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1 570265 นาย วทิวสั   ตระการจันทร์ ม.6 3.76 วดัสุทธวินาราม กรุงเทพ 100
2 560405 นาย กฤษกร   พรมใจมั่น ม.6 4.00 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 100
3 560542 นางสาว สุธนิี   กิมกง ม.6 3.2 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 100
4 561185 นาย ชัญญพล   วชิิต ม.6 3.27 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 100
5 580325 นาย ธรีพฒัน์ ยอดตอเพช็ร ม.6 3.68 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา 100
6 551017 นาย วรีไทย   จงมี ป ี1 3.4 ม.ศิลปากร นครปฐม 100
7 580886 นาย ภาคพงษ ์  พนัธพ์ชื ม.6 3.66 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 100
8 610627 นาย อดิเรก   บวัค าพา ม.6 3.56 วนิิตศึกษาฯ ลพบรีุ 100
9 560470 นาย การันยภาส  ทองปญัญา ม.6 3.4 รร.นายร้อยต ารวจ นครปฐม 100
10 600590 นาย อาทติย์   พึ่งกุล ม.6 3.01 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 100
11 590849 นาย สุทธศัิกด์ิ   หนูรอด ม.6 2.80 สวนกุหลาบวทิยาลัยนนทบรีุ นนทบรีุ 100
12 610825 ส.ต.ต. เฉลิมศักด์ิ   แสงประเสริฐ ม.6 3.16 รร.นายร้อยต ารวจ นครปฐม 100
13 570425 นาย สรัล   อ้อยแดง ม.6 3.55 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 100
14 590098 นาย สรศักด์ิ   ชีวโรจน์ณรงค์ ป ี1 3.45 ม.ศิลปากร นครปฐม 100
15 601333 นาย เกียรต์ิการันต์   บญุเล้ียง ม.6 4.00 วนิิตศึกษาฯ ลพบรีุ 100
16 570868 นาย วรชิต   วรุณธรรม ม.6 3.90 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 100
17 580101 นาย กันตภณ  อักษรเกิด ม.6 2.7 หอวงั กรุงเทพ 100
18 590038 นาย ชัยวฒัน์   เนตรประจักษ์ ม.6 3.36 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 100
19 600854 นาย รชต   ทองเผือก ม.6 3.31 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 100
20 590734 นาย ธนณิศร   กัญจนกาญจน์ ม.6 2.93 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ 100
21 600963 นางสาว วลิาวณัย์   จินดา ม.6 3.73 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ 100
22 540770 นาย อธภิทัร   พวงประโคน ม.6 3.25 ประโคนชัยพทิยาคม บรีุรัมย์ 100
23 550476 นาย อธปิ   เที่ยงธรรม ม.6 3.6 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 100
24 581218 นาย สิปปนนท ์  กล่ินบปุผา ป ี1 2.48 ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม 100
25 570268 นาย ธราเทพ  พลูเกิด ม.6 3.22 ธรีศาสตร์ ราชบรีุ 100
26 610823 นาย ภทัรศีล   แสนสา ม.6 3.35 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ 100
27 601559 นางสาว เนติมา สารสุวรรณ ม.6 3.33 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ 100
28 570579 นาย เกียรติดนัย   ตะพงั ม.6 3.27 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 100
29 570637 นาย แมน   รุ่งแจ้ง ม.6 1.91 โยธนิบรูณะ กรุงเทพ 100
30 610983 นาย เจตดิลก อิสสอาด ม.6 3.01 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพ 100
31 580350 นางสาว ญาณิศา   เสตะพนัธ์ ม.6 3.70 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 100
32 610680 นาย ณัฎฐสิทธิ ์  นามบตุรศรี ม.6 2.10 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 100
33 600443 นาย นภดล แก้วนวล ม.6 3.5 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 100
34 540875 นาย เอกพงศ์ วงษย์ะลา ม.6 2.75 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 100
