
อังกฤษ

(100ขอ)

1 600156 กฤตพล   ทองเกลี้ยง ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 88 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

2 600058 ญาณาทิพย   ฉิมพาลี ม.2 มารียวิทยา นครราชสีมา 87 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

3 591338 ทินภัทร   กมลประภา ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 85 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

4 600421 ณัฏฐณภัทร   วณิชเจริญการ ม.2 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 84 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

5 600128 ธนัชภัทร   ยิ้มสุขไพฑูรย ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 83 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

6 590916 ธนพนธ   อนเพียรเอก ม.2 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 83 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

7 590412 ปณณ   สุทธิลักษณ ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 81 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

8 600499 ภัทรชนนท   สิงหคาร ม.2 บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ 79 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

9 600513 กฤตนัน   รารามนัส ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 79 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

10 591024 กฤตยชญ   กาญจนรัชต ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 79 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

11 600471 กฤต   ทองไสย ม.2 สาธิตม.นเรศวร พิษณุโลก 79 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

12 590504 ภัทรดนัย   ชิดเครือ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 79 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

13 590642 ฐานพันธ   สิงหาวรวงศ ม.2 สาธิตมรภ.บานสมเด็จ กรุงเทพ 78 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

14 580499 ศุภณัฐ   ติดโสม ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 77 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

15 600015 ปวริศร   จันตา ม.2 บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ 77 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

16 600011 วรโชติ   ภูวิจิตร ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 77 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

17 591286 โชตินล   เศวตรักต ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 76 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

18 600010 วรวลัญช   โอประเสริฐ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 75 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

19 591266 สิงหา   รัชตมหาคุณ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 74 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

20 591301 ธนโชติ   สุขชัย ม.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 74 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

21 590446 ศุภกิจ   สวัสดี ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 74 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

22 590731 อนุชิต   เหลนปก ม.2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 74 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

23 600235 ธีรดนย   ธงโสม ม.2 พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ 73 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

24 581066 กานตพงศ   เบาทอง ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 73 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

25 600199 ภวิษยดนัย   อุไรเลิศ ม.2 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 73 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

26 591300 ธนภัทร   ฤทธิฦาชัย ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 72 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

27 600280 วสุพล   กระเทศ ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 72 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

28 600408 ธนภัทร   เพียรรมทองไทย ม.2 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ 72 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

29 600542 กฤษฎา  มะศรีพันธ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 70 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

30 591253 กฤตภาส   จงชาณสิทโธ ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 70 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

31 600242 วัศพล   ยุธาชิต ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 70 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

32 600197 คุณากร   จันทราภิรมย ม.2 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 70 ผานเกณฑอยางเปนเลิศ

33 600398 ณัฐภัทร   วิริยะพัฒนสกุล ม.2 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 69 ผานเกณฑแบบดีมาก

34 600407 จิรชัย   ณ นคร ม.2 จิตรลดา กรุงเทพ 69 ผานเกณฑแบบดีมาก

35 600215 ปวริศ   มหิทธิกร ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

36 591330 อิทธิโชติ   ลอศรีพัฒน ม.2 ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

37 600514 อิศเรศ   อรัญวัฒน ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

38 591337 พีรวิชญ   ธนเศรษฐโสธร ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

39 580999 ณภัทร   ตวนเครือ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

40 600012 ภูมิธเนษฐ   ชํานาญเวช ม.2 เตรียมอุดมศึกษาฯ กรุงเทพ 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

41 600419 วัฒนวงศ   เทพวรรณ ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

42 600034 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.2 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

43 600170 ลัทธวิทย   เชาวนาวิน ม.2 ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 68 ผานเกณฑแบบดีมาก

44 591273 ศุภเมษ   แซอึ้ง ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 67 ผานเกณฑแบบดีมาก

45 580612 ภาคิน   แกวศรี ม.2 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 67 ผานเกณฑแบบดีมาก

ผลสอบรวมหลักสูตรเมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ขึ้น ม.3
 สอบวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 1930 - 2100 น. สอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 จํานวน 100 ขอ

ชั้น    รหัส    ลําดับ โรงเรียน สรุปเกณฑ 40%จังหวัด



อังกฤษ

(100ขอ)

ผลสอบรวมหลักสูตรเมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ขึ้น ม.3
 สอบวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 1930 - 2100 น. สอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 จํานวน 100 ขอ

ชั้น    รหัส    ลําดับ โรงเรียน สรุปเกณฑ 40%จังหวัด

46 600517 ธรรมภณ   บูรณธน ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 67 ผานเกณฑแบบดีมาก

47 600430 ธัชเศรษฐ   วิชทิพยนานนท ม.2 อัสสัมชัญสําโรง สมุทรปราการ 67 ผานเกณฑแบบดีมาก

