
 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ช.ณธกร โชคไมตรี  ฟอก ทรงวิทยศึกษา

2 ด.ญ.เมธาพร เนินทราย จะจา  สมาหารศึกษา 

3 ด.ญ.สุวิชญา สถิตยเรืองศักด์ิ กาลา สารสาสนวิเทศมีนบุรี 

4 ด.ญ.ณิชกานต ใจหาญ  เคก สารสาสนวิเทศมีนบุรี

5 ด.ช.ฐิติกร โมคศิริ สตางค เพรชราวุธวิทยา

6 ด. ญ.ศีลงาม แซอุย  นิดา พระมารดานิจจานุเคราะห

7 ด.ญ.กฤตยา คำแพง แบมแบม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

8 ด.ญ.รสิตา เอี่ยมสะอาด วิว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

9 ด.ญ.ญาณัจฉรา ฮอแสงชัย จีนา สารสาสนวิเทศบางบัวทอง

10 ด.ช.วิชญ เจียรวิชญ อิกคิว โชคชัยรังสิต 

11 ด.ช.วิธวิทย ศิริจันทร โพส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

12 ด.ช.กอบารมี จักษุคำ จริง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

13 ด.ช.นนทพัฒน เปยมนอย ราเต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

14 ด.ช.รวิภาส สนเนียม ปูนปน บานบัวมล

15 ด.ญ.พิชญธิดา อินทรชน พูกัน โรงเรียนราษฏรศึกษา

16 ด.ญ.อริษา ธันชลัชอุดม ชะพลู มีนบุรีศึกษา

17 ด.ช.ปองคุณ สุขเจริญ เจาคุณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

18 ด.ช.วงศเทวัญ อนุกรมวีระกิจ จ๊ีด เพชรถนอม

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.2 เพ่ิมเกรด (18คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
84.44 แฟชั่นไอสแลนด

83.61 แฟชั่นไอสแลนด

81.94 แฟชั่นไอสแลนด

80.28 แฟชั่นไอสแลนด

80.00 บางเขน

79.44 แฟชั่นไอสแลนด

76.11 สระบุรี

73.06 สระบุรี

72.78 บางเขน

70.28 แฟชั่นไอสแลนด

69.44 สระบุรี

69.17 สระบุรี

66.94 สระบุรี

60.00 แฟชั่นไอสแลนด

60.00 สระบุรี

59.17 แฟชั่นไอสแลนด

32.22 สระบุรี

31.67 แฟชั่นไอสแลนด

84.44 สระบุรี

31.67 สระบุรี

68.36 สระบุรี  

ยํารวมทุกสาขา แยกตามชั้น 
คอรสเปดเทอม 1/60 สอบครั้งที1่ 



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.อัยพัสส กีรติมหาตม อัย โชคชัยรังสิต 

2 ด.ญ.พิชญาภัค ปรีดาชิณภัทร นองแพง โสมาภานุสสรณ

3 ด.ช.เกียรติกำจร วังวงค ** เว็บ สาธิตวลัยอลงกรณ

4 ด.ช.พชรวัฒน เหลืองศิรินภา ปลาบปลื้ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

5 ด.ญ.จิตสุภา แซเอี้ยว กูดด้ี พระมารดานิจจานุเคราะห

6 ด.ญ.ลภัสรดา ทองเชื้อ  ออมสิน โชคชัยลาดพราว

7 ด.ญ ณสนันทน รูขายสิรนนท คอฟฟ วัดปลูกศรัทธา

8 ด.ช.รัฐนนทร จารุเดชา ** ปูน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

9 ด.ญ.รมิดา พุฒิวร เชอรี่ พระวิสุทธิวงศ

10 ด.ญ.ลักษิกา นาคสันเทียะ  น้ำเพชร โสมาภา2
11 ด.ช.รภัสสิทธิ์ อินทรอนันต ออง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

12 ด.ช.กฤตเมธ คงหนู บีม โชคชัยครูเกียงลาดพราว

13 ด.ญ รัฐวรินทร วิสุทธิแพทย เอิรนนี่ เซนโยเซฟคอนแวนต

14 ด.ญ.พิมพมณี ดำรงทวีศักด์ิ เจ้ิงอิง เซนฟรังซีสเซเวีย

15 ด.ช.จิรภิรมย วริศภูวพัฒน  อาทตี้ พรอมมิตรพิทยา 

16 ด.ช.ระเดนมนตรี เข็มเพชร อุทัย เซนตเทเรซา

17 ด.ช.ปภังกร โพธิขำ ไอดิน ปญจทรัพยมีนบุรี

18 ด.ช.อธิศวิชญ ศิริเพชร กัปตัน โรงเรียนอรรถมิตร

19 ด.ช.ชยานันท เมืองมีศรี ใบบุญ พระหฤทัยนนทบุรี

20 ด.ช.ปวีณกร ดวงศิริ เฟรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.3 เพ่ิมเกรด (58คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
81.83 แฟชั่นไอสแลนด

81.50 แฟชั่นไอสแลนด

80.33 บางเขน

77.57 สระบุรี

77.20 แฟชั่นไอสแลนด

76.67 แฟชั่นไอสแลนด

75.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

75.23 สระบุรี

74.13 แฟชั่นไอสแลนด

73.50 แฟชั่นไอสแลนด

73.37 สระบุรี

73.20 บางเขน

71.67 เดอะมอลลงามวงศวาน

70.13 บางเขน

69.57 แฟชั่นไอสแลนด

69.33 แฟชั่นไอสแลนด

69.17 แฟชั่นไอสแลนด

69.13 บางเขน

68.87 บางเขน

68.07 สระบุรี  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.3 เพ่ิมเกรด (58คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
21 ด.ช กรวิชญ เหมะนัค เจได ชลประทานวิทยา

22 ด.ญ.ปญจรัตน ยิ่งยงวัฒนากุล อิง โรงเรียนเซนตฟรัง ซิสเซเรียร

23 ด.ช.ภูรี สุวถาวรสกุล จีโอ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

24 ด.ช.กิตติภพ มองเพ็ชร เบียร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