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35 530339 ส.ต.ต. นิธศิ ทองกลอย ม.6 2.5 สภ.โพธาราม ราชบรีุ 100
36 610649 นาย ธนภทัร   ปองเกษม ม.6 2.45 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ 100
37 600363 นาย เปรมชัย   ดวงจันทร์ ม.6 3.90 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 100
38 610781 นาย จิตติภมูิ   เมืองอินทร์ ม.6 3.79 วดัเขมาภริตาราม นนทบรีุ 100
39 580120 นาย ทปีกร   วงิวอน ม.6 3.1 สาธติ มรภ.เพชรบรีุ เพชรบรีุ 100
40 601502 นางสาว มิ่งกมล   เล่าวฒันะยิ่งยง ม.6 3.74 อู่ทอง สุพรรณบรีุ 100
41 610967 นาย ธร์ีธวชั  สอนใจ ม.6 3.07 ปากน้ าชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ 100
42 610829 นาย เอกราช   บรูณสถิตนนท์ ม.6 3.00 วดัเขมาภริตาราม กรุงเทพ 100
43 521052 นาย อชิตพล นัครา ม.6 2.39 ทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบรีุ 100
44 600001 นาย สุพศิน วรรณศิริกุล ม.6 3.67 กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย กรุงเทพ 100
45 610689 นางสาว ณัฏฐา   ครองศิริ ม.6 3.56 บางบอ่วทิยาคม สมุทรปราการ 100
46 610921 นางสาว ธมนวรรณ   จ้อยเจริญ ม.6 3.54 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 100
47 590054 นาย เทพทตั   เจริญวริิยะภาพ ม.6 2.83 สวนศรีวทิยา ชุมพร 100
48 นาย ไชยะนาท ทพับ ารุง ม.6 3.98 วดัหว้ยจรเข้วทิยาคม นครปฐม 100
49 601105 นาย เจษฎา   หารอุดร ม.6 3.48 พระหฤทยันนทบรีุ นนทบรีุ 80
50 570385 นางสาว ภทัรา   วฒันสุนทร ม.6 3.75 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 80
51 610694 นางสาว อภชิญา   เพง็ไร่ขิง ม.6 3.77 ทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบรีุ 80
52 570305 นาย ณัฐนนท ์  สวนปาน ม.6 2.7 บดินทรเดชา กรุงเทพ 80
53 610952 นาย นพดล อ่อนนิ่ม ม.6 2.5 ฝอ.4 บก.อก บช.ตชด.  บช.ตชด. 80
54 550359 นาย สิทธศัิกด์ิ   ใจยินดี ป ี1 3.01 ม.ศิลปากร นครปฐม 80
55 610794 นางสาว กนกพร   อนุอัน ม.6 3.07 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 80
56 580159 นาย สโรธร   ใจเย็น ม.6 3.6 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 80
57 600615 นาย ธร์ีวรา เจริญสุข ม.6 3.66 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 80
58 600202 นาย สุทธพิงษ ์ตรงคมาลี ม.6 3.56 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพ 80
59 610996 นาย มหธันพชัร พรีะโชติอานนท์ ม.6 2.98 เบญญาพฒัน์ นครปฐม 80
60 601389 นางสาว กุลณัฐ   คล้ายกูล ม.6 3.52 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 80
61 601676 ส.ต.ต. ราชปยิะ   คงสวา่ง ม.6 3.50 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 80
62 601237 นางสาว ศิริวภิา บตุรราช ม.6 80
63 นาย ภณัฐ   ศรีอริยกร ม.6 2.89 เทศบาลบา้นมหาชัย สมุทรสาคร 80
64 นาย ธวชัชัย ทองเต็ม ม.6 80
65 610956 นาย ปยิพทัธ ์เฟื่องศิลา ม.6 3.11 หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 60
66 550669 นาย ฉัตรชนก   กฤษณะเศรณี ม.6 3.26 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 60
67 600424 นาย กฤษณะ  เชยวจิิตร ม.6 3.23 ทวธีาภเิศก กรุงเทพ 60
68 610506 นาย วทิติ   สินคง ม.6 2.88 ทา่ม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบรีุ 60
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69 610959 นาย ปณัณวฒัน์  นาคสิทธิ์ ม.6 3.48 ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ 60
70 610702 นาย ณัฐวฒัน์   วรรณกูล ม.6 3.00 ศึกษานารีวทิยา กรุงเทพ 60
71 610748 นาย ณัฐดนัย   กฤษณะเศรณี ม.6 2.62 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 60
