
คณติ
(50ข้อ)

1 600011 วรโชติ   ภู่วิจิตร ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 46 92 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
2 591338 ทินภทัร   กมลประภา ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 45 90 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
3 591253 กฤตภาส   จงชาณสิทโธ ม.2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั ชลบรีุ 45 90 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
4 600298 ชยัพิสิฐ   ฤทธ์ิชู ม.2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช 43 86 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
5 591266 สิงหา   รัชตมหาคุณ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 42 84 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
6 600010 วรวลญัช ์  โอป้ระเสริฐ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 41 82 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
7 600242 วศัพล   ยธุาชิต ม.2 ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา 40 80 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
8 600215 ปวริศ   มหิทธิกร ม.2 ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา 39 78 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
9 600191 อภิชจั   วุ่นวงศ์ ม.2 อ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อ่างทอง 37 74 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
10 590402 อนุพงษ ์ผอ่งอ าไพ ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 36 72 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
11 591279 ตุลยทรรศน์   จ  าปาศิริ ม.2 เลยพิทยาคม เลย 35 70 ผา่นเกณฑอ์ยา่งเป็นเลิศ
12 600542 กฤษฎา  มะศรีพนัธ์ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 34 68 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
13 580499 ศภุณฐั   ติดโสม ม.2 พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม 34 68 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
14 591301 ธนโชติ   สุขชยั ม.2 สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพ 34 68 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
15 591079 ปรเมศร์   เจียรสุข ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 34 68 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
16 590411 ศรัณย ู  อศัวพิชญโชติ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 34 68 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
17 600485 รชต   กิตติด ารงคเ์จริญ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 33 66 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
18 600499 ภทัรชนนท ์  สิงห์คาร ม.2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 32 64 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
19 590642 ฐานพนัธ์   สิงหาวรวงศ์ ม.2 สาธิตมรภ.บา้นสมเดจ็ กรุงเทพ 32 64 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
20 600482 ศภุมงคล   อน้อุระ ม.2 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 32 64 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
21 600135 อนุภาส   บวันุ้ย ม.2 สุราษฎร์พิทยา สุราาฎร์ธานี 31 62 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
22 591324 พฒัน์ธนนัตร์   วฒันาวรรณะ ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 31 62 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
23 591024 กฤตยชญ ์  กาญจนรัชต์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 30 60 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
24 600078 ภีรวิช   บญุอุไร ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยัรังสิต ปทมุธานี 30 60 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
25 580360 ชาญ   เจิดสกลุ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 30 60 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
26 600501 ชยภพ   กาหยี ม.2 พทัลุง พทัลุง 30 60 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
27 600148 ณฐันนท ์  กิจพนาพร ม.2 สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพ 30 60 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดีมาก
28 590208 พีรพล   ส าราญ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพ 29 58 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
29 600235 ธีรดนย ์  ธงโสม ม.2 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ 29 58 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
30 590473 ธนกร เกตุแกว้ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 29 58 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
31 600400 ปัฐวี   แตงร่ม ม.2 อ ามาตยพ์านิชนุกลู กระบ่ี 29 58 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
32 591269 กิตติศกัด์ิ   กิจเวช ม.2 พทัลุง พทัลุง 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
33 600055 รพีภทัร   ผดุวฒัน์ ม.2 เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ กรุงเทพ 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
34 590504 ภทัรดนยั   ชิดเครือ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
35 600419 วฒันวงศ ์  เทพวรรณ์ ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
36 600203 กฤชนนัต ์  เลิศมงคลกลุ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี

ผลสอบรวมหลกัสูตรเมษายน 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึน้ ม.3
