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1 591312 ศุภสัณห์   ทองศรี ม.5 3.48 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 29 73 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
2 610727 ฆฤณ   ปล้องอ้วน ม.4 3.7 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 29 73 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
3 600090 บุรธัช   กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.5 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ฉะเชิงเทรา 28 70 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
4 600721 คมชาญ   ตระการไพโรจน์ ม.6 3.1 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 27 68 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
5 581209 ดนย์สุเมธ  ยอดสิงห์ ม.6 3.59 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรุงเทพ 27 68 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
6 581208 ดนัยสิทธิ    ยอดสิงห์ ม.6 3.31 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรุงเทพ 27 68 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
7 601638 นวภพ   ภูป่ระดิษฐ ม.5 3.24 นวมินทราชูนูทิศ เตรียมอุดมฯ สมุทรปราการ 27 68 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
8 600845 พลวรรษ   ขัดสี ม.5 3.22 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ สมุทรปราการ 27 68 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
9 600068 สาริชท์   ไพรคณะฮก ม.5 3.52 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพ 26 65 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
10 610584 ภูมิรพี   รักษาพล ม.5 3.39 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 26 65 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
11 610719 กิตติพัทธ์   ทองจู ม.5 4.00 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 26 65 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
12 601072 ชนน   สังขพันธ์ ม.4 3.76 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 26 65 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
13 610891 ภคนันท์   เสวตวงษ์ ม.5 3.31 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 26 65 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
14 610628 ณัฐกิตต์ิ   ผจญจิตต์ ม.4 2.72 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 25 63 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
15 610545 ชัชนันท์   เขียนปัญญา ม.5 3.27 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯ กรุงเทพ 25 63 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
16 610372 ธนารัตน์   ทองอินทร ม.4 3.70 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 25 63 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
17 571040 นพไพสิษฐ์   ภูร่ะหงษ์ ม.5 3.0 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 24 60 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
18 580395 เพชรพล   สรรเพ็ชร์ ม.5 3.63 สวนกุหลาบรังสิต ปทุมธานี 24 60 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
19 600839 เกียรติศักด์ิ   ดีจันจ้อย ม.4 3.96 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 23 58 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
20 601224 ธุวานนท์   ประสพศรี ม.5 3.82 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 23 58 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
21 601320 พฤฒิกร   บูรณกิจ ม.5 2.88 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 23 58 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
22 601112 ชิษณุพงศ์   ชาญเขตกรณ์ ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 23 58 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
23 610570 ภูมิพลัง   พูนศรี ม.4 2.90 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 23 58 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
24 580940 ปรินทร   พัฒนมาศ ม.5 3.88 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 23 58 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
25 610259 นพรัตน์   สอิง้ทอง ม.4 3.50 แสงอรุณ กรุงเทพ 22 55 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
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26 591006 พัณณกร   เส็งสมาน ม.5 3.72 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ 22 55 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
27 610780 ศุภกันต์   กัณฑ์เพ็ชร์ ม.5 3.31 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 22 55 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
28 580771 รวิพัชร์   กรวีปภาวิทย์ ม.5 มัธยมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ 22 55 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
29 601017 นวพล   ชิณศรี ม.4 3.72 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ 22 55 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
30 610857 นนทกร สิงหเสนี ม.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 21 53 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
31 610273 รัชเดช   ตีระกิจวัฒนา ม.4 3.74 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 21 53 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
32 600954 ปิยพนธ์   ใจยินดี ม.4 3.80 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 21 53 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
33 601539 โยธิน   ชายสา ม.5 3.41 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 21 53 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
34 600857 จิรภัทร   โพธิดี์ ม.4 3.88 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
35 610981 ณัฐดนัย ปาลวงษ์ ม.5 3.42 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
36 581064 ธนาภพ   วชิรภูษิต ม.5 3.50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ประจวบคีรีขันธ์ 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