25 ด.ช.นวทัต พันธุพยัคฆ บีจี โรงเรียนเซนตฟรัง ซิสเซเรียร

26 ด.ช กิตติทัพพ เกษมวีรศานต ฟู เซ็นตฟรังซิสเซเวียรเมืองทอง

27 ด.ญ.กรกนก จุติเสน อิงฟา ทรงวิทยศึกษา 

28 ด.ช.ธนากร สุวรรณเสาร นีโอ โรงเรียนปราโมช

29 ด.ช ชินาติ ระลึกมูล โกเท็น มารียวิทยานนทบุรี

30 ด.ช.ภัคพสุตม แจงแสง ใบไม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

31 ด.ญ.ปริยากร สุธีวโรดม พีช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

32 ด.ญ พัณณพัฒน หอมหวลพัฒนา มิ้น ชาลีสมุทร

33 ด.ช.อรชุน เกษสาคร ออโต สมฤทัย

34 ด.ช.พชร ศรีพงษพิจิตร พัตเตอร เลิศหลา เกษตร-นวมินทร

35 ด.ญ.ณัฎฐณิชา สัปคง ณิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

36 ด.ญ.กวินทิพย สดสวาง ทิพย สายน้ำทิพย 

37 ด.ญ.ญาตาวีร วิริยะกุลพานิช  ญาตา เฟองฟาวิทยา

38 ด.ช.วรปรัชญ จันแดง** มิวสิค โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

39 ด.ช.ณภัทร วัชรินทรรัตน เชเช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

40 ด.ญ.รัญธิดา คงชาญแพทย นิ้ม โรงเรียนรุงอรุณวิทยา

67.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

67.03 บางเขน

66.97 สระบุรี

66.40 สระบุรี

66.17 บางเขน

65.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

64.50 แฟชั่นไอสแลนด

63.43 บางเขน

63.20 เดอะมอลลงามวงศวาน

62.67 สระบุรี

59.80 สระบุรี

59.53 เดอะมอลลงามวงศวาน

59.33 บางเขน

59.13 แฟชั่นไอสแลนด

59.10 สระบุรี

58.57 แฟชั่นไอสแลนด

58.50 แฟชั่นไอสแลนด

57.60 สระบุรี

57.53 สระบุรี

57.43 สระบุรี  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.3 เพ่ิมเกรด (58คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
41 ด.ญ.ชมชนก วงศาโรจน นานา อรรถมิตร

42 ด.ช.สุพศิน เหล็กดี เคนโด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

43 ด.ช.ปญญพนธ ควรสุทธิ์ เสนใหญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

44 ด.ญ.ฐิตา เครือวัลย มะนาว ประเทืองทิพยวิทยา 2

45 ด.ญ.นวพร เจริญวรกิจ แบมแบม อรรถมิตร

46 ด.ช.ศิวกร สมฤทธิ์ ไอออน เฟองฟาวิทยา

47 ด.ช.ธนกฤต พรมงคลลาภ ภูมิ โชคชัยลาดพราว

48 ด.ญ.กวินธิดา ดวงเกิด ตนขาว โชคชัย 

49 ด.ช.จิรพัฒน ประวิสารัตน  ปอโต สารสาสนมีนบุรี 

50 ด.ช.พุทธิพงศ พัฒนศักด์ิ  โอม แชมเสริม

51 ด.ช.วรกร เจริญสินวรกุล บีม บีม โรงเรียนอรรถมิตร

52 ด.ญ ปารม ีแสงสวาง ยิปซี ชาลีสมุทร

53 ด.ช.ปุณณวัฒ ทวีกัน เจ ปราโมชวิทยารามอินทรา

54 ด.ช.ชนินทร สิวิสัย โอด้ี เซนตฟรังเมืองทอง

55 ด.ญ.สันตฤทัย เหลืองสุพกานต เนตร อมาตยกุล

56 ด.ช.กฤษบดินทร กลิ่นนาค อิฐ ปราโมชรามอินทรา

57 ด.ช ณัฎฐพล มั่นจินตพันธุ ซี ประชานิเวศน

58 ด.ช.ณภัทร จตุปาริสุทธิ์ น็อกซ น็อกซ เซนตฟรังซีสเซเวียร

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

55.97 บางเขน

55.23 สระบุรี

53.07 สระบุรี

51.83 แฟชั่นไอสแลนด

50.40 แฟชั่นไอสแลนด

49.30 แฟชั่นไอสแลนด

46.00 แฟชั่นไอสแลนด

45.43 แฟชั่นไอสแลนด

44.27 แฟชั่นไอสแลนด

39.67 แฟชั่นไอสแลนด

36.77 บางเขน

34.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

33.73 บางเขน

32.00 บางเขน

28.70 บางเขน

26.93 บางเขน

0.00 เดอะมอลลงามวงศวาน

0.00 เดอะมอลลงามวงศวาน

81.83 สระบุรี

0.00 สระบุรี

58.61 สระบุรี  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.จันทกานต ภูเงิน เจเจ  บานคลองบัว

2 ด.ญ.สุพิชฌาย มองเพ็ชร โซดา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

3 ด.ญ.เชาวลีย พันทา นุน ธัญวิทย

4 ด.ญ.พิมพพิสุทธ เรียงวิไลกุล ออม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