 สอบวนัที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 1930 - 2130 น. สอบรายวชิาคณติศาสตร์  คร้ังที่ 2 จ านวน 50 ข้อ

วเิคราะห์ผลช้ัน    รหัส    ล าดบั จังหวดัโรงเรียน เปอร์เซ็น

ระดบัเคร่ืองมือวดั : ยากมาก เนื้อหาใหม่ทั้งหมด
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37 590986 พงศก์รณ์   เกิดภาณุพฒัน์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
38 600432 พลพจน์   นุ้ยโดด ม.2 ดาวนายร้อย สงขลา 28 56 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
39 590446 ศภุกิจ   สวสัดี ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 27 54 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
40 580386 กฤษฎช์นก   พกุนิลฉาย ม.2 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 27 54 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
41 590930 ภทัรพล   อนนัตนาคม ม.2 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ 27 54 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
42 600328 ภูตะวนั   โพธ์ินอ้ย ม.2 สาธิตมศว.ปทมุวนั กรุงเทพ 27 54 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
43 580999 ณภทัร   ต่วนเครือ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
44 591209 ปณุมนสั   กดุัน่ ม.2 เศรษฐบตุรบ าเพญ็ กรุงเทพ 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
45 591320 วศิน   บญุประดิษฐ์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
46 600059 สรสิฏธ์ิ   วรวิเศษ ม.2 อยธุยาวิทยาลยั อยธุยา 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
47 600323 ตรีบดินท ์  กฤตอภิสิทธ์ิ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
48 580341 ศิริมณโชค   พงษธ์านี ม.2 อยธุยาวิทยาลยั อยธุยา 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
49 590527 สิรวิชญ ์  ศีลวตัพงศ์ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
50 581060 วรพล   ด าข  า ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
51 600408 ธนภทัร   เพียรร่มทองไทย ม.2 วิทยานุกลูนารี เพชรบรูณ์ 26 52 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
52 600513 กฤตนนั   รารามนสั ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
53 600128 ธนชัภทัร   ยิม้สุขไพฑูรย์ ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
54 600149 ณฐัวิญญ ์  อติวฒัน์องักรู ม.2 พิมายวิทยา นครราชสีมา 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
55 590941 กฤตเมธ   ปานนก ม.2 ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
56 600127 ณชพล   งามทิพยว์ฒันา ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
57 600134 ชยัยทุธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.2 ศรียาภยั ชุมพร 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
58 581105 วราห์ฤทธ์ิ   ทามนตรี ม.2 อยธุยาวิทยาลยั พระนครศรีอยธุยา 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
59 600387 ณชย   สุขสวสัด์ิ ม.2 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบรีุ 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
60 600034 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
61 600492 อคัคเดโช   แจง้ค  า ม.2 หนองเสือวิทยาคม ปทมุธานี 25 50 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
62 600039 ณฐัพงษ ์  พฒันจิรัสยา ม.2 อู่ทอง สุพรรณบรีุ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
63 600220 สิริกร   นิยมสุข ม.2 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
64 590658 มารุต   เปล่ียนแพ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
65 591298 สติภทัร   จงอุดมสุข ม.2 สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
66 600173 ทกัษด์นยั   เกิดนุ่น ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
67 590717 กฤษณ์   เม่นข า ม.2 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
68 600208 รังสิมนัตุ ์  รินตุมมา ม.2 พานพิทยาคม เชียงราย 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
69 590418 ณฏัพล   ปัญญาสม ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 24 48 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
70 600280 วสุพล   กระเทศ ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
71 600015 ปวริศร   จนัตา ม.2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
72 590916 ธนพนธ์   อน้เพียรเอก ม.2 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
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73 600480 พงษเ์ทพ   เอ้ือวงษป์ระเสริฐ ม.2 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
74 591330 อิทธิโชติ   ลอ้ศรีพฒัน์ ม.2 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
75 600514 อิศเรศ   อรัญวฒัน์ ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
76 600491 อิทธิเดชะ   แจง้ค  า ม.2 หนองเสือวิทยาคม ปทมุธานี 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
77 581066 กานตพงศ ์  เบา้ทอง ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
78 580593 พิพฒัน์   จนัทร์แฉลม้ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
79 600073 วิชชากร   จีนบวั ม.2 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
80 600118 อภิชา   สุคนธ์ขจร ม.2 บดินทร 2 กรุงเทพ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
81 600169 เทียนทอง   เอ่ียมระยบั ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
82 600192 วรเมธ   สุขมี ม.2 อ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อ่างทอง 23 46 ผา่นเกณฑอ์ยา่งดี