48 590986 พงศกรณ   เกิดภาณุพัฒน ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 67 ผานเกณฑแบบดีมาก

49 580410 สุวิจักขณ   เรืองศรี ม.2 สาธิตม.ราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี 67 ผานเกณฑแบบดีมาก

50 600191 อภิชัจ   วุนวงศ ม.2 อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

51 591219 เจษฎา   เพิ่มพรสันติ ม.2 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

52 591079 ปรเมศร   เจียรสุข ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

53 590411 ศรัณยู   อัศวพิชญโชติ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

54 590787 ศุภวิชญ   ชัยยศ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

55 600350 สิรวิชญ   ปุกหุต ม.2 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

56 600388 พชรพล   มีกอง ม.2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

57 580463 นันทวัฒน   จันทรทิม ม.2 สายปญญารังสิต ปทุมธานี 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

58 590717 กฤษณ   เมนขํา ม.2 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

59 591318 พันธกานต   อุคํา ม.2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ 66 ผานเกณฑแบบดีมาก

60 591294 ชนาเมธ   นวกิจวิบูลย ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 65 ผานเกณฑแบบดีมาก

61 600065 ภูรินทร   แกวทอง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 65 ผานเกณฑแบบดีมาก

62 600080 ชลภฤต   คงชวย ม.2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 64 ผาเกณฑแบบดี

63 580522 สิทธา   จิตตชื่น ม.2 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

64 600078 ภีรวิช   บุญอุไร ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 64 ผาเกณฑแบบดี

65 600385 กันตพงศ   ปรีดี ม.2 คํามวง กาฬสินธุ 64 ผาเกณฑแบบดี

66 600127 ณชพล   งามทิพยวัฒนา ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

67 591285 กองภพ   อุทธสิงห ม.2 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

68 580341 ศิริมณโชค   พงษธานี ม.2 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 64 ผาเกณฑแบบดี

69 600026 ภฤศ   กิจโกศล ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

70 600322 โชติ   ธาราฉัตร ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

71 600498 ธัชพล   พิณเนียม ม.2 สาธิตมรภ.จอมบึง กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

72 600095 จิรภัทร   แยมรักษา ม.2 สุคนธีรวิทย นครปฐม 64 ผาเกณฑแบบดี

73 591147 ธนณัฐ ลาเสือ ม.2 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 64 ผาเกณฑแบบดี

74 590208 พีรพล   สําราญ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 63 ผาเกณฑแบบดี

75 600126 กฤตณัฐ   นุยเลี้ยง ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 63 ผาเกณฑแบบดี

76 600485 รชต   กิตติดํารงคเจริญ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 63 ผาเกณฑแบบดี

77 591263 กฤษณะบดี   ฉิมเครือวัลย ม.2 เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ เพชรบูรณ 63 ผาเกณฑแบบดี

78 590930 ภัทรพล   อนันตนาคม ม.2 รัตนโกสินทรสมโภชฯ กรุงเทพ 63 ผาเกณฑแบบดี

79 591295 นพณัฎฐ   คําชื่นวงศ ม.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 63 ผาเกณฑแบบดี

80 600311 ธนธัช   ภูเผาพันธ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 63 ผาเกณฑแบบดี

81 591209 ปุณมนัส   กุดั่น ม.2 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพ 62 ผาเกณฑแบบดี

82 600013 กรดนัย   อัศวินนิมิตร ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 61 ผาเกณฑแบบดี

83 600495 ฐิติกร   รอดนอย ม.2 ศรีวิทยาปากน้ํา สมุทรปราการ 61 ผาเกณฑแบบดี

84 591279 ตุลยทรรศน   จําปาศิริ ม.2 เลยพิทยาคม เลย 61 ผาเกณฑแบบดี

85 600225 ภีมวัศ   จันทสีหราช ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 61 ผาเกณฑแบบดี

86 590402 อนุพงษ ผองอําไพ ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 61 ผาเกณฑแบบดี

87 600403 สุพรรณ   โชติสรยุทธ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 61 ผาเกณฑแบบดี

88 600119 ทวีศักดิ์   นาถึง ม.2 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 61 ผาเกณฑแบบดี

89 600397 กองภพ   วุฒิอําพล ม.2 สารสาสนวิเทศรมเกลา กรุงเทพ 61 ผาเกณฑแบบดี

90 600265 พงศพัศ   เทียนกัณฑเทศน ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 61 ผาเกณฑแบบดี



อังกฤษ

(100ขอ)

ผลสอบรวมหลักสูตรเมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ขึ้น ม.3
 สอบวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 1930 - 2100 น. สอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 จํานวน 100 ขอ

ชั้น    รหัส    ลําดับ โรงเรียน สรุปเกณฑ 40%จังหวัด

91 600217 เลอพงศ   จุมพล ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 60 ผาเกณฑแบบดี

