ่งสง 10 165
50272 นางสาว ศิวพร รกัจนัทร ์ ม.  3 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 10 165
50017 เด็กหญิง ธนชัชา ศทุธางกรู ม.  1 สตรทีุ่งสง 10 165
50067 เด็กหญิง พิลาสลกัษณ์ ดวงน า้แกว้ ม.  2 กาญจนาภิเษก วทิยาลยั กระบี่ 10 165
50080 เด็กหญิง อสัมา เสยีมไหม ม.  2 นาบอน 10 165
50211 นาย พีรพนัธ์ สกุด  า ม.  3 สตรทีุ่งสง 10 165
50130 นางสาว ธนพร นารานิติธรรม ม.  3 นาบอน 10 165
50126 นางสาว ศศิธร เปีย ม.  3 พิปนูสงัฆรกัษป์ระชาอทุิศ 10 165
50152 เด็กหญิง พิมพช์นก เสง้มา ม.  3 เจรญิวทิยา 10 165
50085 เด็กหญิง ธาราวดี อรา่มโชติ ม.  2 ดรุณศกึษา 10 165
50162 เด็กชาย ภรูนิทร ์ กิจนิยม ม.  3 นาบอน 10 165
50219 เด็กชาย รชัพล ชเูขียน ม.  3 บา้นบางนอ้ย 9 189
50091 เด็กหญิง ลกัษมณ สทิธิศกัดิ์ ม.  2 ทุ่งสง 9 189
50109 เด็กชาย เมธัส พิบลูย์ ม.  3 ทุ่งสงวทิยา 9 189
50125 นางสาว ป่ินมณี พรหมแสง ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 9 189



หนา้ที ่7 จาก 10

เลขประจ ำตัว คณิต

สอบ 40
ล ำดับที่

ผลกำรสอบวัดควำมรู้ ครัง้ที ่12  ปีกำรศกึษำ  2564  โรงเรียนสตรีทุง่สง

ระดับชัน้มัธยมศกึษำปีที ่1-3 (เรียงคะแนนวิชำคณิตศำสตร)์

ช่ือ - สกุล ระดับชั้น โรงเรียน

50256 นาย กิตติยะ สองสี ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ 9 189
50082 เด็กหญิง ภทัรวดี ดิเสม็ ม.  2 กา้งปลาวทิยาคม 9 189
50120 นาย กชพฒัน์ จนัทรป์าน ม.  3 บางขนัวทิยา 9 189
50122 นางสาว ธวลัรตัน์ รตันพนัธ์ ม.  3 ทุ่งสง 9 189
50283 เด็กชาย ณฏัฐศรญัยุ์ ดาวลัย์ ม.  3 ทุ่งสงวทิยา 9 189
50226 นาย ภาม ทรงทอง ม.  3 ราชประชานเุคราะห ์6 9 189
50175 เด็กหญิง ดลฤดี พงศศ์รเีจรญิ ม.  3 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 9 189
50133 นางสาว ชนิกานต์ บวัผนั ม.  3 ดรุณศกึษา 9 189
50240 นางสาว กษิรา เหมียนยอ่ง ม.  3 สหมิตรบ ารุง 9 189
50189 นาย ธนสรณ์ ชว่ยชาตรี ม.  3 สตรทีุ่งสง 9 189
50011 เด็กชาย สรวชิญ์ พฒันศ์รเีรอืง ม.  1 ทุ่งใหญ่วทิยาคม 9 189
50287 นางสาว จฬุารตัน์ สขุสม ม.  3 นาบอน 9 189
50245 นางสาว ปภานนั สวุรรณมณี ม.  3 สตรทีุ่งสง 8 205
50124 นาย อภิรกัษ์ สมหมาย ม.  3 รษัฏา 8 205
50040 เด็กหญิง ปรชิญา เสยีงดี ม.  2 สตรทีุ่งสง 8 205
50101 เด็กหญิง สขุสริิ สขุโข ม.  2 ทุ่งสง 8 205
50248 นาย ภทัรภทัร ์ ไกรนรา ม.  3 สตรทีุ่งสง 8 205
50071 เด็กหญิง กญัญาณฐั เรอืงนาค ม.  2 ประชาอทุิศมลูนิธิ 8 205
50212 นาย เปมทตั จนัทรตัน์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 8 205
50176 นางสาว เสาวลกัษณ์ พิทกัษว์งค์ ม.  3 ประชาอทุิศมลูนิธิ 8 205
50107 นางสาว กมลชนก เพชรสชีว่ง ม.  3 ทุ่งสง 8 205
50262 นางสาว อาทิตญา ขนนุอ่อน ม.  3 สตรทีุ่งสง 8 205
50036 เด็กชาย ทวศีกัดิ์ นุ่นอ่อน ม.  2 ทุ่งสงวทิยา 8 205
50160 นางสาว อารยีา พิบลูย์ ม.  3 เจรญิวยั 8 205
50024 เด็กหญิง ศศิรา บญุเกือ้ ม.  1 รษัฎา 8 205
50233 เด็กชาย ณชพล ศิรพิงษ์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 7 218
50156 นางสาว กวสิรา ศกัดิจ์า้ย ม.  3 สตรทีุ่งสง 7 218
50270 นางสาว เบญญาภา ศรศิลป์ ม.  3 สตรทีุ่งสง 7 218
50075 เด็กหญิง รุง่ตะวนั ศรปีานรอด ม.  2 เบญจมราชทูิศ 7 218
50138 เด็กหญิง อญัญาณี แซล่ิม่ ม.  3 รอ่นพิบลูยเ์กียรติวสนุธราภิวฒัก์ 7 218
50135 นางสาว อรปรยีา เเจง้ใจ ม.  3 นาบอน 7 218
50235 นางสาว สริภิสัสรน์ รกัษเ์จรญิ ม.  3 ทา่แพ 7 218
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50171 นางสาว ปวณีน์ชุ ติกขนา ม.  3 บา้นหนองใหญ่ 6 225
50108 นางสาว ธนชัชา ดวงค าพีระ ม.  3 ทุ่งสงวทิยา 6 225
50054 เด็กหญิง เมนิกา อ านกัมณี ม.  2 สตรทีุ่งสง 6 225
50179 นางสาว ลลติา เพ็ชรน า้เเดง ม.  3 กา้งปลาวทิยาคม 6 225
50192 นางสาว ดารารศัมิ์ เพชรดี ม.  3 ดรุณศกึษา 6 225
50230 นาย ชวกร เวยีงวรีะ ม.  3 ดรุณศกึษา 5 230
50009 เด็กหญิง ชนญัธิดา จตัตพุงค์ ม.  1 วดันาหมอบญุ - ขาดสอบ