83 600289 ชนินทร์   ทบัทิมสี ม.2 เฉลิมพระเกียรติกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
84 600544 นพตะวนั  นพตลุง ม.2 ประโคนชยัพิทยาคม บรีุรัมย์ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
85 591185 กวินภพ   อะทมุชาย ม.2 กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
86 600190 ธนภทัร   ผลโอฐ ม.2 อ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อ่างทอง 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
87 581163 พงศปิ์ย   วรรณาโส ม.2 สาธิตมรภ.นครปฐม นครปฐม 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
88 600133 พงศกร   ขนอม ม.2 ศรียาภยั ชุมพร 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
89 600014 อคัรชยั   ชยัฉิมพลี ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
90 580603 ตุลย   พนูพิทกัษส์กลุ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
91 591295 นพณฎัฐ ์  ค  าช่ืนวงศ์ ม.2 สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
92 600421 ณฏัฐณ์ภทัร   วณิชเจริญการ ม.2 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
93 590689 ชลสิทธ์ิ   ชูเลิศ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
94 591099 วงศธร   สหบรรเทิงศิลป์ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
95 580558 วฒิุปกรณ์   ยทุธศกัดารักษ์ ม.2 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 22 44 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
96 600418 กนัตก์วินท ์  โพธ์ิศรี ม.2 มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
97 590701 พีระพล   สุวภทัรธนกลุ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
98 600156 กฤตพล   ทองเกล้ียง ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
99 600193 กรธวชั   แจ่มฟ้า ม.2 อ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อ่างทอง 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
100 600438 ณฐัภทัร   ศรีแสง ม.2 ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
101 590731 อนุชิต   เหลนปก ม.2 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
102 600012 ภูมิธเนษฐ   ช านาญเวช ม.2 เตรียมอุดมศึกษาฯ กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
103 600517 ธรรมภณ   บรูณธน ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
104 590805 อคัรพงษ ์  มากทว้ม ม.2 หอวงั กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
105 600049 ภควรรษ   วรรณสูตร ม.2 อุทยัวิทยาคม อุทยัธานี 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
106 591271 ทยากร   บญุแกว้ ม.2 บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
107 591005 ศรัณย ู  ศิริวฒันกลุ ม.2 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา กรุงเทพ 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
108 600195 พีรวิชญ ์  ประยงคแ์ยม้ ม.2 อ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อ่างทอง 21 42 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
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109 591197 ภพธร   สมปาน ม.2 กาญจนาภิเษกวิทยาลยัฯ สุพรรณบรีุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
110 590508 ญาณพฒัน์   ตนัเจริญ ม.2 พนมทวนชนูปถมัภ์ กาญจนบรีุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
111 590787 ศภุวิชญ ์  ชยัยศ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
112 591068 เจษฎา   ขนุสายทอง ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
113 591286 โชตินล   เศวตรักต ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
114 590409 สุธาคิน   เหรียญรุ่งเรือง ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
115 600159 สิรภาส   นอ้ยอ าแพง ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยัธนบรีุ กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
116 600385 กนัตพงศ ์  ปรีดี ม.2 ค าม่วง กาฬสินธ์ุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
117 591307 ภูมิพฒัน์   จิโรภาสวรพงศ์ ม.2 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
118 600171 ณภทัร   ปัญจมะวตั ม.2 อสัสมัชญับางรัก กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
119 600137 ภทัรพล   แซ่ล้ิม ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
120 600386 ณภทัร   กนธวงศ์ ม.2 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบรีุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
121 600528 ปญุญพศ   หลิมจ ารัส ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ นนทบรีุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
122 600065 ภูรินทร์   แกว้ทอง ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
123 581017 เจษฎาภรณ์   ฮั้นพะเนิน ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
124 591277 พงศกร   เกียรติภทัรชยั ม.2 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
125 591147 ธนณฐั ลาเสือ ม.2 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 20 40 ผา่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง
126 600096 บญุญฤทธ์ิ   วิรุฬห์ภูติ ม.2 ถาวรานุกลู สมุทรสงคราม 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
127 600226 เปรมปริวฐั   หะลีบตุร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
128 600080 ชลภฤต   คงช่วย ม.2 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
129 590412 ปัณณ์   สุทธิลกัษณ์ ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
