
   

ประกาศสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง 
เร่ือง  ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษา เพ่ือวัดความรู�ข้ันพ้ืนฐาน 

“โครงการ Pre-PT โรงเรียนพัทลุง” ประจําป1การศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------ 

  ด�วยโรงเรียนพัทลุงจัดโครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือวัดความรู�
ข้ันพ้ืนฐาน “โครงการ Pre-PT โรงเรียนพัทลุง” ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือวันเสาร4ท่ี ๒๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค4เพ่ือทราบศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนรายบุคคล  
เตรียมความพร�อม และสร�างความม่ันใจก:อนสอบเข�าเรียนต:อชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๑ ในโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข:งขันสูง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  บัดนี้ โรงเรียนพัทลุง ได�ดําเนินการประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอ
ประกาศผลการทดสอบดังรายละเอียด ท�ายประกาศฉบับนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                     
(ประสิทธิ์ อภัยรัตน4) 

นายกสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

ประกาศสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง 
เร่ือง  ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษา เพ่ือวัดความรู�ข้ันพ้ืนฐาน 

“โครงการ Pre-PT โรงเรียนพัทลุง” ประจําป1การศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------ 

 

  ด�วยโรงเรียนพัทลุงจัดโครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือวัดความรู�
ข้ันพ้ืนฐาน “โครงการ Pre-PT โรงเรียนพัทลุง” ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือวันเสาร4ท่ี ๒๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค4เพ่ือทราบศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนรายบุคคล  
เตรียมความพร�อม และสร�างความม่ันใจก:อนสอบเข�าเรียนต:อชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๑ ในโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข:งขันสูง และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  บัดนี้  โรงเรียนพัทลุง ได�ดําเนินการประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีได�รับรางวัล ดังนี้ 
  ๑. นักเรียนท่ีสอบได�คะแนนสูงสุด ๓ อันดับ ได�แก: 

       อันดับท่ี ๑  เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ4   
     ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖   โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๕๘.๘๓ คะแนน 
         ได�รับโล:เกียรติยศจากสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง  
         และทุนการศึกษา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

      อันดับท่ี ๒  เด็กหญิงปริญFุตา  สุขโชติ 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๕๘.๔๒ คะแนน 
     ได�รับโล:เกียรติยศจากสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง  
     และทุนการศึกษา จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

      อันดับท่ี ๓ เด็กหญิงสถลัชนันท4  พรหมแก�ว 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๙.๙๒ คะแนน 
    ได�รับโล:เกียรติยศจากสมาคมผู�ปกครองและครู โรงเรียนพัทลุง  
     และทุนการศึกษา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 
 
 

/๒. นักเรียนท่ีสอบได�  ... 



 
 

- ๒ – 
 

 ๒. นักเรียนท่ีสอบได�คะแนนตั้งแต:อันดับท่ี ๔ - ๑๐ ได�รับเกียรติบัตรรับรองการทดสอบ
จากสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง ได�แก: 
      อันดับท่ี ๔  เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ4 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๖.๘๓ คะแนน 
       อันดับท่ี ๕  เด็กหญิงกัฐ  วงศ4สุวรรณ 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๕  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๖.๖๗ คะแนน 
      อันดับท่ี ๖  เด็กหญิงณัฐณิชา  ช�างนิล 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
   คะแนนรวม ๑๔๕ คะแนน 
      อันดับท่ี ๗  เด็กชายภูริชวิน  วชัรจิตรกุล 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๒.๘๓ คะแนน 
      อันดับท่ี ๘  เด็กชายปLยภัทร  จริยานุกูล 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 
   คะแนนรวม ๑๔๒.๓๓ คะแนน 
      อันดับท่ี ๙  เด็กชายณฐพัฒน4  จงหวัง 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๑.๒๕ คะแนน 
      อันดับท่ี ๑๐ เด็กชายศิริวิศว4  คงหนูเกตุ 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนเรวดีพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๐.๖๗ คะแนน 
 
 ๓. นักเรียนท่ีสอบได�คะแนนรวม อันดับท่ี ๑ - ๓ ของระดับประถมศึกษาป1ท่ี ๕ ได�รับเกียรติบัตร
รับรองการทดสอบจากสมาคมผู�ปกครองและครู โรงเรียนพัทลุง ได�แก: 
      อันดับท่ี ๑  เด็กหญิงกัฐ  วงศ4สุวรรณ 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๕  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๔๖.๖๗ คะแนน   
      อันดับท่ี ๒  เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน4 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๕  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
   คะแนนรวม ๑๓๖.๐๘ คะแนน 
      อันดับท่ี ๓  เด็กชายปฐวี  ช9วยศร ี
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๕  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 
   คะแนนรวม ๑๒๘.๕๘ คะแนน 

/๔. นักเรียนท่ีสอบได�  ... 



 
 

- ๓ – 
 

 ๔. นักเรียนท่ีสอบได�คะแนนยอดเย่ียมของแต:ละรายวิชา ได�รับเกียรติบัตรรับรองการทดสอบ
จากสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง ได�แก: 

      วชิาคณิตศาสตร4 คะแนนสูงสุด ๔๒.๕๐ คะแนน คือ 
    เด็กหญิงกัฐ  วงศ4สุวรรณ 
    ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๕  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

      วชิาภาษาไทย คะแนนสูงสุด ๔๔ คะแนน คือ 
    เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ4   
     ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖   โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 

      วชิาสังคมศึกษา คะแนนสูงสุด ๔๐ คะแนน คือ 
    เด็กชายเขตต4ฐภูมิ  ศรีสุวรรณ 
      ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนเทศบาลบ�านคูหาสวรรค4 

      วชิาวิทยาศาสตร4 คะแนนสูงสุด ๔๔.๑๗ คะแนน คือ 
    เด็กหญิงสถลัชนันท4  พรหมแก�ว 
      ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 
    เด็กชายภูริพัชร  สุขแก�ว 
     ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๕  โรงเรียนเทศบาลบ�านคูหาสวรรค4 

      วชิาภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุด ๔๑ คะแนน คือ 
    เด็กหญิงกัลยกร  คงประสิทธิ์ 
      ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนเทศบาลบ�านคูหาสวรรค4 
    เด็กหญิงปริญFุตา  สุขโชติ 
     ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
    เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ4   
     ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๖  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 
  
  ให�นักเรียนท่ีมีรายชื่อดังกล9าวมารับรางวัล  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ กุมภาพันธ4 พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 
๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนพัทลุง 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

                   
(ประสิทธิ์ อภัยรัตน4) 

นายกสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุง 