5 ด.ญ.พิณพลอย นันทวงษ พลอย พระหฤทัยนนทบุรี

6 ด.ญ.ณัฐณิชา กิ้มเสง  ขาวหอม พระมารดานิจจานุเคราะห 

7 ด.ช.ฐปนัท กิจหัตถพร เอม ทรงวิทยศึกษา

8 ดช.อรชุน อนุรักษวงศศรี เจ๋ีย สวนบัว

9 ด.ญ.ธวัลรัตน กิจหัตถพร  ออม ทรงวิทยศึกษา

10 ด.ญ.นวพรรณ ไชยคำวงษ ขวัญขาว มีนบุรี

11 ด.ช.ศุภวิชญ เพชรสทานกุล ภูริ ไผทอุดมศึกษา

12 ด.ช.อัษฎาวุธ เอกวรรณัง เอ็มเค ไผทอุดมศึกษา

13 ด.ช.ภูดิท วรพิทยาภรณ เปรม ประชานิเวศน

14 ด.ช.กรวิชญ กันทะเจา ปลื้ม มีนบุรีศึกษา

15 ด.ญ.กรพิชญา ฟูทองรอด เกา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

16 ด.ญ.ณัชริญา โสมาภา  พริม โสมาภาพัฒนา 

17 ด.ช อภิภ ูทรัพยไพบูลย ภู พระหฤทัยนนทบุรี

18 ด.ญ.นันทนภัส นาคทัพ เนม โรงเรียนกำจรวิทย

19 ด.ญ.สุประวีภ ปราบ ลูกตาล  สายอักษร

20 ด.ญ.ณัฎฐวดี โรจนพจนานาวิน บีบี อรรถมิตร

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.4 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (106คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
89.44 แฟชั่นไอสแลนด

88.67 สระบุรี

88.13 บางเขน

88.13 สระบุรี

87.73 บางเขน

86.57 แฟชั่นไอสแลนด

85.83 แฟชั่นไอสแลนด

84.78 เดอะมอลลงามวงศวาน

84.43 แฟชั่นไอสแลนด

84.07 แฟชั่นไอสแลนด

84.07 แฟชั่นไอสแลนด

83.53 บางเขน

83.13 บางเขน

82.87 แฟชั่นไอสแลนด

81.50 สระบุรี

81.37 แฟชั่นไอสแลนด

80.93 เดอะมอลลงามวงศวาน

80.43 สระบุรี

80.23 แฟชั่นไอสแลนด

79.87 บางเขน  
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.4 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (106คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
21 ด.ญ.ณอร สิทธิกร พีช บากกอกทวีวิทย
22 ด.ช.ปฐมฤกษ สองแสงเจริญ จิงจิง โสมาภานสุสรณ 
23 ด.ญ.ฐิติรัตน รุงแสงเจริญทิพย เมย พระมารดานิจจานุเคราะห
24 ด.ช อิงควัชร คงเจริญสมบัติ ตุนตังค สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
25 ด.ญ.วาลิตา ปณฑรวงศ อันนา เอกบูรพา วิเทศศึกษา
26 ด.ช.ภูวกฤต วงษหาญ ภู ปราโมชวิทยารามอินทรา
27 ด.ช.วรศิวัฒน ปรีชาธวนิชย ตาตา ไผทอุดมศึกษา
28 ด.ญ.ชนมณี ศุภบุญ ฟรอยด โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
29 ด.ช.ธนกฤษ โมคศิริ แบงค โรงเรียนเพชราวุธวิทยา
30 ด.ช. กวิน สมบูรณวัฒนา วิน สารสาสนวิเทศ ราชพฤกษ
31 ด.ญ.นันทนณิชา อุตคำ  สตางค เอกบูรพาวิเทศศึกษา 
32 ด.ช.ณฐพงศ วงศชัยสิริกุล เตชินท โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
33 ด.ช.มนัสนันท ยินดีกิจโกศล โอ โชคชัย 
34 ดญ.นันทภัค พ่ึงวงศ ใบตอง  โสมาภาพัฒนา
35 ด.ช จิรพล กิมใชยง แทน ชลประทานวิทยา
36 ด.ญ.ศศิกานต บุญจันทร น้ำเหนือ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตลำนารายณ
37 ด.ญ.กรชนก มหัทธนพิศาลกิจ หวา เอกบูรพาวิเทศศึกษา 
38 ด.ช.กองกิดากร เหลาตั้งจิตตรง นวิน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
39 ด.ช.ภูวิศ โรจนศิลปชัย  แบงค สารสาสนวิเทศรมเกลา 
40 ด.ช.ปภาวิน โพธิ์ทอง วิน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

79.22 แฟชั่นไอสแลนด
79.17 แฟชั่นไอสแลนด
79.13 แฟชั่นไอสแลนด
78.22 เดอะมอลลงามวงศวาน
77.80 แฟชั่นไอสแลนด
77.47 บางเขน
77.40 บางเขน
77.37 บางเขน
77.17 บางเขน
77.10 เดอะมอลลงามวงศวาน
75.87 แฟชั่นไอสแลนด
75.50 บางเขน
75.44 แฟชั่นไอสแลนด
75.23 แฟชั่นไอสแลนด
75.17 เดอะมอลลงามวงศวาน
74.57 สระบุรี
74.50 แฟชั่นไอสแลนด
74.20 บางเขน
74.11 แฟชั่นไอสแลนด
73.73 สระบุรี  
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.4 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (106คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
41 ด.ช.วิศรุต สุธาเนตร ตังตัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

42 ด.ช.พุฒินันท ศรีเพ็ญแสงพงษ กัปตัน โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

43 ด.ญ.ศรัณยพัชชา ภูมิรัชชานนท เอมมี่ วันลานนาบุญ

44 ด.ญ.พัทธนันท สิงหจันทร มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

45 ด.ญ.ภชรดา ยศสุนทร นานา สารสาสนวิเทศสายไหม

46 ด.ช ณัฎชนน ดาดาด มอน ประชานิเวศน

47 ด.ญ.มนสิชา หาทวี จะจา พระหฤทัยดอนเมือง

48 ด.ญ.ฐานิตา เคียนทอง ใบหยก โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