130 600087 ณฐัพล   โชคชยัช านาญกิจ ม.2 ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
131 600389 นภทัร   เมืองสาคร ม.2 วดัราชบพิธ กรุงเทพ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
132 580530 กิตติ   ศิริทรัพยร่์มโพธ์ิ ม.2 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
133 600126 กฤตณฐั   นุ้ยเล้ียง ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
134 590461 ธนภทัร   เกียรติโอภาส ม.2 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
135 600024 วิชชากร   ดูดี ม.2 พะเยาพิทยาคม พะเยา 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
136 600465 ปิยศกัด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.2 ศรียาภยั ชุมพร 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
137 600227 ทนาวธุ   ภู่ทอง ม.2 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
138 600390 ธนบดี   สงวนศกัด์ิ ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
139 600412 นนัทน์ภสั   ดุกสุขแกว้ ม.2 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
140 600008 ณฐัดนยั   สร้อยค า ม.2 สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
141 590668 ฉตัรตระกลู   ทัง่ทอง ม.2 หวัหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
142 590922 กฤษณะ   สายสวาท ม.2 สาธิตมรภ.นครปฐม นครปฐม 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
143 600123 ปริญทกัษ ์  จุติเวช ม.2 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
144 580410 สุวิจกัขณ์   เรืองศรี ม.2 สาธิตม.ราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง ราชบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
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145 600197 คุณากร   จนัทราภิรมย์ ม.2 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
146 600268 สุรศกัด์ิ   สูงสูงเนิน ม.2 บางพลีราษฎร์บ ารุง กรุงเทพ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
147 600170 ลทัธวิทย ์  เชาวน์าวิน ม.2 ชลราษฎรอ ารุง ชลบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
148 600261 รวิภาส   คงสุทธิ ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
149 600022 ศิริณฐั   เจริญทรัพย์ ม.2 สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
150 600069 พชร   อร่ามศรี ม.2 วีรศิลป์ กาญจนบรีุ 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
151 580752 อคัรชยั   บญุรอด ม.2 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 19 38 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
152 600502 ชนญักรณ์   กงัแฮ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
153 591219 เจษฎา   เพ่ิมพรสนัติ ม.2 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
154 600174 พงศภ์รณ์   ฉวีศกัด์ิ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
155 580522 สิทธา   จิตตช่ื์น ม.2 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
156 600426 ธนกฤต   กลุทนาวงษ์ ม.2 ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
157 590392 วศิน   จนัทร์พิพฒัน์ผล ม.2 วดัราชบพิธ กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
158 600395 ภานุพงศ ์  เจริญรักษ์ ม.2 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
159 590361 สิทธิกร   ตนัพิชยั ม.2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
160 591302 แทนคุณ   กลุทอง ม.2 กาญจนาภิเษกวิทยาลยัฯ สุพรรณบรีุ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
161 600161 สิทธิพล   มาสศรี ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
162 600388 พชรพล   มีกอง ม.2 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
163 591035 เจษฎา   ปัทมะ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
164 600142 กณัฑพ์สิษฐ ์  สวา่งจิตต์ ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
165 600522 ธนัยาบรูณ์   ชยัศิริจิรกลุ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
166 600054 ราชิสร์   ฤกษโ์อรส ม.2 อยธุยาวิทยาลยั อยธุยา 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
167 590627 พชรพนัธ์   กาญจนา ม.2 ฤทธิยะวรรณาลยั กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
168 591318 พนัธกานต ์  อุค  า ม.2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
169 590405 ธนนัธตั   บชูาธรรม ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
170 600525 สงกรานต ์  อายวุฒัน์ ม.2 ราชสีมาวิทยาลยั นครราชสีมา 18 36 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนเลก็นอ้ย
171 590493 คุณานนต ์  เสริมทรัพย์ ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
172 600070 ศภุฤกษ ์  วงษเ์วียงจนัทร์ ม.2 อสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
173 600260 ทฤนห์   กิตยารักษ์ ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
174 600471 กฤต   ทองไสย ม.2 สาธิตม.นเรศวร พิษณุโลก 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
175 600058 ญาณาทิพย ์  ฉิมพาลี ม.2 มารียวิ์ทยา นครราชสีมา 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
176 600199 ภวิษยด์นยั   อุไรเลิศ ม.2 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
177 591294 ชนาเมธ   นวกิจวิบลูย์ ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
178 580612 ภาคิน   แกว้ศรี ม.2 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
179 600236 ธีรินทร์   ค  าดี ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
180 590521 เกียรติกลุ   รอดเยน็ ม.2 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