50013 เด็กหญิง พรปวณี์ ค  าศรี ม.  1 เบญจมราชทูิศ - ขาดสอบ

50022 เด็กหญิง ญาณจัฉรา ชจูนัทร ์ ม.  1 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50026 เด็กชาย ภรูนิทร ์ รกัษาแกว้ ม.  1 อนบุาลเพียนสอนศกึษา - ขาดสอบ

50027 เด็กชาย ปภาวนิ พรหมเนตร ม.  1 เบญจมราชทูิศ - ขาดสอบ

50029 เด็กชาย พีรพฒัน์ ชว่ยโต ม.  1 ววิฒันว์ทิยา - ขาดสอบ

50032 เด็กหญิง จรรยก์มล บญุอินทร์ ม.  1 เทศบาลวดัเสมาเมือง - ขาดสอบ

50033 เด็กชาย วรนิทร รตันสภุา ม.  1 โรงเรยีนสตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50035 เด็กหญิง บณุยวรี ์ ชนะพล ม.  1 เจรญิวทิย์ - ขาดสอบ

50038 เด็กหญิง สทุธิรดา หนกัแน่น ม.  2 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50061 เด็กหญิง ปณุยาพร ศิรคิณุ ม.  2 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50062 เด็กหญิง ลภสัรดา ศรอีรญั ม.  2 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50070 เด็กหญิง จรรยมณฑร์ อ่อนเกตพุล ม.  2 นาบอน - ขาดสอบ

50078 เด็กชาย ปณุยวรี ์ เหมไพบลูย์ ม.  2 ฉวางรชัดาภิเษก - ขาดสอบ

50090 เด็กหญิง ปานิสรา เดชาฐาน ม.  2 เบญจมราชทูิศ - ขาดสอบ

50093 เด็กหญิง สริติา ค าบางปราชญ์ ม.  2 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50094 เด็กชาย สริภพ ศรทีอง ม.  2 ทุ่งใหญ่เฉลมิราชอนสุรณ ์รชัมงัคลาภิเษก - ขาดสอบ

50097 เด็กหญิง ศภุสตุา เพชรอาวธุ ม.  2 ทุ่งใหญ่เฉลมิราชอนสุรณ ์รชัมงัคลาภิเษก - ขาดสอบ

50105 นางสาว บษุกร ภิรมย์ ม.  3 เจรญิวทิย์ - ขาดสอบ

50106 นางสาว อาชิรญาณ์ ณ สวุรรณ ม.  3 โรงเรยีนทุ่งสง - ขาดสอบ

50110 นาย สวติต์ ด  าทอง ม.  3 ทุ่งสงวทิยา - ขาดสอบ

50111 เด็กหญิง ชนญัญา ทองมั่นคง ม.  3 ทุ่งสงวทิยา - ขาดสอบ

50123 นางสาว ศวรรยา ชมุทอง ม.  3 ทุ่งสง - ขาดสอบ

50127 นางสาว ภรูชิญา ทินกร ม.  3 พระหฤทยัคอนแวนต์ - ขาดสอบ

50144 เด็กหญิง ภสัรส์วรรณ ดอกกะฐิน ม.  3 ทุ่งสง - ขาดสอบ

50148 นางสาว ภษูณิศา สมสขุ ม.  3 กลัยาณีศรธีรรมราช - ขาดสอบ



หนา้ที ่9 จาก 10

เลขประจ ำตัว คณิต
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ผลกำรสอบวัดควำมรู้ ครัง้ที ่12  ปีกำรศกึษำ  2564  โรงเรียนสตรีทุง่สง

