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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนมดธยมศศกษาปป ทปท 3  ปป การศศกษา 2560

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ชพทอโรงเรปยน        บบานโกตาบารรรหดสโรงเรปยน       1095010064

จดงหวดด       ยะลา สดงกดด       สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน

ขนาดโรงเรปยน          กลาง ทปทตดขงโรงเรปยน       นอกเมพอง

ภาค       ใตบ

รบอยละ 30 ผลการ

ทดสอบ O-NET
ลสาดดบ

นดทงสอบ

เลขทปท

ประชาชน

เลขประจสาตดว
ชพทอ - สกบล

91 94 95 93

ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จสาแนกตามวตชา ระดดบผลการทดสอบ O-NET จสาแนกตามวตชา

93959491

นนนรรฮา หมามะ 14.0022.0020.0037.001909802687359951027021 0.412.00 1.50 1.00 1.00

ซซยฟนรร สะตายา 14.0022.0024.0036.001940100210716951027042 0.412.00 1.50 1.00 1.00

อซบดดลบาสสตร บาหะ 32.0028.0016.0034.001941001339134951027063 0.451.50 1.50 1.50 1.50

ซารรนา ดามาหะ 34.0028.0028.0050.001941001359186951027084 0.602.50 2.00 1.50 2.00

รดสลซน โตตะตาหยง 22.0022.004.0033.001950601250419951027105 0.301.50 0.00 1.00 1.50

อสสมะแอ ฆานสเซซง 34.0040.0032.0024.001950601265220951027126 0.561.50 2.00 2.00 2.00

นนรดสนทรร แวหะมะ 34.0020.0016.0035.001950601265289951027147 0.492.00 1.50 1.00 2.00

นนรรตา ยยอโรตะ 26.0020.0020.0040.001950601266528951027168 0.452.00 1.50 1.00 1.50

รอพร ปะเตตะ 38.0028.0032.0036.001959200001165951027189 0.562.00 2.00 1.50 2.00

ฮสลมาน แนหะยอ 18.0022.0016.0038.0019593000118719510272210 0.412.00 1.50 1.00 1.00

มดสตากรม แมะยะ 30.0024.0028.0039.0019593000122919510272411 0.532.00 2.00 1.50 1.50

มนฮซมหมซดอสมซอน แบเลาะ 20.0016.0012.0038.0019593000132899510272612 0.452.00 1.50 1.00 1.50

ฮาเบ สาแม 26.0026.0012.0039.0019593000143669510273013 0.492.00 1.50 1.50 1.50

นนรฮายาตร สาแลแม 28.0022.0024.0060.0019593000148629510273214 0.492.50 1.50 1.00 1.50

อานรซา มานสน 28.0026.0012.0044.0019593000165399510273415 0.492.00 1.50 1.50 1.50

อซสมาน เปาะจส 28.0028.0032.0037.0019593000167929510273616 0.532.00 2.00 1.50 1.50
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หมายเหตด :  กรณรทรทพบคะแนนเปซนเครยทองหมาย * หรยอ x กรดณาตสดตตอ สทศ.
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ไพศอล โตตะหนส ----19599007543449510273817 0.00- - - -

ฟาอรซ ยามาสาเระ ----19599007736329510274018 0.00- - - -

มซสรร  สาและ 28.0036.0024.0048.0019599007996919510274219 0.532.50 1.50 1.50 1.50

อาลรฟ หะระตร 24.0020.0016.0019.0019599008256329510274420 0.381.00 1.50 1.00 1.50

นซสรร  ยนโซตะ ----19613000565339510274621 0.00- - - -

ยดสรซง วาเดซง ----29593000018589510274822 0.00- - - -

รอดรยตะหร มะแตสะตา 20.0022.0012.0035.00195060125899195102821+23 0.452.00 1.50 1.00 1.50

อสฟฟาน หะระตร 32.0028.0020.0051.0019599008197219518000124 0.532.50 1.50 1.50 1.50

ทดขงหมด   24   คน
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รายชพทอเดดกพตเศษไมมนสามาคตดคมาสถตตต

ชพทอ - สกบลเลขประจสาตดวประชาชนเลขทปทนดทงสอบลสาดดบ ประเภทเดดกพตเศษ

1 95102821 1950601258991 รอดรยตะหร มะแตสะตา บกพรตองทางรตางกาย
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รายชพทอนดกเรปยนทปทไมมนสามาคตดคมาสถตตต กรณป ไมมฝนกระดาษคสาตอบ หรพอ เขบาสอบรอบพตเศษ หรพอ เขบาสอบโดยทปทโรงเรปยนไมมไดบแจบงรายชพทอ (walk in)

วตชาชพทอ - สกบลเลขประจสาตดวประชาชนเลขทปทนดทงสอบลสาดดบ

-----
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รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)
ชดขนมดธยมศศกษาปป ทปท 3  ปป การศศกษา 2560

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบรายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

ระดดบคบณภาพ
ภาษาอดงกฤษ (93)วตทยาศาสตรร  (95)คณตตศาสตรร  (94)ภาษาไทย (91)

ชมวงคะแนน

ระดดบ

คะแนน

87.00-100.0087.00-100.0086.00-100.0086.00-100.00 4.00 ดรเยรทยม

74.00-86.9975.00-86.9970.00-85.9973.00-85.99 3.50 ดรมาก

60.00-73.9962.00-74.9956.00-69.9961.00-72.99 3.00 ดร

47.00-59.9950.00-61.9942.00-55.9948.00-60.99 2.50 คตอนขนางดร

33.00-46.9937.00-49.9926.00-41.9935.00-47.99 2.00 ปานกลาง

20.00-32.9924.00-36.9912.00-25.9920.01-34.99 1.50 พอใชน

10.00-19.9910.01-23.996.00-11.9910.01-20.00 1.00 ควรปรซบปรดง

0.00-9.990.00-10.000.00-5.990.00-10.00 0.00 ควรปรซบปรดงอยตางยสทง

เกณฑรของการคสานวณชมวงระดดบคะแนน O-NET ชดขนมดธยมศศกษาปป ทปท 3 ปป การศศกษา 2560
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