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181 580780 สุชจัจ ์  คุม้พะเนียด ม.2 พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
182 600537 กิตติพฒัน์ วีรกลุวฒันา ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
183 591314 รักพงศ ์  เมืองวงค์ ม.2 ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
184 600109 ภาณุพงศ ์  เกลือกนั ม.2 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
185 600075 นิพิฐพนธ์   หิมาลา ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
186 600150 ธนภทัร   ฤทธ์ิยิม้ ม.2 นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
187 600409 สิรวิชญ ์  ตรีนก ม.2 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
188 600228 ภคิน   นิราช ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
189 580485 อธิปวฒัน์   พนัธุ ม.2 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
190 581162 ชินพฒัน์   สิงห์สุวรรณ ม.2 มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
191 600397 กอ้งภพ   วฒิุอ าพล ม.2 สารสาสนวิ์เทศร่มเกลา้ กรุงเทพ 17 34 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
192 591319 อคัรพนธ์   จุลกมล ม.2 มธัยธวดัสุทธิวนาราม กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
193 600217 เลอพงศ ์  จุมพล ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
194 591263 กฤษณะบดี   ฉิมเครือวลัย์ ม.2 เซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
195 600146 ธรรศ   ศรีวฒันภกัดี ม.2 สาธิตมรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
196 580512 ธนาพล   หงส์แกว้ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
197 600462 นริศร   เสนามนตรี ม.2 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
198 600077 ธีรภทัร   แสงจนัทร์ ม.2 ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ สุโขทยั 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
199 600527 สุรเดช   ประดบัเขตร ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยัธนบรีุ กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
200 591053 ตน้รัก   เรืองวิทย์ ม.2 ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
201 600275 ธนะวิทย ์  ม่วงวงศ์ ม.2 สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
202 600168 กนัตินนัท ์  ทุ่งศรีแกว้ ม.2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั เพชรบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
203 600120 ณฐัวฒิุ   ปกเกลา้ ม.2 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
204 600425 ศภุกร   กดีุศรี ม.2 นารีรัตน์ แพร่ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
205 590924 ธรณสั   มหาบณัฑิต ม.2 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
206 600026 ภฤศ   กิจโกศล ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
207 600234 ศิรภทัร   โนรี ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
208 590915 สุภกฤษฎ์ิ   ดิษเจริญ ม.2 สาธิตม.ราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง ราชบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
209 580945 นาวี   ตรีมาลา ม.2 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
210 600311 ธนธชั   ภู่เผา่พนัธ์ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
211 600498 ธชัพล   พิณเนียม ม.2 สาธิตมรภ.จอมบึง กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
212 600456 เจษฎากร   เขียนทอง ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ นนทบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
213 591280 ศิริวิชญ ์  สุวณัณุส์ ม.2 วชิราวธุวิทยาลยั กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
214 591095 ศรัณย ์  อ่อนมัน่ ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
215 600291 ธนบดี   จบัศรทิพย์ ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
216 591065 สนัติ   เพง็กลดั ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
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217 600473 เจษฎา   สุขสมบรูณ์ ม.2 โพธิธรรมสุวฒัน์ พิจิตร 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
218 591304 ธนพล   เนตรยงั ม.2 ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
219 600493 รักษษิ์ต   แกว้เกิด ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
220 600523 จกัรวติุ   เปล่ียนศรี ม.2 กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
221 600284 ธนเดช   สุวรรณรัตน์ ม.2 สนัติราษฎร์วิทยาลยั กรุงเทพ 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
222 600538 สราวฒิุ สุวรรณศรี ม.2 พระกมุารศึกษา มหาสารคาม 16 32 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
223 600052 รัชชานนท ์  อภิชาติไตรสรณ์ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
224 591278 ศภุวิชญ ์  วิริยะสาคร ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
225 600270 วิศรุษ   หินขนุทด ม.2 สารสาสนวิ์เทศหนองแขม กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
226 600458 ไตรวิชญ ์  คุม้สวสัด์ิ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
227 580455 อภิชาติ   เกตุนิล ม.2 สารสาสนวิ์เทศนครปฐม นครปฐม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
228 600051 อิทธิพทัธ์   วรรณทอง ม.2 หวัหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
229 590779 กิตติภพ   ฉิมพาลี ม.2 หวัหินวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