92 580365 อิน   จันทรทอง ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 60 ผาเกณฑแบบดี

93 600328 ภูตะวัน   โพธิ์นอย ม.2 สาธิตมศว.ปทุมวัน กรุงเทพ 60 ผาเกณฑแบบดี

94 600059 สรสิฏธิ์   วรวิเศษ ม.2 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 60 ผาเกณฑแบบดี

95 600115 ธนวิช   อวมสอาด ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 60 ผาเกณฑแบบดี

96 600062 กรภัทร   แสงโรจน ม.2 นารีรัตน แพร 60 ผาเกณฑแบบดี

97 600480 พงษเทพ   เอื้อวงษประเสริฐ ม.2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 59 ผาเกณฑแบบดี

98 590409 สุธาคิน   เหรียญรุงเรือง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 59 ผาเกณฑแบบดี

99 600024 วิชชากร   ดูดี ม.2 พะเยาพิทยาคม พะเยา 59 ผาเกณฑแบบดี

100 590650 ฐิติภัทร   ดอนชัย ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 59 ผาเกณฑแบบดี

101 600048 เนติพัฒน   อยูยิ่ง ม.2 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 59 ผาเกณฑแบบดี

102 600227 ทนาวุธ   ภูทอง ม.2 สามรอยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ 59 ผาเกณฑแบบดี

103 590805 อัครพงษ   มากทวม ม.2 หอวัง กรุงเทพ 59 ผาเกณฑแบบดี

104 591284 ทินภัทร   ธัญนอม ม.2 มงฟอรตวิทยาลัย เชียงใหม 59 ผาเกณฑแบบดี

105 590922 กฤษณะ   สายสวาท ม.2 สาธิตมรภ.นครปฐม นครปฐม 59 ผาเกณฑแบบดี

106 600456 เจษฎากร   เขียนทอง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 59 ผาเกณฑแบบดี

107 600497 ธนกฤต   แสนสําราญ ม.2 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ 59 ผาเกณฑแบบดี

108 600525 สงกรานต   อายุวัฒน ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 59 ผาเกณฑแบบดี

109 600298 ชัยพิสิฐ   ฤทธิ์ชู ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 58 ผาเกณฑแบบดี

110 600389 นภัทร   เมืองสาคร ม.2 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

111 590779 กิตติภพ   ฉิมพาลี ม.2 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 58 ผาเกณฑแบบดี

112 600055 รพีภัทร   ผุดวัฒน ม.2 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

113 600171 ณภัทร   ปญจมะวัต ม.2 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

114 600173 ทักษดนัย   เกิดนุน ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

115 600501 ชยภพ   กาหยี ม.2 พัทลุง พัทลุง 58 ผาเกณฑแบบดี

116 600008 ณัฐดนัย   สรอยคํา ม.2 สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบุรี 58 ผาเกณฑแบบดี

117 590998 ปณณธร   ชมบุญ ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 58 ผาเกณฑแบบดี

118 591053 ตนรัก   เรืองวิทย ม.2 ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 58 ผาเกณฑแบบดี

119 600323 ตรีบดินท   กฤตอภิสิทธิ์ ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

120 600522 ธันยาบูรณ   ชัยศิริจิรกุล ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

121 591304 ธนพล   เนตรยัง ม.2 ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ 58 ผาเกณฑแบบดี

122 590938 ชวกร   ราชธานี ม.2 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 58 ผาเกณฑแบบดี

123 600418 กันตกวินท   โพธิ์ศรี ม.2 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ 57 ผาเกณฑแบบดี

124 600544 นพตะวัน  นพตลุง ม.2 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย 57 ผาเกณฑแบบดี

125 590473 ธนกร เกตุแกว ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 57 ผาเกณฑแบบดี

126 600135 อนุภาส   บัวนุย ม.2 สุราษฎรพิทยา สุราาฎรธานี 57 ผาเกณฑแบบดี

127 590392 วศิน   จันทรพิพัฒนผล ม.2 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 57 ผาเกณฑแบบดี

128 600133 พงศกร   ขนอม ม.2 ศรียาภัย ชุมพร 57 ผาเกณฑแบบดี

129 600159 สิรภาส   นอยอําแพง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ 57 ผาเกณฑแบบดี

130 591305 สุรชัย   รวมสุข ม.2 เชียงคําวิทยาคม พะเยา 57 ผาเกณฑแบบดี

131 600400 ปฐวี   แตงรม ม.2 อํามาตยพานิชนุกูล กระบี่ 57 ผาเกณฑแบบดี

132 600223 รัชพล   โสภณ ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 57 ผาเกณฑแบบดี

133 600502 ชนัญกรณ   กังแฮ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 56 ผาเกณฑแบบดี

134 591185 กวินภพ   อะทุมชาย ม.2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 56 ผาเกณฑแบบดี