49 ด.ญ ภัทรานิษฐ พลกนิษฐ ไนซ อรรถมิตร

50 ด.ช.ปวริศ เมืองราช วาน โรงเรียนธัญวิทย

51 ด.ญ.กัญญวฬา ทับทิมศรี ** เกรซ โชคชัยรังสิต

52 ด.ญ.บุณยานุช อัยราวงษ สายธาร โสมาภานวมินทร

53 ด.ญ.จุฑาธิป บุญโสภณ อะตอม สารสาสนวิเทศสายไหม

54 ด.ช.ภาพิชชากร ดิษบรรจง แสตมป พระมารดานิจานุเคราะห

55 ด.ช.กิตติ เพ็งพูล ดีเซล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

56 ด.ช จีรพัฒน กิมใชยง ทาม ชลประทานวิทยา

57 ด.ญ.ณัฐิดา แกวเกตุ เอแคลร โรงเรียนประเทืองทิพยวิทยา

58 ด.ช.ณัฐนันท ยินดีกิจโกศล เอฟ โชคชัย

59 ด.ญ.ณัฐกาญจน  ใจฉ่ำ จูน โรงเรียนนาคประดิษฐวิทยา สิงหบุรี

60 ด.ญ.นันทภัค วิลาทอง จา แชมเสริม

73.27 สระบุรี

73.17 บางเขน

73.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

73.10 สระบุรี

72.80 บางเขน

72.73 เดอะมอลลงามวงศวาน

72.50 บางเขน

72.40 สระบุรี

72.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

72.33 บางเขน

72.33 บางเขน

72.07 แฟชั่นไอสแลนด

72.03 แฟชั่นไอสแลนด

71.07 แฟชั่นไอสแลนด

70.77 สระบุรี

70.70 เดอะมอลลงามวงศวาน

69.37 บางเขน

69.33 แฟชั่นไอสแลนด

69.20 สระบุรี

69.00 แฟชั่นไอสแลนด  
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No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.4 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (106คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
61 ด.ญ.ชนมณี ศตพรวรากุล โมไน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

62 ด.ช.วฤศ เต็มเนื้อทอง ออกัส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา พระพุทธบาท

63 ด.ญ.กันยกร โสภาพ  เจแปน เอกบูรพาวิเทศศึกษา 

64 ด.ช.ธรรมธัช เคหะทอง กากา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

65 ด.ช.ธาดา โปรงเมืองไพร คีน เอกบูรพาวิเทศศึกษา

66 ด.ญ.นันทนภัส ฑีปเศรษฐนานนท  มิกิ  เซ็นตโยเชฟคอนเวนด

67 ด.ญ.ธีริศรา อัมพรวิโรจนกิจ หลิว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

68 ด.ญ ณัฎฐภัทร กุลสิริอิทธิกร ปณ พิชญศึกษา

69 ด.ญ.พิชญาภา มาลัย มิลค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

70 ด.ญ.ณิชดรัล ตรีภพนารถ เมญา สารสาสนวิเทศนิมิตใหม 

71 ด.ช.มาริโอ มัสสุอุระ โอ เคหะทุงสองหองวิทยา 1

72 ด.ช.ณวัฒน สุขเกื้อ ปมเปอร บานวังทองวัฒนา

73 ด.ญ.ณัฐชา ชาลีพรหม แอล มีนประสาทวิทยา

74 ด.ญ.ลักษณพร นพคุณ หมูแดง พระยาประเสริฐสุนทราศรัย

75 ด.ช.กชชกัญ สมฤทธิ์ กร เฟองฟาวิทยา 

76 ด.ญ.พิชญสิณ ีไชยโชติชวง เมย ประชานิเวศน

77 ด.ช.เตชธรรม นาอราม แต็งค โรงเรียนเซนตจอหนแมรี่

78 ด.ช.ณัฐวัสส เศรษฐาโรจนกุล คีน โสมาภาพัฒนา

79 ด.ช. ภูวิศ แชมภักดี ** โปเต  เซนตเทเรซา 

80 ด.ญ.เขมิกา อัคราชากุล แพนเคก ซอยแอนเน็กซ

68.90 สระบุรี

68.83 สระบุรี

68.70 แฟชั่นไอสแลนด

68.53 สระบุรี

68.44 แฟชั่นไอสแลนด

66.57 แฟชั่นไอสแลนด

65.97 สระบุรี

65.43 เดอะมอลลงามวงศวาน

65.37 สระบุรี

64.63 แฟชั่นไอสแลนด

63.57 บางเขน

62.97 แฟชั่นไอสแลนด

62.93 แฟชั่นไอสแลนด

61.43 แฟชั่นไอสแลนด

60.93 แฟชั่นไอสแลนด

60.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

60.33 สระบุรี

60.17 แฟชั่นไอสแลนด

59.67 แฟชั่นไอสแลนด

59.13 บางเขน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.4 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (106คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
81 ด.ญ.พิมพวิมล นิลจินดา มาตา พระหฤทัยนนทบุรี
82 ด.ญ.นนทิยา แกวภักดี พ้ิงค ภูมิสมิทธ 
83 ด.ช.พชร ไชยานุกิจ ไลออน ผองสุวรรณวิทยา
84 ด.ช.พชรพล พิมพา มิ้งค ไผทอุดมอุดมศึกษา
85 ด.ช พันธดิส วิโรจนสกุลชัย นุปป สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
86 ด.ช.พัทธนันท เหล็กพิมาย เท็น โรงเรียนเกตุพิชัย สระบุรี
87 ด.ช.ธนันธร กีรติกรภัทร ยูริ สารสาสนวิเทศมีนบุรี
88 ด.ญ.ธารทิพย ทิพยเที่ยงแท น้ำ บานบัวมล
89 ด.ช.พิชุตน เงินประดับ ขาวกลอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
90 ด.ญ.ภัคจิรา รักนํ้าเที่ยง ไตเติ้ล เซนเทเรซา
91 ด.ญ.ชุติสรา เชาวดี เกรซ พระมารดานิจจานุเคราะห
92 ด.ญ.ชมพูนุท กุลมี ออมสิน โรงเรียนบานโคกสะอาด
93 ด.ญ.อชิรญา นิลวร อิน สารสาสนวิเทศมีนบุรี
94 ด.ช สถิตยพงษ อนุวงศ ปนใหญ โกวิทธำรงค
95 ด.ญ ปภาดา สาธิตพิฐกุล เฟรสท พระหฤทัยดอนเมือง
96 ด.ญ.ภัทรวดี เอมใจ วดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
97 ด.ช.หฤกษ บุญสง แพทริค โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
98 ด.ช.ธนภัทร อยูเดชาโชติ ซานตง พรอมมิตรพิทยา 
99 ด.ช.อัครวัฒน ขาวนอยโรคม  เจมส ปราโมชวิทยารามอินทรา 