230 591337 พีรวิชญ ์  ธนเศรษฐโ์สธร ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
231 600229 ภูริภทัร   โชคเสริมอุดม ม.2 วดัประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
232 600304 พชร   อุ่นแทน่ ม.2 บดินทรเดชา กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
233 600500 พิชาภพ   คนึงเพียร ม.2 สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมธัยม กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
234 600401 กนกพล   แพงลาด ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
235 580463 นนัทวฒัน์   จนัทร์ทิม ม.2 สายปัญญารังสิต ปทมุธานี 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
236 591284 ทินภทัร   ธญันอ้ม ม.2 มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
237 600205 กวิน   สืบภา ม.2 หาดใหญ่วิทยาลยั สงขลา 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
238 600539 วรภทัร แสงดิษฐ์ ม.2 วดัเขาวงั (แสงช่วงสุวนิช) ราชบรีุ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
239 600529 สิทธิพนัธ์     แกว้สิมมา ม.2 วดับางปะกอก กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
240 600407 จิรชยั   ณ นคร ม.2 จิตรลดา กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
241 580645 นที   ชะออ้นชม ม.2 พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
242 591156 วรากร   อะทมุชาย ม.2 สตรีวิทยา3 กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
243 590926 ธนวิน   ตั้งจิตสุทธ์ิ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
244 600469 สหสัชยั   ศิรินทร ม.2 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
245 590524 ปฏิภาณ   ทรงสนามทิพย์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
246 600152 ศภุกฤต   ซ่ือตรง ม.2 บญุวาทยวิ์ทยาลยั ล าปาง 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
247 600002 วรพล   ลาพรมมา ม.2 สารวิทยา กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
248 600184 โรจนินทร์   ใจประเสริฐ ม.2 ประจวบวิทยาลยั ประจวบคีรีขนัธ์ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
249 591281 ชญานนท ์  มากแจง้ ม.2 วชิราวธุวิทยาลยั กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
250 580803 ชยัพร   มตัสยะวนิชกลุ ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
251 591288 เอกวิสุทธิ   กสิกรรม ม.2 บรมราชินีนาถราชวิทยาลยั ราชบรีุ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
252 600477 จิรเวช   กาญจนกงกลุ ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
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253 600478 คุณากรณ์   สุระเสน ม.2 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
254 600181 ศภุกร   เทพกมล ม.2 ศรีสะเกษวิทยาลยั ศรีสะเกษ 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
255 591309 พรพล   วิมลไชยจิต ม.2 ถาวรานุกลู สมุทรสงคราม 15 30 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัคอ่นขา้งอ่อน
256 600495 ฐิติกร   รอดนอ้ย ม.2 ศรีวิทยาปากน ้า สมุทรปราการ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
257 591300 ธนภทัร   ฤทธิฦาชยั ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
258 600189 สุทศัน์   จ  าปาบวั ม.2 กรรณสูตศึกษาลยั สุพรรณบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
259 600225 ภีมวศั   จนัทสีหราช ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
260 580342 ณฐวีร์   ชยัสมิต ม.2 เขมาภิรตาราม นนทบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
261 600285 สุภทัรพงษ ์  เนคะมชัชะ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
262 600403 สุพรรณ   โชติสรยทุธ์ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
263 600158 สิรภพ   นอ้ยอ าแพง ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยัธนบรีุ กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
264 591283 ทตัพงศ ์  ธญันอ้ม ม.2 มงฟอร์ตวิทยาลยั เชียงใหม่ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
265 590650 ฐิติภทัร   ดอนชยั ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
266 600048 เนติพฒัน์   อยูย่ิ่ง ม.2 วินิตศึกษาฯ ลพบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
267 600454 สรวิศ   เริงจิตตรี ม.2 หอวงั กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
268 580365 อิน   จนัทร์ทอง ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
269 600422 พศิน   แสงจนัทร์ ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
270 600487 อนุชิต   ยงัประดิษฐ์ ม.2 ถาวรานุกลู สมุทรสงคราม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
271 600160 ธนะรัชต ์  ทองภูบาล ม.2 รักษวิ์ทยา ประจวบคีรีขนัธ์ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
272 600147 ณฐันนัท ์  กิจพนาพร ม.2 สามเสนวิทยาลยั กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
273 591285 กอ้งภพ   อุทธสิงห์ ม.2 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
274 580432 จตุรภาคย ์  มงคลทอง ม.2 ราชนนัทาจารย(์สามเสน2) กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
275 591272 ธนภูมิ   เจริญสุข ม.2 วชิราวธุวิทยาลยั กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
276 600411 ภทัรดนยั   ศานนิกรภาพ ม.2 เซนตด์อมินิก กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
277 591017 ธีระพงศ ์  สมบรูณ์ ม.2 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
278 600264 เมธาสิทธ์ิ   ใบบตุร ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