ระดับชัน้มัธยมศกึษำปีที ่1-3 (เรียงคะแนนวิชำคณิตศำสตร)์

ช่ือ - สกุล ระดับชั้น โรงเรียน

50149 นางสาว พทัธวรรณ สขุอินทร์ ม.  3 กลัยาณีครธีรรมราช - ขาดสอบ

50153 นางสาว วรษิฐา มอบนรนิทร์ ม.  3 เบญจมราชทูิศ - ขาดสอบ

50159 นางสาว สโรชา ป่ินนาค ม.  3 ทุ่งสง - ขาดสอบ

50161 เด็กหญิง ธีรตา วจิิตรไพโรจน์ ม.  3 ทุ่งสงวทิยา - ขาดสอบ

50173 นางสาว ศภุาพชัญ์ รกัษย์ศ ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่เเพ - ขาดสอบ

50178 เด็กหญิง เกวลี เเสงพรหม ม.  3 ทุ่งสง - ขาดสอบ

50182 นางสาว สกุญัรตัน์ หนอูนนัต์ ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรจรกิ - ขาดสอบ

50191 เด็กชาย กษิดิเ์ดช ใจกระจา่ง ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50193 นางสาว กนกรดา จนัทรไ์ชยเเกว้ ม.  3 มธัยมเทศบาลวดัทา่แพ - ขาดสอบ

50202 นางสาว ดมิสา พรหมเพศ ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50203 เด็กหญิง ศิราวรรณ บวรสวุรรณ ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50213 เด็กหญิง ภทัราวดี รตันพล ม.  3 ทุ่งสง - ขาดสอบ

50214 นางสาว ศิรกิร รตันพล ม.  3 ทุ่งสง - ขาดสอบ

50220 นาย ธนาพฒัน์ บญุรตันวจิิตร ์ ม.  3 เบญจมราชทูิศ - ขาดสอบ

50221 นางสาว ชาลสิา รญัญา ม.  3 ฉวางรชัดา - ขาดสอบ

50228 นาย ธนาธิป ภู่พนัธต์ระกลู ม.  3 เทศบาลวดัทา่แพ - ขาดสอบ

50229 เด็กชาย ศดานนท์ แกว้คุม้ภยั ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50232 นางสาว โสภิตนภา สงัขโชติ ม.  3 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ - ขาดสอบ

50234 นางสาว นิตยร์ดี แสงประเสรฐิ ม.  3 กลัยาณีศรธีรรม - ขาดสอบ

50239 เด็กหญิง สพิุตรา สดุโยธา ม.  3 สหมิตรบ ารุง - ขาดสอบ

50241 นางสาว วรรณวนชั พนาพิทกัษก์ลุ ม.  3 สหมิตรบ ารุง - ขาดสอบ

50242 เด็กหญิง อรณิชา เทียนภู่ ม.  3 ศรธีรรมราชศกึษา - ขาดสอบ

50243 เด็กหญิง อภสร เทียนภู่ ม.  3 ศรธีรรมราชศกึษา - ขาดสอบ

50257 นางสาว ศิรวิดี รม่เย็น ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50259 นางสาว กญัญาณฐั ชว่ยจนัทร์ ม.  3 ชะอวดวทิยาคาร - ขาดสอบ

50263 นาย ศดานนท์ ไหมละเอียด ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50266 นางสาว ณิชนนัท์ เกตพุานิช ม.  3 บา้นวงัยวน - ขาดสอบ

50267 นางสาว กชกร หกราโชติ ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50268 เด็กชาย ศิวนาถ รองเดช ม.  3 บรูณะร  าลกึ - ขาดสอบ

50278 นางสาว จารุพิชญา หนรูกัษา ม.  3 สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50281 นางสาว บณุญานชุ ฉิมเอียด ม.  3 สาธิตเทศบาลวดัเพชรรกิ - ขาดสอบ

50288 นาย กนัตวฒัน์ จนัทรเ์ลือ่น กลัยาณีศรธีรรมราช - ขาดสอบ
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50289 นางสาว สธิุดาพร เนาวส์วุรรณ์ ทุ่งสง - ขาดสอบ

50290 นางสาว สกุญัญาณฐั น า้รอบ สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ

50291 เด็กหญิง จิรประภา ทรงสง่า สตรทีุ่งสง - ขาดสอบ