72 610973 นางสาว อินทริา ชูก้าน ม.6 2.17 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 60
73 611018 นางสาว นฤมล ตองอ่อน ม.6 2.6 ราชวนิิตสุวรรณภมูิ สมุทรปราการ 60
74 610995 นางสาว ฐาปณีณัฐ พรีะโชติอานนท์ ม.6 2.8 สาธติฯ ปทมุวนั กรุงเทพ 60
75 610766 นางสาว ปาริชาติ   สนธิ ม.6 3.60 ราชินีบรูณะ นครปฐม 60
76 571216 นาย วรเมธ  เหล่าคงถาวร ม.6 2.36 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 60
77 610703 นางสาว ณัฐนารี   วรรณกูล ม.6 3.00 ศึกษานารีวทิยา กรุงเทพ 60
78 601785 นางสาว ศศิพมิพ ์สุโพธิ์ ม.6 2.78 สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร 60
79 นาย ธนาวฒิุ  สุวรรณชลธาร ม.6 1.98 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 60
80 580838 นางสาว อติกานต์   ตรีสง่า ม.6 3.98 นารีวทิยา ราชบรีุ 40
81 600572 นาย จิรันตน์   พงษบ์ตุร ม.6 3.76 สาธติ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทมุธานี 40
82 601210 นางสาว ท.ทชิา ทศันงาม ม.6 2.94 นารีวทิยา ราชบรีุ 40
83 610880 นางสาว เจนจิรา   ละอออ่อน ม.6 2.07 นารีวฒิุ ราชบรีุ 40
84 591248 นางสาว วภิาวรรณ บจุนะ ม.6 2.63 นารีวทิยา ราชบรีุ 40
85 610827 นาย อดิเทพ   อินทร์อ านวย ม.6 3.12 วดัหว้ยจรเข้วทิยาคม นครปฐม 40
86 601245 นางสาว สุธมิา  คชมนต์ ม.6 2.8 ม.รามค าแหง กรุงเทพ 40
87 610985 นางสาว กนกวรรณ รุ่งหทยัธรรม ม.6 3.6 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 40
88 610915 นางสาว กนกวรรณ   ดีนิยม ม.6 3.26 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 40
89 610828 นางสาว มุทติรา   ธปูโพธิ์ ม.6 2.96 ราชินีบรูณะ นครปฐม 40
90 580993 นางสาว กัญญาณัฐ   หว้ยหงษท์อง ม.6 3.58 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบรีุ 40
91 610623 นาย รัตนพล   ศรีโนนยาง ป ี1 2.65 รามค าแหง กรุงเทพ 2
92 550905 นาย ณัฐศาสตร์   วฒันพงษ์ ม.6 2.5 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 40
93 580289 นาย ณัฐวฒิุ   ศรีกระแจะ ม.6 2.3 สตรีวทิยา กรุงเทพ 40
94 611002 นาย อรรถชัย  ชุนชีพ ม.6 2.5 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 40
95 611030 นาย พงศกร ทวสิีนสถิตย์ ม.6 40
96 610936 นางสาว วภิาวรรณ   ทรัพย์ผุด ม.6 3.01 ราชินีบรูณะ นครปฐม 40
97 601756 นาย ณัชภมูิ   ราญไพร ม.6 40
98 560543 นาย วรวลัญช์   โอ้โลม ม.6 3.40 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 20
99 610980 นาย นฤเทพย์รว ีรุ่งสวา่ง ม.6 3.5 วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณ สุพรรณบรีุ 20
100 610803 นาย ธรรมบท   รอดพนัธุ์ ม.6 2.85 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 20
101 611014 นางสาว กนกนุช ชินเจริญธรรม ม.6 3.21 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพ 20
102 610793 นางสาว โชติรส   ชื่นมาลัย ม.6 2.81 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 20



คิดเปน็
เปอรเ์ซ็น

ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ แคลคูลัส (ทดลองการเรียนรู้จากวีดโีอ)
หลักสูตรนรต.ชาย-หญิง / เสริมความรู้ ม.6

สอบวนัเสาร์ที ่30 มิถุนายน 2561

ค าน าหน้า    รหสั   ล าดับ       จังหวัด            โรงเรยีน            เกรด            ชั้น                        ชื่อ-นามสกุล                  

103 610989 นางสาว พริาภรณ์ เข็มนาค ม.6 3.45 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 20
104 610768 นาย เอกธนา   คงเดช ม.6 2.56 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 20