279 580414 ภูเบศ อินโอสถ ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
280 591199 บรูพา   ทิตภิญโญ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
281 580373 ณฐัวชัรพงศ ์  สาแหรกทอง ม.2 สมุทรสาครวิทยาลยั สมุทรสาคร 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
282 600481 โสภณวิชญ ์  แช่มเฉ่ือย ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
283 580397 วรวฒัน์   บวัจนัทร์ ม.2 วนัทามารีอา ประจวบคีรีขนัธ์ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
284 600548 ปฏิภาณ พสัตรเภที ม.2 เทพินทร์พิทยาลยั ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
285 590976 ชนาธิป   ทวีลาภ ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
286 580543 ปัณณทตั   จิตรจุลชลวฒัน์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
287 600232 ศกัด์ิสิทธ์ิ   มาค  าผยุ ม.2 เพชราวธุวิทยา กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
288 600303 ธีร์ธวชั   วฒันไกร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก



คณติ
(50ข้อ)

ผลสอบรวมหลกัสูตรเมษายน 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึน้ ม.3
 สอบวนัที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 1930 - 2130 น. สอบรายวชิาคณติศาสตร์  คร้ังที่ 2 จ านวน 50 ข้อ

วเิคราะห์ผลช้ัน    รหัส    ล าดบั จังหวดัโรงเรียน เปอร์เซ็น

ระดบัเคร่ืองมือวดั : ยากมาก เนื้อหาใหม่ทั้งหมด

289 600062 กรภทัร์   แสงโรจน์ ม.2 นารีรัตน์ แพร่ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
290 600122 สิรวิชญ ์  อ้ือฮก ม.2 พิบลูสงครามอุปถมัภ์ ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
291 600132 นรวิชญ ์  ปิดตาทะเนาว์ ม.2 สารคามวิทยาคม มหาสารคาม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
292 591323 ภูมิ   แสงสง่าพงษ์ ม.2 เทพศิรินทร์ร่มเกลา้ กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
293 600053 ขวญันรินทร์   เทียมเมืองแพน ม.2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
294 600131 ธนชยั   ช่างเพียร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
295 580538 เนปาร์   แกว้สอาด ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
296 590938 ชวกร   ราชธานี ม.2 วดัราชบพิธ กรุงเทพ 14 28 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
297 591154 คุณานนท ์  เยน็ในธรรม ม.2 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
298 590509 เมธา   สมศรีธนาเดช ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
299 591172 ปิยวฒัน์   ตรีวิวฒัน์ชยักลุ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
300 600125 ขวญัเกษม   สุดสม ม.2 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
301 590785 วชัรวิทย ์  จิรชีพพฒันา ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
302 600241 ชนาธิป   วิโรจน์ศิริ ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
303 600526 ธีรภทัร   ขจรเลิศมงคล ม.2 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
304 600479 วีริศพงษ ์  เมืองสุวรรณ ม.2 เทศบาลวดัชุมพลคีรี ตาก 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
305 600453 กิตติศกัด์ิ ทวีสุข ม.2 เฉลิมพระเกียรติกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
306 600210 ณฐัวฒิุ   เดชธนู ม.2 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
307 600253 ปวเรศ   ยวงแกว้ ม.2 ภปร.ราชวิทยาลยั นครปฐม 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
308 600344 ธนกร   ไวยครุฑ ม.2 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
309 600238 ณพกร   ฉนัทกลุ ม.2 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
310 600402 สรัล   โชติสรยทุธ์ ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพ 13 26 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
311 600013 กรดนยั   อศัวินนิมิตร ม.2 วชิราวธุวิทยาลยั กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
312 590836 ยศวริส   โกอฐัวาพร ม.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
313 600165 ปญุญพฒัน์   สอนศิริ ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยั กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
314 600398 ณฐัภทัร   วิริยะพฒันสกลุ ม.2 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
315 600545 อนุวรรธ  นาคจนัทร์ ม.2 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
316 591305 สุรชยั   รวมสุข ม.2 เชียงค  าวิทยาคม พะเยา 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
317 600136 กิตติพจน์   ล้ิมวฒันะ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
318 600410 ภคัพล   สงัขแ์กว้ ม.2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
319 600315 ธนาคม   ภู่พงษ์ ม.2 ถาวรานุกลู สมุทรสงคราม 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
320 580673 มงคลพฒัน์   เกาสงัข์ ม.2 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
321 600486 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.2 วดัเขมาภิรตาราม กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
322 591306 กนัตพฒัน์   จิโรภาสวรพงศ์ ม.2 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
323 591289 ณธกร   ชยพงศเ์ดโช ม.2 วชิราวธุวิทยาลยั กรุงเทพ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
324 600497 ธนกฤต   แสนส าราญ ม.2 วิทยานุกลูนารี เพชรบรูณ์ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
