
 

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.ณัฐชยา โรจนศิลปชัย ครีม สารสาสนวิเทศรมเกลา
2 ด.ญ.ยลดา ศิลปสมศักด์ิ บิวตี้ สุรศักด์ิมนตรี
3 ด.ญ.วิชญาพร ฟูทองรอด แกม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 ด.ญ.นาตาชา บุญขวัญ นาเดียร สารวิทยา
5 ด.ช ธนบดี มะยมทอง ธน วัดนวลนรดิศ
6 ด.ญ.ธัญชนก นุชคำแหง โม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
7 ด.ญ.พัฒนียา อินทะกูล กุงนาง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
8 ด.ญ.ปาณิศา พรรณมนตรี บูม อยุธยาวิทยาลัย
9 ด.ช.อภิรักษมงคล หวังประเสริฐศรี เติมเต็ม สาธิต มศว องครักษ
10 ด.ญ.สุพิชญา เหล็กดี ยีนส โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
11 ด.ญ.ลภัสรดา ฮอแสงชัย วีนัส ราชินี
12 ด.ญ.ณัฐณิชา อำนาจสมบูรณสุข โบว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
13 ด.ญ.ดนยา เจริญสินวรกุล แบม แบม อรรถมิตร
14 ด.ญ.พรรณธร ภารวิจิตร โบนัส สตรีนนทบุรี
15 ด.ญ.ภาณินี สุทธิวิวัฒน พ้ิงกี้ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
16 ด.ช.ชยากร นามสนธ สาม โรงเรียนแกงคอย
17 ด.ญ.บุณยธร สถิตมั่นในธรรม ปุยฝาย สตรีวิทยา 2
18 ด.ญ.ยอดกลม พันธไชย กุกไก สารวิทยา
19 ด.ช.นราวิชญ หวยจันทร ตนน้ำ โรงเรียนวินิตศึกษา
20 ด.ช. ภูริณัฐ คงธนกรกุล เคน สามเสนวิทยาลัย

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560 ม.1 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.4 (65คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%

76.38 แฟชั่นไอสแลนด
76.15 งามวงศวาน
74.98 สระบุรี
74.87 บางเขน
68.15 งามวงศวาน
67.69 สระบุรี
65.91 สระบุรี
65.12 บางเขน
64.54 แฟชั่นไอสแลนด
63.73 สระบุรี
63.04 บางเขน
62.09 สระบุรี
61.76 บางเขน
60.8 งามวงศวาน
60.82 สระบุรี
60.33 สระบุรี
60.31 แฟชั่นไอสแลนด
60.12 บางเขน
58.32 สระบุรี
58.18 บางเขน  

ยํารวมทุกสาขา แยกตามชั้น 
คอรสเปดเทอม 1/60 สอบครั้งที1่ 
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21 ด.ช.ณิชกุล จารุกุรุพินท อิ๊งค สตรีวิทยา 2
22 ด.ช นนทพัทธ พานิชพันธุ นนท มัธยมประชานิเวศน
23 ด.ญ.สุตาภัทร คำยอด วานน้ำ สาธิตพัฒนา
24 ด.ญ.กัญญาภัทร คำใบศรี ตนขาว โรงเรียนแกงคอย
25 ด.ญ.ศุทธหทัย ทองสุขเจริญ ฟลุคจัง สตรีีวิทยา 2
26 ด.ญ.ชญาพัฒน โชคไมตรี  ฟนช เตรียมอุดมนอมเกลา
27 ด.ญ. ธันยพร เจริญเชื้อ ฮันนี่ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
28 ด.ญ.วรรณรัตน สังขทอง น้ำหวาน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
29 ด.ญ.ณัฐธิดา นามแกว โซดา โรงเรียนหินกอง
30 ด.ญ. ชณัณชิดา ดิษฐกุมาร หมิงหมิง สาธิตสวนสุนันทา
31 ด.ญ ณัฐนันท จิราพลพัฒนชัย ใบเฟริน โรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

32 ด.ช.กษิดิศ วิโรตมะกุล กานต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
33 ด.ช.เจตนิพัทธ ทองนอย โอที โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
34 ด.ช.ธีรภัทร ทองประไพ นิว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
35 ด.ช.วิชยุตม เฉลียวพจน โฟลค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
36 ด.ช.นพณัฐ วงศวิเศษ นาย หอวังปทุมธานี
37 ด.ช.พรภวิษย กอนแกว โอค เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ
38 ด.ช.กฤตพล เอมสมุท โนเกีย พระวิสุทธิวงค
39 ด.ญ.ภัทรสุดา นุชนาฎ มิว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
40 ด.ช ธิติวุฒ ิพูลลาภ ปอนด มัธยมประชานิเวศน