100 ด.ช. นวกร อยูโค มิกซ วัดแจงศิริสัมพันธ

59.10 บางเขน
58.78 แฟชั่นไอสแลนด
58.70 บางเขน
57.90 บางเขน
57.89 เดอะมอลลงามวงศวาน
57.43 สระบุรี
56.83 แฟชั่นไอสแลนด
55.67 แฟชั่นไอสแลนด
55.17 สระบุรี
54.50 แฟชั่นไอสแลนด
52.89 แฟชั่นไอสแลนด
51.47 สระบุรี
51.43 แฟชั่นไอสแลนด
51.10 เดอะมอลลงามวงศวาน
49.22 เดอะมอลลงามวงศวาน
47.53 สระบุรี
46.53 สระบุรี
45.80 แฟชั่นไอสแลนด
41.89 แฟชั่นไอสแลนด
40.90 เดอะมอลลงามวงศวาน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560   ป.4 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (106คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
101 ด.ช.จักริน ประทายนอก มิวสิค ปริยากร

102 ด.ช.ธนภัทร เสียงชอบ มีตังค สารสาสนวิเทศบางบัวทอง

103 ด.ช.นารากร งามธุระ ขาวตัง ไผทอุดทศึกษา

104 ด.ญ.ดุลยชิตา พรชุมพล ชิตา แสงโสม

105 ด.ญ.เมณิศา วันทองสุข เนส พระมารดานิจานุสรณ

106 ด.ช.ธัชกร ประดับทอง เบ็ลท โรงเรียนอนุบาลรัศมี

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

30.77 แฟชั่นไอสแลนด

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 แฟชั่นไอสแลนด

0.00 สระบุรี

89.44 สระบุรี

0.00 สระบุรี

66.15 สระบุรี  
 



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

1✪ ด.ญ.ณัฐนิดา ศิริเพชร แมงปอ อรรถมิตร

2 ด.ช.ณัฐนันท ศิริพงษวไล มารค โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี

3 ด.ช.วงศธร เหล็กดี ยิว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

4 ด.ญ.พิชญสินี พะสุรัมย เพลิน ประชานิเวศน

5 ด.ช.สุวิจักขณ ศิลาสิทธิ์ กัปตัน ปญจทรัพย

6 ด.ญ.รัตนนลิน กิตติวุฒิชูศิลป พิณ เซนตฟรังซีสเซเวียร

7 ด.ญ.ณิชา จีนอิ่ม ผักบุง สารสาสนวิเทศนิมิตใหม

8 ด.ญ.พิชญาภา สังฆรมย พิม อัมพรไพศาล

9 ด.ญ.ภัคนันท แจงแสง ใบหมอน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

10 ด.ญ.ณัฐกุลจิรา เจริญสินวรกุล บูม บูม อรรถมิตร

11 ด.ช.อัครพล ระวาสศรี อุงอุง ประชานิเวศน

12 ด.ญ.พรชนก ยศสุนทร ตนขาว พระมารดากิจจานุเคราะห

13 ด.ช.โชติวิทย วงคสุวรรณ แตมป มารมาราศิริวัฒนวิทยา

14 ด.ช ปญญาวุฒิ จงเกษม ขาวกลา ราชวินิต

15 ด.ช เตชินท วิสุทธิแพทย โอมมี่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

16 ด.ญ.นันทพรรณ เอนกศรี ปน พระหฤทัยดอนเมือง

17 ด.ญ.นสิญา พันธุสวัสด์ิ ไขมุก ราชินีบน

18 ด.ช.พิชญะ พราหมณะนันทน ลีโอ สาธิตพัฒนา

19 ด.ช.พชรดนัย เกตุลุนสงค มอน โชคชัยรังสิต

20 ด.ญ.ธันชนก ผลดีนานา วาน  พระมารดานิจจานุเคราะห

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
85.57 บางเขน

83.62 สระบุรี

83.43 สระบุรี

82.83 บางเขน

82.77 บางเขน

82.06 บางเขน

81.67 แฟชั่นไอสแลนด

80.89 เดอะมอลลงามวงศวาน

79.83 สระบุรี

78.94 บางเขน

78.66 เดอะมอลลงามวงศวาน

78.00 บางเขน

77.29 บางเขน

77.29 เดอะมอลลงามวงศวาน

76.62 เดอะมอลลงามวงศวาน

76.31 บางเขน

75.43 เดอะมอลลงามวงศวาน

75.05 แฟชั่นไอสแลนด

74.63 บางเขน

74.57 แฟชั่นไอสแลนด  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
21 ด.ช.ชวิศ ดิลกมงคลกุล ไนน สารสาสนวิเทศนิมิตใหม
22 ด.ญ.ปณณทัต เสนสอน ** เต สารสาสนวิเทศสายไหม
23 ด.ญ.พิมพลภัส พิมพา ซาเนีย สารสาสนวิเทศนิมิตรใหม 
24 ด.ช.รัฐนินทร จารุเดชา ** ปลื้ม โรงเรียนเกตุพิชัย สระบุรี
25 ด.ช.ธนภัทร จารุสิริรังษี ทันเดอร ไผทอุดมศึกษา
26 ด.ญ.กมลพีรญา ฉัฐพรรณรัตน นะโม ไผทอุดมศึกษา
27 ด.ญ กวิสรา บุนนาค อัง ชลประทานวิทยา
28 ด.ญ.จิรสุดา แตงบุตร เปนปลื้ม สารสาสนวิเทศรังสิต
29 ด.ญ.เบญญาภา สิงหตุย นาขวัญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
30 ด.ญ.ณัฐรดา ซอรักษ มิว สาธิตรามคำแหง 
31 ด.ญ.นภสร ปยางสุ ปน ไผทอุดมศึกษา
32 ด.ญ.ชวัลญา ภูฤทธิ์ มิวกี้ ไผทอุดมศึกษา
33 ด.ช.ณัฎฐวัชญกฤช เพชรมุณี กรณ บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต
34 ด.ญ.อิสรีย ปุณศรี  โบอิ้ง พระมารดานิจจานุเคราะห
35 ด.ญ.รัตนากร นอยวัน ฮิลล พระยาประเสริฐ 
36 ด.ช.ปญจพร แสนภักดี เปรม บานคลองบัว
37 ด.ญ.ณิชา วงษสุวรรณ เบนซ ประชานิเวศน
38 ด.ช ภูริมาศ สุรีระวุฒิ ลี่หมิง โชคชัยรังสิต
39 ด.ช.กิตตินันท จงเจริญคุณวุฒิ เจ้ียน แมพระฟาติมา
40 ด.ญ.ณฐมน อมริต มิ้นท โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา

