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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนประถมศศกษาปป ทปท 6  ปป การศศกษา 2562

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ชพทอโรงเรปยน        พระบบบบานหดนราษฎรรประสาทรหดสโรงเรปยน       1040010162

จดงหวดด       ขอนแกกน สดงกดด       สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน

ขนาดโรงเรปยน          เลลก ทปทตดขงโรงเรปยน       นอกเมพอง

ภาค       ตะวดนออกเฉปยงเหนพอ

ระดดบผลการทดสอบ O-NET จสาแนกตามวตชา รบอยละ 30 ผลการ

ทดสอบ O-NET
ลสาดดบ

นดทงสอบ

เลขทปท

ประชาชน

เลขประจสาตดว
ชพทอ - สกบล 61 64 65 63

ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จสาแนกตามวตชา

63656461รวมปรนดย อดตนดย
ณณฐกกตตกต  เหลาแพง ----140920003277440100473+1 0.00- - - ---

วรรณสกนธธธ ทองเปปป ย 27.5026.7515.0032.00140920003427140100476+2 0.401.50 1.00 1.50 1.5012.0020.00

ธนวณฒนธ คณงลป 22.509.2530.0019.00140920003482340100479+3 0.321.00 1.50 0.00 1.501.5017.50

แทนคธณ บธญถถก 12.5023.2520.0010.00140920003569240100481+4 0.280.00 1.50 1.50 1.000.0010.00

จปรนณนทธ ระเวงวรรณธ 27.5028.0020.0028.50140920003546340100484+5 0.451.50 1.50 1.50 1.508.5020.00

เจษฎา คคามณปจณนทรธ 30.0017.5025.0039.50140920003602840100489+6 0.472.00 1.50 1.00 1.509.5030.00

สตางคธ มธงคธล 25.0033.7540.0043.501102170092380401005137 0.552.00 2.00 1.50 1.5016.0027.50

ภาคกน เขขมสธข 42.5044.2540.0055.001209501228220401005178 0.652.50 2.00 2.00 2.0012.5042.50

กฤษณะ โลขณนธธ 30.0045.2530.0034.751209501229927401005209 0.532.00 1.50 2.00 1.5012.2522.50

จณนทกมา โพธกต สธวรรณ 40.0021.0030.0051.7512604011873884010052410 0.552.50 1.50 1.00 2.0016.7535.00

สรกตา เกษรหอม 35.0028.0035.0055.2513699007835954010052711 0.622.50 2.00 1.50 2.0015.2540.00

มธกดาวณลยธ เพขงศรป 25.0017.5020.0036.5014092000348824010053812 0.472.00 1.50 1.00 1.509.0027.50

นรากร ราชาธรรมมา 27.5023.2520.0038.5014092000351614010054313 0.502.00 1.50 1.50 1.508.5030.00

อณมรกนทรธ สธระหกต 40.0024.5015.0038.5014092000358894010055514 0.472.00 1.00 1.50 2.008.5030.00

นธกธลจกตร โลลลา 25.0017.5020.0050.7514092000357814010055715 0.532.50 1.50 1.00 1.5013.2537.50

อรชธมา บธญมาตธลน 27.5029.0050.0044.2514099036160014010059716 0.602.00 2.50 1.50 1.5014.2530.00

วณนทปท 17/09/2020 13:46:32

หมายเหตธ :  กรณปทปทพบคะแนนเปขนเครรทองหมาย * หรรอ x กรธณาตกดตลอ สทศ.

                   เกณฑธของการกคาหนดชลวงระดณบคะแนน O-NET อยถลหนนาสธดทนายของรายงาน

                  หากพบเครรทองหมาย + จะไมลนคาคะแนนมาคกดคลาสถกตก(เดขกพกเศษ) 
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนประถมศศกษาปป ทปท 6  ปป การศศกษา 2562

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ชพทอโรงเรปยน        พระบบบบานหดนราษฎรรประสาทรหดสโรงเรปยน       1040010162

จดงหวดด       ขอนแกกน สดงกดด       สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน

ขนาดโรงเรปยน          เลลก ทปทตดขงโรงเรปยน       นอกเมพอง

ภาค       ตะวดนออกเฉปยงเหนพอ

ระดดบผลการทดสอบ O-NET จสาแนกตามวตชา รบอยละ 30 ผลการ

ทดสอบ O-NET
ลสาดดบ

นดทงสอบ

เลขทปท

ประชาชน

เลขประจสาตดว
ชพทอ - สกบล 61 64 65 63

ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จสาแนกตามวตชา

63656461รวมปรนดย อดตนดย
ธนพร กบกลพณฒนธ 25.0031.2535.0056.2514099036370254010060817 0.602.50 2.00 1.50 1.5013.7542.50

ธนพณฒนธ เชกดปรธ 35.0029.0030.0035.5014099036387144010061118 0.532.00 1.50 1.50 2.008.0027.50

กฤษณธพงศธ ลรอเลกศ 20.0026.7525.0036.2514099036441704010061319 0.502.00 1.50 1.50 1.508.7527.50

อภกญญา เยปยงแกนว 17.5015.0045.0038.2514099036547874010061620 0.532.00 2.00 1.00 1.5010.7527.50

จกรพณฒนธ ชนะบณว 32.5023.2515.0036.7514174000755814010062321 0.472.00 1.00 1.50 2.009.2527.50

ทดขงหมด   21   คน
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หมายเหตธ :  กรณปทปทพบคะแนนเปขนเครรทองหมาย * หรรอ x กรธณาตกดตลอ สทศ.