57.92 แฟชั่นไอสแลนด
57.85 งามวงศวาน
56.69 แฟชั่นไอสแลนด
56.52 สระบุรี
56.23 แฟชั่นไอสแลนด
54.92 แฟชั่นไอสแลนด
54.77 แฟชั่นไอสแลนด
54.49 สระบุรี
54.23 สระบุรี
52.85 งามวงศวาน
52.62 สระบุรี
50.89 สระบุรี
50.82 สระบุรี
49.95 สระบุรี
49.31 สระบุรี
49.31 บางเขน
49.23 แฟชั่นไอสแลนด
48.46 แฟชั่นไอสแลนด
48.03 สระบุรี
46.85 งามวงศวาน  
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%

41 ด.ญ.สมัชญา ชนะสกุลนิยม ยูอี่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

42 ด.ช.ศักดิพงศ คงคาชาติ กอง โรงเรียนมาลาสวรรคพิทยา

43 ด.ช.อาณกร สิริภัทรธนากูล  ไนล  สารสาสนวิเทศมีนบุรี 

44 ด.ญ.วีนัส ชินตาปญญากุล ซอส สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

45 ด.ญ.ภูริชญา วงษทอง อิ๊ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

46 ด.ช.ปติภัทร ปญญาเมา ** ปอนด โรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

47 ด.ช.คีตกานต พูลสวัสด์ิ ภีม หอวัง ลาดพราว

48 ด.ช.พีรดนย บุตรชุมแสง อั๋น รัตนโกสินทรสมโภช

49 ด.ช.ชานนท พรพิทักษธรรม โอคิ หอวัง ลาดพราว

50 ด.ญ.เนรัชญา พุมอินทร เนย บดินทรเดชา 4

51 ด.ญ.นภสร กุลรัตน พิซซา โรงเรียนแกงคอย

52 ด.ช.ภูเบศ พิทักษเดชทอง ภูเบศ เพชราวุธ

53 ด.ช.ปญญาโชติ ปกสุข ปารเก เทพศิรินทร รมเกลา 

54 ด.ช. ฐิติภัทร เชาวดี กรีน พระมารดานิจจานุเคราะห

55 ด.ญ.สุทธิดา ระวังภัย หญิง บ.ด. 2 

56 ด.ญ.พริตา เอื้อเฟอ  พลอย ลาดปลาเคาพิทยาคม

57 ด.ญ.วรภร ลอยเลิศ นิ้ง ฤ.ว.

58 ด.ช.พีรวิชญ ใจรื่น บูม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

59 ด.ช.กิตติ์ดนัย เสริฐพรรณึก บอส โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

60 ด.ช.กฤษณพงศ นามทาว เปอร เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

46.04 สระบุรี

45.95 สระบุรี

44.69 แฟชั่นไอสแลนด

43.46 แฟชั่นไอสแลนด

42.58 สระบุรี

42.44 สระบุรี

41.70 บางเขน

41.15 แฟชั่นไอสแลนด

41.09 บางเขน

38.08 แฟชั่นไอสแลนด

38.05 สระบุรี

36.97 บางเขน

36.54 แฟชั่นไอสแลนด

36.15 แฟชั่นไอสแลนด

35.85 แฟชั่นไอสแลนด

35.54 แฟชั่นไอสแลนด

35.54 แฟชั่นไอสแลนด

34.71 สระบุรี

34.34 สระบุรี

31.69 แฟชั่นไอสแลนด  
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%

61 ด.ช. วิริทธิ์พล เพ็ชรคุม โมส สารวิทยา
62 ด.ช.ศุภฤกษ วิลาทอง จ๊ัมพ นวมินทราชูทิศกรุงเทพ
63 ด.ญ.ธีริศาธนัน ธนพัฒหิรัญโรจ เพลง อุดมศึกษา 
64 ด.ช พีรภาส ชางทอง พี สาธิต ม.เกษตร
65 ด.ช.จิรภัทร ชวีกลกิจ จุนอิง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คะแนนเฉลี่ย