74.37 แฟชั่นไอสแลนด
73.89 บางเขน
73.40 แฟชั่นไอสแลนด
72.63 สระบุรี
72.60 บางเขน
72.51 บางเขน
72.31 เดอะมอลลงามวงศวาน
71.66 แฟชั่นไอสแลนด
70.80 สระบุรี
70.48 แฟชั่นไอสแลนด
69.97 บางเขน
69.89 บางเขน
69.77 แฟชั่นไอสแลนด
69.57 แฟชั่นไอสแลนด
69.29 แฟชั่นไอสแลนด
68.46 แฟชั่นไอสแลนด
68.46 บางเขน
67.74 เดอะมอลลงามวงศวาน
67.66 บางเขน
67.51 สระบุรี  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
41 ด.ช.รชต กองขุนชาติ ** ดิว สารสาสนวิเทศมีนบุรี
42 ด.ญ ชนันรัตน บุญติด ใบเฟรน ประชาอุปถัมภ
43 ด.ญ.อภิชญา บุญขวัญ เคก ไทยนิยมสงเคราะห
44 ด.ญ.นันทนภัส บุญสิน ไอน้ำ พันธะวัฒนา
45 ด.ญ ณัชชา กิมสุวรรณ แพรวา แสงโสม
46 ด.ช.จิรภัทร ปญญาพินิจนุกูร โฟรท สาธิตพัฒนา 
47 ด.ญ อินทุกานต จารุตามระ อุบอิ๊บ ประชานิเวศน
48 ด.ญ.ธันยาภัทร รุจรวีสุทธิทอง  เกรซ ทับทอง 
49 ด.ญ.จิรัชญา ขําชัยภุมิ เมย ประชานิเวศน
50 ด.ญ.ธนพร ทุงทอง ใบเตย อรรถมิตร
51 ด.ญ.กัญญาณัฐ กันทัด ** พรีม บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต
52 ด.ช.อัครพัชร บุญสาน กาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
53 ด.ช ณัฐพัชร มั่นจินตพันธุ ซัน ประชานิเวศน
54 ด.ญ.ศิศิรา เจริญกรุง ครีม สารสาสนวิเทศสายไหม 
55 ด.ญ.บุญญาดา จันทรสิทธิ์ อิ๊ง ไผทอุดมศึกษา
56 ด.ช.เอกณัฎฐ ศรีเพ็ญแสงพงษ คอปเตอร โรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี
57 ด.ญ.ลัทธวรรณ ธิติกร น้ำอิง ปญจทรัพย
58 ด.ช.ชีระวิทย ดินขุนทด ตอดติ สารสาสนวิเทศนิมิตใหม
59 ด.ช.ดรณ อุดมเรืองเกียรติ ดรณ ธัญวิทย
60 ด.ช.พีรดนย ทรงนิธิเมธาวัฒน เกลา พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

67.46 แฟชั่นไอสแลนด
67.29 เดอะมอลลงามวงศวาน
67.00 บางเขน
66.94 บางเขน
66.80 เดอะมอลลงามวงศวาน
66.74 แฟชั่นไอสแลนด
66.71 เดอะมอลลงามวงศวาน
66.06 แฟชั่นไอสแลนด
65.86 เดอะมอลลงามวงศวาน
64.80 บางเขน
64.80 แฟชั่นไอสแลนด
64.77 สระบุรี
64.77 เดอะมอลลงามวงศวาน
64.71 แฟชั่นไอสแลนด
64.49 บางเขน
64.23 บางเขน
64.23 บางเขน
63.69 แฟชั่นไอสแลนด
63.60 บางเขน
63.49 บางเขน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
61 ด.ญ.เพ็ญพิมล กรณิศวงศ บุง อรรถมิตร

62 ด.ช.ธัชพงศ สิงหเดช ออโต บางชันปลื้มวิทยานุสรณ

63 ด.ญ.ศรัณยพร ทศพลวิเศษ เบล ทรงวิทยศึกษา 

64 ด.ช.ณัฐชนนท เปยมนอย เรดาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

65 ด.ญ.ภาณิชา ออนศรี แบม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

66 ด.ญ.ภิญญดา สุวรรณกาศ โอปอล  เพชราวุธ 

67 ด.ญ.ธมนภัทร กัณหา ชีม ไผทอุดมศึกษา

68 ด.ช.ชัยนันทน ชัยวิทยางกุล ฟอรด ไผทอุดมศึกษา

69 ด.ญ.พิมพชนก จินตุลา  พรีม โสมาภาพัฒนา

70 ด.ญ.มนพัทธ รักการดี ขาวปน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

71 ด.ช.ภูมิชาย ศรียารักษ โอค ไผทอุดมศึกษา

72 ด.ช.ปาณศิริ นิลนพคุณ  ดิว สายอักษร

73 ด.ญ.จิรัชญาดา คงสมบูรณ ไอซ โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิลราษฎรอุปถัมภ)

74 ด.ญ ธนพร หมอยาดี เรโอ แสงโสม

75 ด.ช.ชวัลวัฒน เหลืองศิรินภา แทนคุณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