                   เกณฑธของการกคาหนดชลวงระดณบคะแนน O-NET อยถลหนนาสธดทนายของรายงาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนประถมศศกษาปป ทปท 6  ปป การศศกษา 2562

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ชพทอโรงเรปยน        พระบบบบานหดนราษฎรรประสาทรหดสโรงเรปยน       1040010162

จดงหวดด       ขอนแกกน สดงกดด       สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน

ขนาดโรงเรปยน          เลลก ทปทตดขงโรงเรปยน       นอกเมพอง

ภาค       ตะวดนออกเฉปยงเหนพอ

รายชพทอเดลกพตเศษไมกนสามาคตดคกาสถตตต

ชพทอ - สกบลเลขประจสาตดวประชาชนเลขทปทนดทงสอบลสาดดบ ประเภทเดลกพตเศษ

1 40100473 1409200032774 ณณฐกกตตกต  เหลาแพง บกพรลองทางการเรปยนรถ น

2 40100476 1409200034271 วรรณสกนธธธ ทองเปปป ย บกพรลองทางการเรปยนรถ น

3 40100479 1409200034823 ธนวณฒนธ คณงลป บกพรลองทางการเรปยนรถ น

4 40100481 1409200035692 แทนคธณ บธญถถก บกพรลองทางการเรปยนรถ น

5 40100484 1409200035463 จปรนณนทธ ระเวงวรรณธ บกพรลองทางการเรปยนรถ น

6 40100489 1409200036028 เจษฎา คคามณปจณนทรธ บกพรลองทางการเรปยนรถ น
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หมายเหตธ :  กรณปทปทพบคะแนนเปขนเครรทองหมาย * หรรอ x กรธณาตกดตลอ สทศ.

                   เกณฑธของการกคาหนดชลวงระดณบคะแนน O-NET อยถลหนนาสธดทนายของรายงาน

                   



หนนา 4/5

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนประถมศศกษาปป ทปท 6  ปป การศศกษา 2562

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ชพทอโรงเรปยน        พระบบบบานหดนราษฎรรประสาทรหดสโรงเรปยน       1040010162

จดงหวดด       ขอนแกกน สดงกดด       สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน

ขนาดโรงเรปยน          เลลก ทปทตดขงโรงเรปยน       นอกเมพอง

ภาค       ตะวดนออกเฉปยงเหนพอ

รายชพทอนดกเรปยนทปทไมกนสามาคตดคกาสถตตต กรณป ไมกฝนกระดาษคสาตอบ หรพอ เขบาสอบรอบพตเศษ หรพอ เขบาสอบโดยทปทโรงเรปยนไมกไดบแจบงรายชพทอ (walk in)

วตชาชพทอ - สกบลเลขประจสาตดวประชาชนเลขทปทนดทงสอบลสาดดบ

-----

วณนทปท 17/09/2020 13:46:32

หมายเหตธ :  กรณปทปทพบคะแนนเปขนเครรทองหมาย * หรรอ x กรธณาตกดตลอ สทศ.

                   เกณฑธของการกคาหนดชลวงระดณบคะแนน O-NET อยถลหนนาสธดทนายของรายงาน
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนประถมศศกษาปป ทปท 6  ปป การศศกษา 2562

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ระดดบคบณภาพ
ภาษาอดงกฤษ (63)วตทยาศาสตรร  (65)คณตตศาสตรร  (64)ภาษาไทย (61)

ชกวงคะแนน

ระดดบ

คะแนน

87.50-100.0087.00-100.0090.00-100.0084.85-100.00 4.00 ดปเยปทยม

72.50-87.4974.00-86.9975.00-89.9972.45-84.84 3.50 ดปมาก

60.00-72.4961.00-73.9960.00-74.9959.85-72.44 3.00 ดป

45.00-59.9948.00-60.9950.00-59.9947.35-59.84 2.50 คลอนขนางดป

32.50-44.9935.00-47.9935.00-49.9934.75-47.34 2.00 ปานกลาง

17.50-32.4922.00-34.9920.00-34.9920.01-34.74 1.50 พอใชน

8.75-17.4910.01-21.9910.00-19.9910.01-20.00 1.00 ควรปรณบปรธง

0.00-8.740.00-10.000.00-9.990.00-10.00 0.00 ควรปรณบปรธงอยลางยกทง

เกณฑรของการคสานวณชกวงระดดบคะแนน O-NET ชดขนประถมศศกษาปป ทปท 6 ปป การศศกษา 2562
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