105 600610 นางสาว อนุสสรา   คงเพิ่ม ม.6 2.58 นารีวฒิุ ราชบรีุ 20
106 611003 นาย นรุต  บวัค า ม.6 3.03 บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม 20
107 580843 นาย นวนัธร   ภารังกูล ม.6 2.56 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 20
108 591012 นางสาว พชิรญา   ชุ่มอุระ ม.6 2.5 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 20
109 601594 นาย พรีพฒัน์   ลาสองชั้น ม.6 2.22 มัธยมวดัเบญจมบพติร กรุงเทพ 20
110 610783 นางสาว จิณณพตั   ประมูล ม.6 3.12 นารีวทิยา ราชบรีุ 20
111 610759 นางสาว สุทธดิา   สุทธรัิตนากร ม.6 2.19 นารีวฒิุ ราชบรีุ 20
112 610782 นางสาว กนกรดา   บญุรอด ม.6 2.71 นารีวทิยา ราชบรีุ 20
113 601790 นางสาว โสรยา   โค้วไล้ ม.6 2.32 นารีวฒิุ ราชบรีุ 20
114 610690 นางสาว ชนชญา   พงษท์วี ม.6 3.16 บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม 20
115 580742 นาย ภมูิพฒัน์   เอี้ยวโพธเิงิน ม.6 2.56 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 20
116 นางสาว อมรรัตน์   วรรณชัย ม.6 20
117 570712 นาย สหสัวรรษ   เจริญสุข ม.6 2.96 ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน สมุทรสงคราม 0
118 610717 นาย ศักรินทร์   ดังยางหวาย ม.6 2.30 ราชนันทาจารย์ สามเสนวทิยาลัย 2 กรุงเทพ 0
119 610691 นางสาว อริสรา   ยะนิล ม.6 2.16 นารีวฒิุ ราชบรีุ 0
120 590806 นาย ญาณาธปิ   พฤฒาสัจธรรม ม.6 2.90 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 0
121 590635 นางสาว ปยินันท ์  โรจนธรรมเจริญ ม.6 2.58 นารีวฒิุ ราชบรีุ 0
122 610815 นางสาว สุวรรณลักษณ์   จันทร์สุข ม.6 2.16 นารีวฒิุ ราชบรีุ 0
123 610914 ส.ต.ต. ฏณิวฒิุ   วรรณเผือก ม.6 3.40 สภ.โม่ถ่าย สุราษฎร์ธานี ขส
124 540529 ส.ต.ต. กฤษณกร   พมิพบ์าล ม.6 3.59 สภ.ด าเนินสะดวก ราชบรีุ ขส
125 580116 นาย โชตินรินท ์ด าอ าภยั ม.6 3.2 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม ขส
126 600817 ส.ต.ต. เจตริน   เจริญพกัตร์ ม.6 2.64 วงัสวนจิตร กรุงเทพ ขส
127 580356 นาย เขมทตั   ก าแพงนิล ม.6 3.20 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ ขส
128 610650 ส.ต.ต. ชาครีย์   ลอแท ม.6 2.93 สภ.หนองแค สระบรีุ ขส
129 610797 นาย ปฐพร   สามัคคี ม.6 3.35 นารีวฒิุ ราชบรีุ ขส
130 610621 นาย จรัสรว ี  บตุรน้อย ม.6 2.18 บา้นลาดวทิยา เพชรบรีุ ขส
131 600686 นางสาว จุฑามาศ   จารย์อุปการะ ม.6 3.16 นารีวฒิุ ราชบรีุ ขส
132 581035 นางสาส เกวลี   ก าแพงนิล ม.6 2.3 ราชินีบน กรุงเทพ ขส
133 611029 นาย ชาคริต   จันทร์เพญ็ ม.6 2.75 มหาวทิยาลัยราชภฎัเพชรบรีุ เพชรบรีุ ขส
134 610934 นางสาว กฤตยวรรณ ธราสิทธิ์ ม.6 3.92 พระนารายณ์ศึกษา ลพบรีุ ขส
135 610771 ส.ต.ต. พฒันพล   วนัชูเชิด ม.6 3.80 กมลาไสย กาฬสินธุ์ ขส
136 531084 นาย นครินทร์   มากคง ม.6 3.66 บวรธนวทิย์ นครปฐม ขส
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137 610577 นาย นพรุจ   บญุชัย ม.6 3.59 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม ขส
138 590374 นาย สหชาติ   ทบัทมิทอง ม.6 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบรีุ ขส
139 560430 นาย วชัรากร   แสงสุขดี ม.6 3.24 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ขส
140 610713 นาย สาธติ   แก้วใหญ่ ม.6 2.90 สามร้อยยอดวทิยาคม ประจวบคีรีขันธ์ ขส
141 610643 นาย ภานุวฒัน์   ศรีเสน ม.6 2.79 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ ขส
142 580112 นาย ปณิธาน   ชูสังข์ ม.6 2.4 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม ขส
143 611005 นาย ณัฐพล ขวญัศรี ม.6 ขส