76 ด.ญ.ภิญณิศา ชาติรักษา  แพรวา สายอักษร 

77 ด.ญ.นภัส สายสมาน แอน สายอักษร

78 ด.ช.สิวัฒมงคล ทวีกัน ซี ปราโมชวิทยารามอินทรา

79 ด.ช.ศิรพัฒน นิธิธรรมเจริญ พอชเตอร กองทัพอุปถัมภเพชราวุธวิทยา

80 ด.ญ.โยษิตา ทารจีน ใบเตย นิเวศนวารินทร

63.37 บางเขน

62.71 แฟชั่นไอสแลนด

62.66 แฟชั่นไอสแลนด

62.31 สระบุรี

62.29 สระบุรี

62.26 แฟชั่นไอสแลนด

61.66 บางเขน

61.60 แฟชั่นไอสแลนด

61.52 แฟชั่นไอสแลนด

61.46 สระบุรี

61.31 บางเขน

60.74 แฟชั่นไอสแลนด

60.31 สระบุรี

60.29 เดอะมอลลงามวงศวาน

59.77 สระบุรี

59.67 แฟชั่นไอสแลนด

59.52 แฟชั่นไอสแลนด

59.29 บางเขน

59.00 บางเขน

58.91 บางเขน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
81 ด.ช.รัญชน สุวรรณชาติ ภพ บีคอนเฮาสแยมสะอาด
82 ด.ญ.ธัญยธรณ นิธิเจริญ คาเวียร เปรมประชา
83 ด.ญ.สุนิตพร โอษธีศ ลูกหมี สารสาสนวิเทศสายไหม 
84 ด.ญ.เขมจิรา วรรณงาม เขม พระมารดานิจจานุเคราะห 
85 ด.ญ.สูขวัญ สุขวรรณ ขวัญ ทรงวิทยศึกษา
86 ด.ช.ชินาธิป กุลรัตน ปป โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
87 ด.ญ วิรัชชยากร นพรัตนธนัย น้ำอุน พระหฤทัยนนทบุรี
88 ด.ช.ณัฐพล ธนะปด นัท เซนตเทเรซา
89 ด.ญ.ณัฐสุดา พันเลียว นุน โรงเรียนแสงทวีปวิทยา
90 ด.ช.ชินภัทร ธาราวิวิต นาไนท เทพอักษร
91 ด.ช.ภูริ นอยอุบล ภูริ สุขฤทัย
92 ด.ญ.ณัฐนิชญา วานิชทวีวัฒน หนูดี พระหฤทัยดอนเมือง
93 ด.ญ.พิชญานิน เทพนวล แอปเปล วัดศรีบุญเรือง
94 ด.ญ ปพิชญา เจ้ิง ฟอง เล็กโกเมศอนุสรณ
95 ดญ สุภาวิตา มาศศิริศักด์ิ จะจา ไผทอุดมศึกษา
96 ด.ญ.เพียงฟา จรูญชาติ ฟา ไผทอุดมศึกษา
97 ด.ญ ญาดา ศิริพงษธนะ อิ๊งค แสงโสม
98 ด.ญ.ไปรยา เทียมครู ไหม ปราโมชวิทยารามอินทรา 
99 ด.ญ.พลับพลา สินมาก เกรซซี่ สารสาสนวิเทศสายไหม 

100 ด.ช ฐาปกรณ จีระดิษฐ โฟลค ประชานิเวศน

58.60 บางเขน
58.34 บางเขน
58.31 แฟชั่นไอสแลนด
57.81 แฟชั่นไอสแลนด
57.31 แฟชั่นไอสแลนด
57.29 สระบุรี
57.26 เดอะมอลลงามวงศวาน
57.23 แฟชั่นไอสแลนด
57.11 สระบุรี
57.00 แฟชั่นไอสแลนด
56.66 บางเขน
56.20 บางเขน
55.52 แฟชั่นไอสแลนด
55.49 เดอะมอลลงามวงศวาน
55.03 บางเขน
55.03 บางเขน
54.91 เดอะมอลลงามวงศวาน
54.10 แฟชั่นไอสแลนด
54.03 แฟชั่นไอสแลนด
53.57 เดอะมอลลงามวงศวาน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
101 ด.ช.ณภัทร บุญจันทร นาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนลำนารายณ

