
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 นางสาวฐิติวรรณ ศรีวราพันธุ ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร 90.83 ลําดับที่ 1

2 นายจตุรงค วรรธนะเมทนี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 90.00 ลําดับที่ 2

3 นางสาวสุขุมาล จันทรพุฒิพงศ นครสวรรค นครสวรรค 87.50 ลําดับที่ 3

4 นายเตชทัต หลาหิบ สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 86.66 ลําดับที่ 4

5 นางนันทพร ภาวะลี รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 85.83 สํารอง 1

6 นางสาวพีรญา ถิรธัญญธาดา สันกําแพง เชียงใหม 85.00 สํารอง 2 

7 นางสาวประไพพรรณ ปรึกษาตน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร XX

8 นายปยะวัฒน ทะนันไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน นาน XX

9 นางสาวคัทริน สอนแสนสุข พานทองสภาชนูปถัมภ ชลบุรี XX

10 นายอาจินต แซอุน เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 - 4 ตัวจริง

     ลําดับที่ 5 - 6 สํารอง

ผลคะแนนสอบสัมภาษณโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําป  2562

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ครูภาษาอังกฤษ



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 นางสาวสิรินาถ ชุมพาที สตรีพัทลุง พัทลุง 82.50 ลําดับที่ 1

2 นางสาวพรทิพย โอษฐิเวช หนามแทงพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี 81.66 สํารอง 1

3 นายโสภณ พวงพันธบุตร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 ตัวจริง

     ลําดับที่ 2 สํารอง

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 84.16 ลําดับที่ 1

2 นางสาวนริศรา ไชยสงคราม วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย บุรีรัมย 79.00 สํารอง 1

3 นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร XX

4 นางสาวอมรพันธ สําเภา ชลกันยานุกูล ชลบุรี XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 ตัวจริง

     ลําดับที่ 2 สํารอง

ครูคณิตศาสตร

ครูวิทยาศาสตร

ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ผลคะแนนสอบสัมภาษณโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําป  2562



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 นางสาวนพรรณพ แจงสวาง บานสุไหงโก-ลก นราธิวาส 90.00 ลําดับที่ 1

2 นางจีรวรรณ อินทรเพชร อนุบาลลพบุรี ลพบุรี 89.16 สํารอง 1

3 นางสุจารีย ทองเกตุ อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี 88.33 สํารอง 2

4 นายชาติณรงค สุขนา อนุบาลราชบุรี ราชบุรี XX

5 นางสุภาวดี ปุญจุบัน อนุบาลชุมพร ชุมพร XX

6 นางนัดดา ทองนุย บานนา สงขลา XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 ตัวจริง

    ลําดับที่ 2 - 3 สํารอง

ผลคะแนนสอบสัมภาษณโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําป  2562

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8

ครูประถมศึกษา



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 นายภรัณยู จันทรทิพย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 86.66 ลําดับที่ 1

2 นางสาว ณ มน นุกูลสุขศิริ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพมหานคร 84.16 ลําดับที่ 2

3 นางสาวภัทรวดี กอบพึ่งตน สตรีประเสริฐศิลป ตราด 83.33 ลําดับที่ 3

4 นางสาววิชญาพร เวชมงคลกร สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 83.33 ลําดับที่ 4

5 นางสาวพิมฟา คุณาพงศกุล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 82.50 ลําดับที่ 5

6 นายสรวิชญ กังแฮ อํามาตยพานิชนุกูล กระบี่ 81.66 ลําดับที่ 6

7 นางสาวกิจจาภรณ กนกหงส เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 81.66 ลําดับที่ 7

8 นางสาวธนัญชนก เสริมสกุล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 81.66 ลําดับที่ 8

9 นายซีมอน เลนซ อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 81.66 ลําดับที่ 9

10 นางสาวนิชาภา วงษทองเหลือ ปยะมหาราชาลัย นครพนม 80.83 ลําดับที่ 10

11 นายนภัทร สุฤทธิ์ ปว นาน 80.83 ลําดับที่ 11

12 นางสาวฐานิดา นุชนารถ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 80.83 ลําดับที่ 12

13 นางสาวพิมพชมพู มิ่งขวัญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 80.83 ลําดับที่ 13

14 นางสาวอนัตตา  ไตรวงคยอย กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80.00 ลําดับที่ 14

15 นายสําราญ ลุมภู หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ 80.00 ลําดับที่ 15

16 นางสาวปฐทิชา มหกิจเดชาชัย โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 79.16 ลําดับที่ 16

17 นายธนิรันดร แยมไผ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 79.16 ลําดับที่ 17

18 นางสาวชณัญธิดา อินวาทย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน นาน 78.33 ลําดับที่ 18

19 นางสาวแคธรีน คอรเดโร สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 78.33 ลําดับที่ 19