135 600465 ปยศักดิ์   อรรถการพงษ ม.2 ศรียาภัย ชุมพร 56 ผาเกณฑแบบดี
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136 581105 วราหฤทธิ์   ทามนตรี ม.2 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 56 ผาเกณฑแบบดี

137 600410 ภัคพล   สังขแกว ม.2 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ 56 ผาเกณฑแบบดี

138 600500 พิชาภพ   คนึงเพียร ม.2 สาธิตประสานมิตร ฝายมัธยม กรุงเทพ 56 ผาเกณฑแบบดี

139 600142 กัณฑพสิษฐ   สวางจิตต ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 56 ผาเกณฑแบบดี

140 590926 ธนวิน   ตั้งจิตสุทธิ์ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 56 ผาเกณฑแบบดี

141 581017 เจษฎาภรณ   ฮั้นพะเนิน ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 56 ผาเกณฑแบบดี

142 591283 ทัตพงศ   ธัญนอม ม.2 มงฟอรตวิทยาลัย เชียงใหม 55 ผาเกณฑแบบดี

143 600528 ปุญญพศ   หลิมจํารัส ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 55 ผาเกณฑแบบดี

144 600169 เทียนทอง   เอี่ยมระยับ ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 55 ผาเกณฑแบบดี

145 580543 ปณณทัต   จิตรจุลชลวัฒน ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 55 ผาเกณฑแบบดี

146 600261 รวิภาส   คงสุทธิ ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 55 ผาเกณฑแบบดี

147 600193 กรธวัช   แจมฟา ม.2 อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 54 ผาเกณฑแบบดี

148 600168 กันตินันท   ทุงศรีแกว ม.2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 54 ผาเกณฑแบบดี

149 581060 วรพล   ดําขํา ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 54 ผาเกณฑแบบดี

150 591280 ศิริวิชญ   สุวัณณุส ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 54 ผาเกณฑแบบดี

151 580622 นรบดี   ตันประภัสสร ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 54 ผาเกณฑแบบดี

152 600052 รัชชานนท   อภิชาติไตรสรณ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 53 ผาเกณฑแบบดี

153 580342 ณฐวีร   ชัยสมิต ม.2 เขมาภิรตาราม นนทบุรี 53 ผาเกณฑแบบดี

154 600158 สิรภพ   นอยอําแพง ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ 53 ผาเกณฑแบบดี

155 600073 วิชชากร   จีนบัว ม.2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 53 ผาเกณฑแบบดี

156 600203 กฤชนันต   เลิศมงคลกุล ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 53 ผาเกณฑแบบดี

157 600387 ณชย   สุขสวัสดิ์ ม.2 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 53 ผาเกณฑแบบดี

158 591320 วศิน   บุญประดิษฐ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 53 ผาเกณฑแบบดี

159 600275 ธนะวิทย   มวงวงศ ม.2 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพ 53 ผาเกณฑแบบดี

160 600109 ภาณุพงศ   เกลือกัน ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 53 ผาเกณฑแบบดี

161 580645 นที   ชะออนชม ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 53 ผาเกณฑแบบดี

162 591099 วงศธร   สหบรรเทิงศิลป ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 53 ผาเกณฑแบบดี

163 600195 พีรวิชญ   ประยงคแยม ม.2 อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 53 ผาเกณฑแบบดี

164 580558 วุฒิปกรณ   ยุทธศักดารักษ ม.2 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 53 ผาเกณฑแบบดี

165 591269 กิตติศักดิ์   กิจเวช ม.2 พัทลุง พัทลุง 52 ผาเกณฑแบบดี

166 600149 ณัฐวิญญ   อติวัฒนอังกูร ม.2 พิมายวิทยา นครราชสีมา 52 ผาเกณฑแบบดี

167 581163 พงศปย   วรรณาโส ม.2 สาธิตมรภ.นครปฐม นครปฐม 52 ผาเกณฑแบบดี

168 590941 กฤตเมธ   ปานนก ม.2 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 52 ผาเกณฑแบบดี

169 600147 ณัฐนันท   กิจพนาพร ม.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 52 ผาเกณฑแบบดี

170 590668 ฉัตรตระกูล   ทั่งทอง ม.2 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 52 ผาเกณฑแบบดี

171 580780 สุชัจจ   คุมพะเนียด ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 52 ผาเกณฑแบบดี

172 590527 สิรวิชญ   ศีลวัตพงศ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 52 ผาเกณฑแบบดี

173 590924 ธรณัส   มหาบัณฑิต ม.2 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 52 ผาเกณฑแบบดี

174 580485 อธิปวัฒน   พันธุ ม.2 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 52 ผาเกณฑแบบดี

175 591289 ณธกร   ชยพงศเดโช ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 52 ผาเกณฑแบบดี

176 590545 พิธา   ภวภูตานันท ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 52 ผาเกณฑแบบดี