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325 600231 โสภณฐั   ชาติวิริยะ ม.2 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
326 600405 รัชพล   สิทธิภรเจริญ ม.2 ยอแซฟอุปถมัภ์ นครปฐม 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
327 591164 ปฎิภาณ   ชาชุม ม.2 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
328 591321 วศิน   เรืองโรจน์ ม.2 หนองฉางวิทยา อุทยัธานี 12 24 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
329 580781 อิทธิ   ฤทธ์ิเดช ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
330 600305 พสักร   นวลใย ม.2 กนัตงัพิทยากร ตรัง 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
331 600318 ธนกฤต   คงทน ม.2 อสัสมัชญัอุบล อุบลราชธานี 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
332 600018 ณภทัร   พิพฒัน์เดชพงษ์ ม.2 อมาตยกลุ กรุงเทพ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
333 580749 เพชรกลา้   สีเขียว ม.2 ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
334 600263 วรฤทธ์ิ   ฤทธ์ิเตม็ ม.2 วงัน ้าเยน็วิทยาคม สระแกว้ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
335 600176 วีระชยั   แดงชงั ม.2 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
336 600461 ธนกฤต   ธีระบตุร ม.2 ศรีอยธุยาในพระอุปถมัภ์ กรุงเทพ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
337 600546 รชต  เม่ือประโคน ม.2 อนุบาลกลัยาประสิทธ์ิ บรีุรัมย์ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
338 600031 นฤชกร   เบญจมาลา ม.2 พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
339 591051 ทินภทัร   แกว้กลึงกลม ม.2 สวนกหุลาบวิทยาลยัรังสิต ปทมุธานี 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
340 591177 กรวิชญ ์  จนัทร์เม่ง ม.2 สิรินธรราชวิทยาลยั นครปฐม 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
341 600223 รัชพล   โสภณ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
342 600467 สฤษฎเ์กียรติ   สมทรง ม.2 บางมดวิทยา กรุงเทพ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
343 581088 ธรรมภณ   เงินยิ่งสุข ม.2 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 11 22 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
344 600350 สิรวิชญ ์  ปกุหุต ม.2 วินิตศึกษาฯ ลพบรีุ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
345 600271 ธีรสิทธ์ิ   บญุรักษา ม.2 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
346 600151 ภาณุพงศ ์  ทองเจือ ม.2 สุรศกัด์ิมนตรี กรุงเทพ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
347 591138 ณฐัวฒัน์   แฉ่งสมบรูณ์ ม.2 พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
348 600430 ธชัเศรษฐ ์  วิชทิพยนานนท์ ม.2 อสัสมัชญัส าโรง สมุทรปราการ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
349 590998 ปัณณธร   ชมบญุ ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
350 590430 จกัรภทัร   ตน้โพธ์ิ ม.2 สายปัญญารังสิต ปทมุธานี 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
351 590752 ชยธร   จ  าปาทอง ม.2 สารสิทธ์ิพิทยาลยั ราชบรีุ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
352 590586 ธีรพล   รอตยนัต์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
353 590545 พิธา   ภวภูตานนัท์ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
354 600406 ชนพฒัน์   จนัทรศขุ ม.2 สตรีวิทยา กรุงเทพ 10 20 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
355 600216 ชยตุ   กาญจนกณัโห ม.2 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ 9 18 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
356 591046 พงศธร   ค  าใจ ม.2 กรพิทกัษศึ์กษา กรุงเทพ 9 18 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
357 600283 จิณณพตั   สุฐมานนท์ ม.2 หอวงั กรุงเทพ 8 16 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
358 600265 พงศพศั   เทียนกณัฑเ์ทศน์ ม.2 พระปฐมวิทยาลยั นครปฐม 7 14 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
359 590965 ณฐันนท ์  สรรเสริญ ม.2 อยธุยาวิทยาลยั อยธุยา 7 14 ไมผ่า่นเกณฑ/์ระดบัอ่อนมาก
360 591273 ศภุเมษ   แซ่อ้ึง ม.2 วชิราวธุวิทยาลยั กรุงเทพ 0 0 ขส.
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361 591290 พทุธิธรรม   รัมมะฉตัร ม.2 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 0 0 ขส.
362 600194 ภีร์วิชญะ   ระเบียบดี ม.2 อ่างทองปัทมโรจนวิ์ทยาคม อ่างทอง 0 0 ขส.
363 600088 ธนภทัร   บญุเจริญ ม.2 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 0 0 ขส.
364 600119 ทวีศกัด์ิ   นาถึง ม.2 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 0 0 ขส.
365 600457 อนณ   พยงุวิวฒันกลู ม.2 พิริยาลยั แพร่ 0 0 ขส.
366 600322 โชติ   ธาราฉตัร ม.2 เซนตค์าเบรียล กรุงเทพ 0 0 ขส.
367 600095 จิรภทัร   แยม้รักษา ม.2 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 0 0 ขส.
368 600320 ศภุวิชญ ์  สงัขก์ล่ินหอม ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 0 0 ขส.
369 600115 ธนวิช   อ่วมสอาด ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 0 0 ขส.
370 580622 นรบดี   ตนัประภสัสร ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 0 0 ขส.
371 600239 ธนดล   เทนเทียมทศัน์ ม.2 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ 0 0 ขส.
372 590458 เกียรติศกัด์ิ   พลพิทกัษ์ ม.2 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 0 0 ขส.
373 600308 สหรัฐ   สุวรรณศร ม.2 0 0 ขส.
374 600534 วรภทัร   ปานโต ม.2 0 0 ขส.