102 ด.ญ.ญาณิศา พละสาร อิงฟา สารสาสนวิเทศนิมิตใหม

103 ด.ช ชยังกูร นันทภิญโญ ตนกลา แสงโสม

104 ด.ช.เสฏฐวุฒิ สันยรัตน ปลื้ม เพชรถนอม 

105 ด.ช จิรชาติ บุษปวนิช แพทริค อรรถมิตร

106 ด.ช.กรธวัช มาลัย นะโม ทรงวิทยศึกษา

107 ด.ญ.อรกมล ศุภรานนทรัตน อุงอิ้ง โรงเรียนบำรุงปญญา

108 ด.ญ.ณัฐริกา นาบุญ โบนัส โสมาภาพัฒนา4 

109 ด.ญ.วรวรรณ กีรติกรภัทร เจเจ สารสาสนวิเทศมีนบุรี

110 ด.ญ  พัชรมนต เทพรักษา เหมย อรรถมิตร

111 ด.ช.ปภพ ภูงาม เกื้อ สารสาสนวิเทศสายไหม

112 ด.ญ.พรนัชชา มาโค ไหม อมาตยกุล

113 ด.ญ.พรปวีณ สถิตมั่นในธรรม ปุยนุน สาธิตพัฒนา

114 ด.ญ.พิมภวัลย สุขกันตะ เอมเอม สายอักษร

115 ด.ช.กิจจานันท แกวมา หุนสวน สารสาสนวิเทศมีนบุรี 

116 ด.ญ.ภูวษา วุฒิเดชพงศ หยก บางชัน 

117 ด.ญ.ชวิศา สวนเวียง ปราย ไผทอุดมศึกษา

118 ด.ญ.ปณณพร อึงนิยม การตูน พระหฤทัยคอนเเวนต 

119 ด.ช.ชุติเดช ดำรงทวีศักด์ิ เจ้ิงซัน เซนตฟรังเซเวียร

120 ด.ช.บรรณสรณ วงษคำชัย นนฬ ไผทอุดมศึกษา

53.00 สระบุรี

52.97 แฟชั่นไอสแลนด

52.80 เดอะมอลลงามวงศวาน

52.77 แฟชั่นไอสแลนด

52.63 เดอะมอลลงามวงศวาน

51.89 แฟชั่นไอสแลนด

51.83 สระบุรี

51.66 แฟชั่นไอสแลนด

51.00 แฟชั่นไอสแลนด

50.60 เดอะมอลลงามวงศวาน

50.46 บางเขน

50.34 บางเขน

49.71 แฟชั่นไอสแลนด

49.71 แฟชั่นไอสแลนด

49.60 แฟชั่นไอสแลนด

49.48 แฟชั่นไอสแลนด

49.29 บางเขน

48.89 แฟชั่นไอสแลนด

47.97 บางเขน

47.94 บางเขน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
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No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
121 ด.ช.ตรีภพ กุศลสัตย ภูมิ แยมสอาดรังสิต
122 ด.ญ.เกวรินทร สุวรรณทิตย เกลล พระหฤทัยดอนเมือง
123 ด.ช.ณัฎฐชัย ใจดี กอง สารสาสนวิเทศนิมิตใหม
124 ด.ญ.ชัญญา ฟุงลัดดา เอริน อมาตยกุล
125 ด.ญ.ลลดา เสรีกิตติภัทร บีม สารสาสนวิเทศมีนบุรี
126 ด.ช.วรวรรตน เวทยาวงศ นะโม อรรถมิตร
127 ด.ช.ณฐภัทร ปนสุวรรณ โชกุน ทับทอง 
128 ด.ญ.พิชญา กันชาติ น้ำพริก โรงเรียนเกตุพิชัย สระบุรี
129 ด.ญ อาทิตยา หอมจำปา แพร เล็กโกเมศอนุสรณ
130 ด.ญ.สุทธิดา ชางเนียม ออม เทพอักษร
131 ด.ญ.รตินธร โสวัณณะ ** ออมทรัพย สารสาสนวิเทศสายไหม
132 ด.ญ ธฤตมน บุญมา เมย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
133 ด.ช.พสิษฐ มุสิก เบบ โสมาภา 2
134 ด.ช.ณฐกร เจริญสุข ภูมิ กองทัพอุปถัมภเพชราวุธวิทยา
135 ด.ช.ภาคิน บุญหลา คิน สวนบัว
136 ด.ญ แพรวา ไชยวัฒน แพรวา เซนตฟรังซีสเซเวียร
137 ด.ญ.พกุลกาญจน นาคพูลสวัสด์ิ กีตาร ไผทอุดมศึกษา
138 ด.ช.กรฤต ตรีทวีกุล  ธรรศ ดรุณพัฒน
139 ด.ช.วสุรัชต สมเด็จ เกา โรงเรียนอนุบาลวิชชากร
140 ด.ช.พลาธิป นนทวงค กอง กองทัพอุปถัมภเพชราวุธวิทยา

47.77 แฟชั่นไอสแลนด
47.34 บางเขน
47.29 แฟชั่นไอสแลนด
47.10 แฟชั่นไอสแลนด
46.17 แฟชั่นไอสแลนด
45.97 บางเขน
45.11 แฟชั่นไอสแลนด
45.06 สระบุรี
44.37 เดอะมอลลงามวงศวาน
43.97 แฟชั่นไอสแลนด
43.49 บางเขน
43.46 สระบุรี
42.67 แฟชั่นไอสแลนด
42.29 บางเขน
41.91 แฟชั่นไอสแลนด
40.69 เดอะมอลลงามวงศวาน
40.26 บางเขน
39.71 แฟชั่นไอสแลนด
39.23 สระบุรี
38.14 บางเขน  



 

โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย อรภัย 
สาขา  สํานักงานใหญ หลักส่ี บางเขน  ตรงขาม ม.ราชภัฎพระนคร โทร. 02-551-2851 

สาขา  เดอะมอลล งามวงศวาน ชั้น 7 โซน Education โทร. 091-209-3950 

สาขา  แฟชั่นไอสแลนด ชั้น B โซนการศึกษา ติดกับธนาคารอิสลาม โทร.02-947-6137 

สาขาสระบุรี ชั้น3 หางสรรพสินคาสุขอนันตปารค โทร.064-035-1622 

 

คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560  ป.5 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.1 (153คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
141 ด.ช.ปรัชญา ผาสุข ค็อกเทล ฤทธิยะวรรณาลัย

142 ด.ช.จักรเพ็ชร ดวงคำจันทร อองฟอง ปราโมชวิทยารามอินทรา

143 ด.ช.ศุภกร สุขเกษม เช กองทัพอุปถัมภเพชราวุธวิทยา

144 ด.ช.ปรวิศ เรืองฤทธิ์ นิวตั้น สารสาสนวิเทศมีนบุรี

145 ด.ญ.ธนัญชนก ดำคง  หยก พระมารดานิจจานุเคราะห

146 ด.ช นิธิกร ชางทอง เฮง เฮง เคหะทุงสองหองวิทยา 1

147 ด.ช.ณฐพัชร บุญญาใจ มารค สารสาสนวิเทศมีนบุรี

148 ด.ช.พันธวัช หมอนทอง ตนกลา สารสาสนวิเทศมีนบุรี 

149 ด.ญ.เตชินี เพ่ิมพุนพัฒนา นานา

150 ด.ช.พระนาย สกุลทรงธรรม ไนล

151 ด.ช.ชยภัทร วองวาจานนท ภัทร พระหฤทัยคอนแวนต

152 ด.ช.นภัสกร ลิ้มสังคมเลิศ ออมสิน สายอักษร 

153 ด.ช.ชยธร ชุบวรเดช แชมม มีนบุรีศึกษา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

37.86 บางเขน

37.29 แฟชั่นไอสแลนด

37.20 บางเขน

35.69 แฟชั่นไอสแลนด

34.86 แฟชั่นไอสแลนด

31.24 เดอะมอลลงามวงศวาน

28.66 แฟชั่นไอสแลนด

28.60 แฟชั่นไอสแลนด

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 แฟชั่นไอสแลนด

0.00 แฟชั่นไอสแลนด

85.6

0.0

57.6  