177 600260 ทฤนห   กิตยารักษ ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 51 ผาเกณฑแบบดี

178 591172 ปยวัฒน   ตรีวิวัฒนชัยกุล ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 51 ผาเกณฑแบบดี

179 591298 สติภัทร   จงอุดมสุข ม.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 51 ผาเกณฑแบบดี

180 580432 จตุรภาคย   มงคลทอง ม.2 ราชนันทาจารย(สามเสน2) กรุงเทพ 51 ผาเกณฑแบบดี



อังกฤษ

(100ขอ)

ผลสอบรวมหลักสูตรเมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ขึ้น ม.3
 สอบวันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 1930 - 2100 น. สอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 จํานวน 100 ขอ

ชั้น    รหัส    ลําดับ โรงเรียน สรุปเกณฑ 40%จังหวัด

181 600216 ชยุต   กาญจนกัณโห ม.2 พระมารดานิจจานุเคราะห กรุงเทพ 50 ผาเกณฑแบบดี

182 600482 ศุภมงคล   อนอุระ ม.2 นครสวรรค นครสวรรค 50 ผาเกณฑแบบดี

183 600285 สุภัทรพงษ   เนคะมัชชะ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 50 ผาเกณฑแบบดี

184 591302 แทนคุณ   กุลทอง ม.2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบุรี 50 ผาเกณฑแบบดี

185 600479 วีริศพงษ   เมืองสุวรรณ ม.2 เทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาก 50 ผาเกณฑแบบดี

186 600096 บุญญฤทธิ์   วิรุฬหภูติ ม.2 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

187 590836 ยศวริส   โกอัฐวาพร ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

188 580530 กิตติ   ศิริทรัพยรมโพธิ์ ม.2 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

189 600229 ภูริภัทร   โชคเสริมอุดม ม.2 วัดประดูในทรงธรรม กรุงเทพ 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

190 600411 ภัทรดนัย   ศานนิกรภาพ ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

191 600527 สุรเดช   ประดับเขตร ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

192 591281 ชญานนท   มากแจง ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

193 580803 ชัยพร   มัตสยะวนิชกุล ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

194 591065 สันติ   เพ็งกลัด ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 49 ผานเกณฑแบบปานกลาง

195 600174 พงศภรณ   ฉวีศักดิ์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

196 600220 สิริกร   นิยมสุข ม.2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

197 590509 เมธา   สมศรีธนาเดช ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

198 580512 ธนาพล   หงสแกว ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

199 600118 อภิชา   สุคนธขจร ม.2 บดินทร 2 กรุงเทพ 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

200 600409 สิรวิชญ   ตรีนก ม.2 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

201 600069 พชร   อรามศรี ม.2 วีรศิลป กาญจนบุรี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

202 600477 จิรเวช   กาญจนกงกุล ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 48 ผานเกณฑแบบปานกลาง

203 590461 ธนภัทร   เกียรติโอภาส ม.2 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 47 ผานเกณฑแบบปานกลาง

204 600088 ธนภัทร   บุญเจริญ ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 47 ผานเกณฑแบบปานกลาง

205 590627 พชรพันธ   กาญจนา ม.2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 47 ผานเกณฑแบบปานกลาง

206 590418 ณัฏพล   ปญญาสม ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 47 ผานเกณฑแบบปานกลาง

207 600270 วิศรุษ   หินขุนทด ม.2 สารสาสนวิเทศหนองแขม กรุงเทพ 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

208 600458 ไตรวิชญ   คุมสวัสดิ์ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

209 600545 อนุวรรธ  นาคจันทร ม.2 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพ 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

210 600271 ธีรสิทธิ์   บุญรักษา ม.2 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพ 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

211 600134 ชัยยุทธ   ธนสกนธพงศ ม.2 ศรียาภัย ชุมพร 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

212 600002 วรพล   ลาพรมมา ม.2 สารวิทยา กรุงเทพ 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

213 581162 ชินพัฒน   สิงหสุวรรณ ม.2 มัธยมวัดสิงห กรุงเทพ 46 ผานเกณฑแบบปานกลาง

214 600165 ปุญญพัฒน   สอนศิริ ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 45 ผานเกณฑแบบปานกลาง

215 600304 พชร   อุนแทน ม.2 บดินทรเดชา กรุงเทพ 45 ผานเกณฑแบบปานกลาง

216 591272 ธนภูมิ   เจริญสุข ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 45 ผานเกณฑแบบปานกลาง

217 590915 สุภกฤษฎิ์   ดิษเจริญ ม.2 สาธิตม.ราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี 45 ผานเกณฑแบบปานกลาง

218 600054 ราชิสร   ฤกษโอรส ม.2 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 45 ผานเกณฑแบบปานกลาง