37 600840 พชร   พัชรวลัย ม.4 3.91 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
38 600212 รณภูมิ   คํานวณศิลป์ ม.5 3.30 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
39 580508 ภัคพล   ศรีชัยธํารง ม.5 3.25 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
40 610761 ณัฐชนน   ภวังคนันท์ ม.5 3.64 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
41 590959 สิรวัฒน์   ใจดี ม.5 3.46 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
42 591172 ปิยวัฒน์   ตรีวิวัฒน์ชัยกุล ม.4 3.57 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
43 600887 ตะวันฉาย   เจริญทั่ว ม.5 3.85 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
44 600530 วัฒนพงศ์   มะโนวัฒนา ม.5 2.70 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 20 50 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
45 610503 วชิร   ชมญาติ ม.4 2.53 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 19 48 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
46 610373 ภูภริศ   สุรชิต ม.5 3.11 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 19 48 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
47 590523 อิงครัต   ถาวรกุล ม.5 2.78 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 19 48 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
48 610380 ฌาณุวัตร   คล้ายสุทธิ์ ม.4 3.25 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 19 48 ผ่าน/ความรู้เกีย่วกับประโยคดี เร่ิมอ่านเนื้อเร่ืองโดยค้นคว้าเร่ืองราวจากinternet ได้
49 610746 ธนพัฒน์   ภมรมงคล ม.5 3.58 พรตพิทยพยัต กรุงเทพ 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
50 580933 วัชรศักด์ิ   ชาวคอนไชย ม.5 3.5 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
51 600784 บุณยวีร์   โสฬส ม.4 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
52 600175 ธีรภัทร   อรจุล ม.5 3.34 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสารคร 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
53 581017 เจษฎาภรณ์   ฮ้ันพะเนิน ม.4 3.62 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
54 600330 ธีรศักด์ิ   บัวเที่ยง ม.5 2.13 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
55 590392 วศิน   จันทร์พิพัฒน์ผล ม.4 3.73 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading



คะแนนดิบ คิดเป็น
อังกฤษ เปอร์เซ็น
(40ข้อ)

      จังหวัด      สรุปผลที่    รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน      

56 590402 อนุพงษ์   ผ่องอําไพ ม.4 2.95 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
57 610654 ศุภกิจ   นัยนา ม.5 3.06 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
58 571220 ธนากร   สุขบุญชูเทพ ม.5 3.00 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
59 591265 ปกสกนธ์   สกิมงาม ม.5 3.75 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
60 600078 ภีรวิช  บุญอุไร ม.4 3.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 18 45 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
61 610385 กนก   รัตนา ม.5 2.00 มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพ 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
62 600358 ต้นตระการ   ศักด์ิศรี ม.5 2.1 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
63 610589 ธนภูมิ   รัตนคม ม.5 3.55 ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพ 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
64 590493 คุณานนต์   เสริมทรัพย์ ม.4 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
65 581241 กฤษกร   กุลไทย ม.4 3.26 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
66 601440 สิทธิพงษ์   เลาหภิชาติชัย ม.4 3.93 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
67 600479 วีริศพงษ์  เมืองสุวรรณ ม.4 2.5 เทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาก 17 43 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
68 610965 จิรภัทร นากาวี ม.5 2.45 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
69 600149 ณัฐวิญญ ์  อติวัฒน์อังกูร ม.4 3.80 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
70 570564 นัฏพงษ์   สงศิริ ม.5 3.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
71 600694 ธนภัทร   กลมทุกส่ิง ม.5 2.77 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
72 610673 พศิน   เข็มทิศ ม.4 2.63 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
73 610369 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.4 3.14 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
74 610968 นวรรตพล เทียนทองชีวมี ม.6 3.4 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
75 601758 นครินทร์   เผือกนวล ม.5 3 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
76 610899 ภูบดินทร์   หัสกรกิง่ ม.4 3.34 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
77 590922 กฤษณะ   สายสวาท ม.4 3.03 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
78 580484 ศดานันท์   สุขเสมอ ม.5 3.25 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 16 40 ผ่าน/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
79 590521 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.4 3.14 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
80 580558 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.4 3.97 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
81 600961 ธีรพล   สาลีเวียง ม.5 3.50 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
82 580781 อิทธิ   ฤทธิเ์ดช ม.4 3.73 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
83 591278 ศุภวิชญ ์  วิริยะสาคร ม.4 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
84 600109 ภาณุพงศ์   เกลือกัน ม.4 2.90 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