20 นายปารณัท จันทรตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 78.33 ลําดับที่ 20

21 นายภูมิรพี สมณะ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 77.50 ลําดับที่ 21

22 นางสาวไซซี หมวดเชียงคะ สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 77.50 ลําดับที่ 22

23 นางสาวณัฐธิกานต ปญญาพรวิทยา สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 77.50 ลําดับที่ 23

24 นางสาวอริสา วิปุลาคม เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 75.83 ลําดับที่ 24

25 นายปวัน ธนพรพันธ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 75.00 ลําดับที่ 25

26 นายพุฒิพงศ บรรเริงศรี ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 73.33 สํารอง 1

27 นายกิจพสิษฐ เพชรวิเศษ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 71.16 สํารอง 2

28 นายนภัทร ลี้วิบูลยศิลป สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 70.83 สํารอง 3

29 นายทยุต เจษฎาวณิชย เทพศิรินทร กรุงเทพมหานคร XX

30 นางสาวแพรพรรณ มูลศรี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา XX

31 นายณัชพงศ นันทจิต ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 - 25 ตัวจริง

     ลําดับที่ 26 - 28 สํารอง

ผลคะแนนสอบสัมภาษณโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําป  2562

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น./ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 เด็กชายภูธฤต เติมวาณิช ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 86.66 ลําดับที่ 1

2 เด็กหญิงคาธารีนา โชลทีสเสค ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 85.83 ลําดับที่ 2

3 นายอภิภู รวมธารทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 84.58 ลําดับที่ 3

4 เด็กหญิงศุภิสรา พึ่งเจียม นครสวรรค นครสวรรค 83.75 ลําดับที่ 4

5 เด็กหญิงพิชญา บํารุงจิตต ดํารงราษฎรสงเคราะห เชียงราย 83.41 ลําดับที่ 5

6 นายศิวกร ไตรยราช สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 82.50 สํารอง 1

7 เด็กหญิงอันนา ประยูรธํารงธิติ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 82.08 สํารอง 2

8 นายกันต พันธภิบาล รอยเอ็ดวิทยาลัย รอยเอ็ด 80.83 สํารอง 3

9 เด็กชายสมภพ นวลรัตนตระกูล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 80.00 สํารอง 4

10 เด็กหญิงณิชา จัสมิน ฮอดจสัน เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช XX

11 เด็กหญิงปพิชญา อินระวงค สุรนารีวิทยา นครราชสีมา XX

12 เด็กชายธัชธรรม ธรรมใจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร XX

13 เด็กหญิงธีรธนานาฎ อูทรัพย จอมสุรางคอุปถัมภ พระนครศรีอยุธยา XX

14 เด็กชายเขมชาติ ขจรผล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 - 5 ตัวจริง

      ลําดับที่ 6 - 9 สํารอง

ผลคะแนนสอบสัมภาษณโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําป  2562

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น./ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด คะแนนที่ได

1 เด็กหญิงเมธาพร บุญปภังกร อนุบาลเชียงใหม เชียงใหม 89.16 ลําดับที่ 1

2 เด็กหญิงกัญญาพัชร แพงยัง อนุบาลชุมพร ชุมพร 87.50 ลําดับที่ 2

3 เด็กหญิงนริศรา ไหมชุม ชุมชนบานปาดัง สงขลา 85.83 ลําดับที่ 3

4 เด็กหญิงกัลยภรณ อนถาวร วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา 82.50 ลําดับที่ 4

5 เด็กหญิงอัญมณี ศรีสะพุก อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 81.66 ลําดับที่ 5

6 เด็กหญิงปณฑา หาญประเสริฐพงษ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 80.83 สํารอง 1

7 เด็กหญิงฐิตาสิริ ศรีวิสุทธิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ นครศรีธรรมราช 80.00 สํารอง 2

8 เด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแกว อนุบาลสามเสนฯ กรุงเทพมหานคร XX

9 เด็กหญิงดารมิงค บุษดาคํา อนุบาลเชียงใหม เชียงใหม XX

10 เด็กหญิงอันดามัน วงศวิไล อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี XX

11 เด็กหญิงอาคิรา ชีวยะพันธ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี XX

12 เด็กชายรพีภัทร บรรณคร อนุบาลดานชาง สุพรรณบุรี XX

13 เด็กหญิงพิชารัตน ประภาสวัสดิ์ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี XX

14 เด็กหญิงณิชาภัทร ยืนชนม บานนา สงขลา XX

15 เด็กชายปภาวิน วาสนาสงชูสกุล อนุบาลชลบุรี ชลบุรี XX

16 เด็กชายศิณะ บุญรักษา อนุบาลลพบุรี ลพบุรี XX

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1 - 5 ตัวจริง

     ลําดับที่ 6 - 7 สํารอง

ผลคะแนนสอบสัมภาษณโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําป  2562

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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