219 591046 พงศธร   คําใจ ม.2 กรพิทักษศึกษา กรุงเทพ 44 ผานเกณฑแบบปานกลาง

220 600151 ภาณุพงศ   ทองเจือ ม.2 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพ 44 ผานเกณฑแบบปานกลาง

221 591017 ธีระพงศ   สมบูรณ ม.2 รัตนโกสินทรสมโภชฯ กรุงเทพ 44 ผานเกณฑแบบปานกลาง

222 600264 เมธาสิทธิ์   ใบบุตร ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 44 ผานเกณฑแบบปานกลาง

223 591156 วรากร   อะทุมชาย ม.2 สตรีวิทยา3 กรุงเทพ 44 ผานเกณฑแบบปานกลาง

224 600192 วรเมธ   สุขมี ม.2 อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 44 ผานเกณฑแบบปานกลาง

225 600454 สรวิศ   เริงจิตตรี ม.2 หอวัง กรุงเทพ 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง
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226 600283 จิณณพัต   สุฐมานนท ม.2 หอวัง กรุงเทพ 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง

227 580593 พิพัฒน   จันทรแฉลม ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง

228 600386 ณภัทร   กนธวงศ ม.2 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง

229 600318 ธนกฤต   คงทน ม.2 อัสสัมชัญอุบล อุบลราชธานี 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง

230 591314 รักพงศ   เมืองวงค ม.2 ศรีสําโรงชนูปถัมภ สุโขทัย 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง

231 591051 ทินภัทร   แกวกลึงกลม ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 43 ผานเกณฑแบบปานกลาง

232 600395 ภานุพงศ   เจริญรักษ ม.2 สายธรรมจันทร ราชบุรี 42 ผานเกณฑแบบปานกลาง

233 590361 สิทธิกร   ตันพิชัย ม.2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 42 ผานเกณฑแบบปานกลาง

234 600070 ศุภฤกษ   วงษเวียงจันทร ม.2 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

235 590508 ญาณพัฒน   ตันเจริญ ม.2 พนมทวนชนูปถัมภ กาญจนบุรี 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

236 600189 สุทัศน   จําปาบัว ม.2 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

237 580455 อภิชาติ   เกตุนิล ม.2 สารสาสนวิเทศนครปฐม นครปฐม 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

238 600432 พลพจน   นุยโดด ม.2 ดาวนายรอย สงขลา 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

239 600150 ธนภัทร   ฤทธิ์ยิ้ม ม.2 นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

240 600461 ธนกฤต   ธีระบุตร ม.2 ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ กรุงเทพ 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

241 600253 ปวเรศ   ยวงแกว ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

242 600284 ธนเดช   สุวรรณรัตน ม.2 สันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพ 41 ผานเกณฑแบบปานกลาง

243 600051 อิทธิพัทธ   วรรณทอง ม.2 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 40 ผานเกณฑแบบปานกลาง

244 600412 นันทนภัส   ดุกสุขแกว ม.2 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 40 ผานเกณฑแบบปานกลาง

245 580603 ตุลย   พูนพิทักษสกุล ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 40 ผานเกณฑแบบปานกลาง

246 600486 เรือเอก   สอนเจตน ม.2 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ 40 ผานเกณฑแบบปานกลาง

247 600228 ภคิน   นิราช ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 40 ผานเกณฑแบบปานกลาง

248 590701 พีระพล   สุวภัทรธนกุล ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

249 600039 ณัฐพงษ   พัฒนจิรัสยา ม.2 อูทอง สุพรรณบุรี 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

250 600087 ณัฐพล   โชคชัยชํานาญกิจ ม.2 ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

251 600390 ธนบดี   สงวนศักดิ์ ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

252 580673 มงคลพัฒน   เกาสังข ม.2 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

253 600537 กิตติพัฒน วีรกุลวัฒนา ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

254 600425 ศุภกร   กุดีศรี ม.2 นารีรัตน แพร 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

255 600018 ณภัทร   พิพัฒนเดชพงษ ม.2 อมาตยกุล กรุงเทพ 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

256 600208 รังสิมันตุ   รินตุมมา ม.2 พานพิทยาคม เชียงราย 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

257 591277 พงศกร   เกียรติภัทรชัย ม.2 สามรอยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ 39 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

258 600190 ธนภัทร   ผลโอฐ ม.2 อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 38 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

259 600305 พัสกร   นวลใย ม.2 กันตังพิทยากร ตรัง 38 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

260 590586 ธีรพล   รอตยันต ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 38 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

261 591278 ศุภวิชญ   วิริยะสาคร ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

262 600438 ณัฐภัทร   ศรีแสง ม.2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

263 591068 เจษฎา   ขุนสายทอง ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

264 591138 ณัฐวัฒน   แฉงสมบูรณ ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

265 600401 กนกพล   แพงลาด ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

266 600120 ณัฐวุฒิ   ปกเกลา ม.2 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