85 600461 ธนกฤต   ธีระบุตร ม.4 1.79 ศรีอยุธยา อยุธยา 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
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86 601716 แสงตะวัน   ไกรสําโรง ม.4 2.38 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กรุงเทพ 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
87 601441 ปัณณวิชญ ์  อมรสิริธนากานต์ม.5 2.01 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 15 38 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
88 600823 หลักเขตร   ทรัพย์มาก ม.5 3.60 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
89 601436 นิธิกร กรรณิกา ม.4 3.33 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
90 601034 ปารมี   โชคขจรเกียรติ ม.5 3.43 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
91 600711 พรฉัตร   แก้วแดง ม.4 3.54 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
92 600964 นนทกร   จินดา ม.6 3.25 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
93 610837 เดโชพล   อินทร์เหมือน ม.4 2.61 มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
94 610261 ณัฐพงศ์   สงชุม ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
95 600702 สุทธิบัณฑิต   พุม่สุข ม.6 2.23 สาธิต ม.รามคําแหง กรุงเทพ 14 35 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
96 590941 กฤตเมธ   ปานนก ม.4 3.77 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
97 610383 ธนวัฒน์ เพ็ชร์ปานกัน ม.5 2.82 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
98 600911 พิชชากร   ยาป้อม ม.4 3.34 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
99 610528 วิทิต   ตันชนะประดิษฐ์ ม.4 2.50 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพ 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
100 601095 ณัฐภัทร   ชัยทรัพย์ ม.5 2.65 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
101 581196 ศักดิธัช   สวัสดี ม.4 3.21 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
102 610475 ศิริชัย   ปูดํา ม.4 3.12 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 13 33 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
103 600636 วิศวพล   ส่องแสงเจริญ ม.5 2.30 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
104 601051 จิรายุทธ   ใสแสง ม.5 3.17 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
105 601142 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.4 3.32 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
106 610460 ธราดล   ดอนจิว๋ไพร ม.5 2.79 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
107 611038 ยศวีร์ ธนาพงษ์ชัยปรีชา ม.4 3.1 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
108 610954 พรเทพ ศรีคําหอม ม.4 2.44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรุงเทพ 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
109 610384 ณัฐพัชร์   ปทุมสูติ ม.5 2.72 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
110 610950 อัศวิน จัน่เพ็ชร์ ม.4 2.52 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 12 30 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
111 600039 ณัฐพงษ์   พัฒนจิรัสยา ม.4 3.69 อูท่อง สุพรรณบุรี 11 28 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
112 581073 อมรเทพ   ใหญดี่ ม.5 3.10 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 11 28 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
113 610612 กิตติทัต   เที่ยงธรรม ม.5 2.34 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี 11 28 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
114 600241 ชนาธิป   วิโรจน์ศิริ ม.4 2.48 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 11 28 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
115 610379 ณฐพล   แสงเพ็ชร ม.4 2.76 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 11 28 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
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116 610706 อรรถศาสตร์   แดงเอีย่ม ม.4 3.00 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 10 25 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
117 580752 อัครชัย   บุญรอด ม.4 3.36 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 10 25 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
118 591317 ฉลองชัย   แสนสุข ม.5 3.61 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 10 25 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
119 580786 นภัส   ทาสันเทียะ ม.4 2.98 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 10 25 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
120 580945 นาวี   ตรีมาลา ม.4 3.30 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 10 25 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
121 600654 นพวิทย์   สินสมบูรณ์ชัย ม.4 3.05 ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี 10 25 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
122 580578 กันตินันท์   แก้วกัญญา ม.5 3.24 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 9 23 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
123 601482 ชัยวลัญช์   กล่ินสุคนธ์ ม.4 3.25 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ 8 20 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
124 581159 ธนดล   ยือ้เผ่าพันธ์ ม.5 3.11 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 8 20 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
125 600088 ธนภัทร   บุญเจริญ ม.4 3.62 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 7 18 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading
126 610478 จิตบวร   ภูผา ม.4 3.46 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 7 18 ไม่ผ่านเกณฑ์/เรียนรู้เพิม่เติมจาก youtube/internet ดูตัวอย่างเพิม่เติมไม่ง้ันจะมีผลต่อreading