267 590689 ชลสิทธิ์   ชูเลิศ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

268 600132 นรวิชญ   ปดตาทะเนาว ม.2 สารคามวิทยาคม มหาสารคาม 37 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

269 591319 อัครพนธ   จุลกมล ม.2 มัธยธวัดสุทธิวนาราม กรุงเทพ 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

270 600426 ธนกฤต   กุลทนาวงษ ม.2 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา
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271 600146 ธรรศ   ศรีวัฒนภักดี ม.2 สาธิตมรภ.บานสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพ 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

272 600125 ขวัญเกษม   สุดสม ม.2 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

273 600539 วรภัทร แสงดิษฐ ม.2 วัดเขาวัง (แสงชวงสุวนิช) ราชบุรี 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

274 580414 ภูเบศ อินโอสถ ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

275 600481 โสภณวิชญ   แชมเฉื่อย ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 36 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

276 600148 ณัฐนนท   กิจพนาพร ม.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 35 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

277 600075 นิพิฐพนธ   หิมาลา ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 35 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

278 591095 ศรัณย   ออนมั่น ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 35 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

279 600022 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย ม.2 สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบุรี 35 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

280 590493 คุณานนต   เสริมทรัพย ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

281 600226 เปรมปริวัฐ   หะลีบุตร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

282 600491 อิทธิเดชะ   แจงคํา ม.2 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

283 580360 ชาญ   เจิดสกุล ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

284 600161 สิทธิพล   มาสศรี ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

285 590521 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.2 รัตนโกสินทรสมโภชฯ นครปฐม 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

286 600315 ธนาคม   ภูพงษ ม.2 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

287 590752 ชยธร   จําปาทอง ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

288 591199 บูรพา   ทิตภิญโญ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

289 591005 ศรัณยู   ศิริวัฒนกุล ม.2 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา กรุงเทพ 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

290 600234 ศิรภัทร   โนรี ม.2 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

291 590524 ปฏิภาณ   ทรงสนามทิพย ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

292 580749 เพชรกลา   สีเขียว ม.2 ศรีบุณยานนท นนทบุรี 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

293 600303 ธีรธวัช   วัฒนไกร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 34 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

294 591197 ภพธร   สมปาน ม.2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบุรี 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

295 580781 อิทธิ   ฤทธิ์เดช ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

296 600160 ธนะรัชต   ทองภูบาล ม.2 รักษวิทยา ประจวบคีรีขันธ 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

297 600462 นริศร   เสนามนตรี ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ ฉะเชิงเทรา 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

298 600523 จักรวุติ   เปลี่ยนศรี ม.2 กรพิทักษศึกษา กรุงเทพ 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

299 591164 ปฎิภาณ   ชาชุม ม.2 สายธรรมจันทร ราชบุรี 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

300 600181 ศุภกร   เทพกมล ม.2 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 33 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

301 600487 อนุชิต   ยังประดิษฐ ม.2 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

302 600077 ธีรภัทร   แสงจันทร ม.2 ศรีสําโรงชนูปถัมภ สุโขทัย 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

303 600241 ชนาธิป   วิโรจนศิริ ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

304 600529 สิทธิพันธ     แกวสิมมา ม.2 วัดบางปะกอก กรุงเทพ 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

305 600049 ภควรรษ   วรรณสูตร ม.2 อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

306 591177 กรวิชญ   จันทรเมง ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

307 581088 ธรรมภณ   เงินยิ่งสุข ม.2 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 32 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

308 600236 ธีรินทร   คําดี ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 31 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

309 591035 เจษฎา   ปทมะ ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 31 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

310 600453 กิตติศักดิ์ ทวีสุข ม.2 เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี กาญจนบุรี 31 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

311 600152 ศุภกฤต   ซื่อตรง ม.2 บุญวาทยวิทยาลัย ลําปาง 31 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

312 600422 พศิน   แสงจันทร ม.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

313 600123 ปริญทักษ   จุติเวช ม.2 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

314 590430 จักรภัทร   ตนโพธิ์ ม.2 สายปญญารังสิต ปทุมธานี 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

315 600548 ปฏิภาณ พัสตรเภที ม.2 เทพินทรพิทยาลัย ราชบุรี 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา
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316 591288 เอกวิสุทธิ   กสิกรรม ม.2 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

317 600210 ณัฐวุฒิ   เดชธนู ม.2 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

318 600239 ธนดล   เทนเทียมทัศน ม.2 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

319 600238 ณพกร   ฉันทกุล ม.2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 30 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

320 600014 อัครชัย   ชัยฉิมพลี ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

321 590658 มารุต   เปลี่ยนแพ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

322 580373 ณัฐวัชรพงศ   สาแหรกทอง ม.2 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

323 600469 สหัสชัย   ศิรินทร ม.2 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

324 600268 สุรศักดิ์   สูงสูงเนิน ม.2 บางพลีราษฎรบํารุง กรุงเทพ 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

325 600263 วรฤทธิ์   ฤทธิ์เต็ม ม.2 วังน้ําเย็นวิทยาคม สระแกว 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

326 600546 รชต  เมื่อประโคน ม.2 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

327 580752 อัครชัย   บุญรอด ม.2 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

328 600131 ธนชัย   ชางเพียร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

329 580538 เนปาร   แกวสอาด ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 29 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

330 600289 ชนินทร   ทับทิมสี ม.2 เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี กาญจนบุรี 28 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

331 580397 วรวัฒน   บัวจันทร ม.2 วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ 28 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

332 590976 ชนาธิป   ทวีลาภ ม.2 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 28 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

333 600184 โรจนินทร   ใจประเสริฐ ม.2 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ 28 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

334 600291 ธนบดี   จับศรทิพย ม.2 เซนตดอมินิก กรุงเทพ 28 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

335 591154 คุณานนท   เย็นในธรรม ม.2 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

336 600492 อัคคเดโช   แจงคํา ม.2 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

337 600232 ศักดิ์สิทธิ์   มาคําผุย ม.2 เพชราวุธวิทยา กรุงเทพ 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

338 600031 นฤชกร   เบญจมาลา ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

339 591309 พรพล   วิมลไชยจิต ม.2 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

340 600344 ธนกร   ไวยครุฑ ม.2 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

341 591321 วศิน   เรืองโรจน ม.2 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

342 600402 สรัล   โชติสรยุทธ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 27 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

343 600137 ภัทรพล   แซลิ้ม ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

344 591271 ทยากร   บุญแกว ม.2 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 26 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

345 600231 โสภณัฐ   ชาติวิริยะ ม.2 สามรอยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ 26 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

346 590405 ธนันธัต   บูชาธรรม ม.2 เทพศิรินทร กรุงเทพ 26 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

347 600473 เจษฎา   สุขสมบูรณ ม.2 โพธิธรรมสุวัฒน พิจิตร 26 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

348 590965 ณัฐนนท   สรรเสริญ ม.2 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 26 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

349 600205 กวิน   สืบภา ม.2 หาดใหญวิทยาลัย สงขลา 25 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

350 590785 วัชรวิทย   จิรชีพพัฒนา ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 25 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

351 600538 สราวุฒิ สุวรรณศรี ม.2 พระกุมารศึกษา มหาสารคาม 25 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

352 600136 กิตติพจน   ลิ้มวัฒนะ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

353 600478 คุณากรณ   สุระเสน ม.2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ 24 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

354 580945 นาวี   ตรีมาลา ม.2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 23 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

355 600493 รักษษิต   แกวเกิด ม.2 พรหมานุสรณ เพชรบุรี 23 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

356 600122 สิรวิชญ   อื้อฮก ม.2 พิบูลสงครามอุปถัมภ ราชบุรี 22 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

357 600405 รัชพล   สิทธิภรเจริญ ม.2 ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม 22 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

358 600053 ขวัญนรินทร   เทียมเมืองแพน ม.2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 22 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

359 600406 ชนพัฒน   จันทรศุข ม.2 สตรีวิทยา กรุงเทพ 21 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

360 591323 ภูมิ   แสงสงาพงษ ม.2 เทพศิรินทรรมเกลา กรุงเทพ 21 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา
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361 600467 สฤษฎเกียรติ   สมทรง ม.2 บางมดวิทยา กรุงเทพ 21 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

362 600526 ธีรภัทร   ขจรเลิศมงคล ม.2 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 20 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

363 600176 วีระชัย   แดงชัง ม.2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 20 ไมผานเกณฑขั้นต่ํา

364 580386 กฤษฎชนก   พุกนิลฉาย ม.2 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 0 0

365 591290 พุทธิธรรม   รัมมะฉัตร ม.2 ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค 0 0

366 600194 ภีรวิชญะ   ระเบียบดี ม.2 อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง 0 0

367 591307 ภูมิพัฒน   จิโรภาสวรพงศ ม.2 สุคนธีรวิทย นครปฐม 0 0

368 591324 พัฒนธนันตร   วัฒนาวรรณะ ม.2 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ 0 0

369 600457 อนณ   พยุงวิวัฒนกูล ม.2 พิริยาลัย แพร 0 0

370 591306 กันตพัฒน   จิโรภาสวรพงศ ม.2 สุคนธีรวิทย นครปฐม 0 0

371 600320 ศุภวิชญ   สังขกลิ่นหอม ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0 0

372 590458 เกียรติศักดิ์   พลพิทักษ ม.2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 0 0

373 600308 สหรัฐ   สุวรรณศร ม.2 0 0
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