30.77 แฟชั่นไอสแลนด
29.31 แฟชั่นไอสแลนด
0.00 แฟชั่นไอสแลนด
0.00 งามวงศวาน
0.00 สระบุรี
76.38

0.00

49.20  
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1✪ ด.ญ.อัญธิกา หรุนสกุล เนิรส หอวัง ลาดพราว

2 ด.ช.ธรรมทศ ศรีบุญณะ ปง สารสาสนวิเทศสายไหม

3 ด.ญ.พิพรรษพร กุลทัศน แมงปอ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

4 ด.ญ.กชรัตน ภูฤทธิ์ มินท หอวัง ลาดพราว

5 ด.ญ.ญาดา ไชยสุวรรณากรณ แพรวา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

6 ด.ชวรรณพฤกษ เลิศเจริญสวัสด์ิ ปราชญ ราชวินิตบางเขน

7 ด.ญ ชาติรัตน กิตติพลภักดี บีเอ็ม สตรีนนทบุรี

8 ด.ช พรภวิษย ตั้งติยะพันธ เจอาร อัสสัมชันธนบุรี

9 ด.ญ.ธิดารัตน ทองหลอม ตอง โรงเรียนเสาไห "วิมลวิทยานุกูล"

10 ด.ญ.กัญญวรา กันทัด ** พราวด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรองครักษ 

11 ด.ญ.พชรวรรณ มุลตองคะ แตงกวา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

12 ด.ช.ทินภัทร ตายทรัพย ทิน โรงเรียนเซนตคารเบรียล

13 ด.ช.เขมนันท เมืองมีศรี ใบหมอน นวมินราชินูทิศ หอวังนนทบุรี

14 ด.ญ.ศุภสรา สุขสำราญ อิง ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

15 ด.ญ.ชญาดา ดงขาว  เอิรน  สาธิต มศว องครักษ

16 ด.ญ.สมิตา ศรีวะอุไร การตูน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

17 ด.ญ พีระดา ทองผา ตอง นครนนทวิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

18 ด.ญ.ฉัตรชนก จันทรศรีสุริยวงศ ตนน้ำ พระมารดากิจจานุเคราะห

19 ด.ช ณัฐพัชร แกวบางยาง ฟา ราชวินิตบางเขน

20 ด.ช.ออมสิน โมคศิริ ออมสิน เพชราวุธวิทยา

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560 ม.2 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.4 (59คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
72.60 บางเขน

68.17 แฟชั่นไอสแลนด

65.02 สระบุรี

62.45 บางเขน

60.67 แฟชั่นไอสแลนด

59.83 งามวงศวาน

59.33 งามวงศวาน

58.33 งามวงศวาน

58.24 สระบุรี

57.00 แฟชั่นไอสแลนด

56.83 แฟชั่นไอสแลนด

56.80 สระบุรี

56.51 บางเขน

55.81 บางเขน

54.83 แฟชั่นไอสแลนด

54.50 แฟชั่นไอสแลนด

53.00 งามวงศวาน

52.63 บางเขน

51.33 งามวงศวาน

51.32 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 ม.2 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.4 (59คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
21 ด.ญ.พิมพณดา อุมัสเถียร แพนเคก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

22 ด.ช ณัฐพร ภาโสม บ๊ิบ นครนนทวิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

23 ด.ญ.ภัคภร นพจิระเดช เมย ลาดปลาเคาพิทยาคม

24 ด.ช.ศิรวิทย จงเจริญคุณวุฒิ เจ๋ีย แมพระฟาติมา

25 ด.ญ ชวัลนุช ออนเกตุผล พ๊ิงค ชลประทานวิทยา

26 ด.ช.ภูบดินทร เพ็งภูมิเกียรติ โฟลค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

27 ด.ญ.พนัชกร เงินประดับ น้ำขิง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

28 ด.ญ.เตชิน ีเพ่ิมพูนพัฒนา นานา หอวัง ลาดพราว

29 ด.ญ.กันติชา อภิชัย นีโม สารวิทยา

30 ด.ญ.พัณณิตา นนทวงค กั้ง ลาดปลาเคาพิทยาคม

31 ด.ช.ชวานนท ไวยทน ตนไผ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

32 ด.ช.สรวิชญ ถาพร กีตาร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

33 ด.ญ.ภาสินี วงษทอง เอิรน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

34 ด.ญ.ภัทรนันท นาคราชา ดรีม สวนกุหลาบปทุมธานี

35 ด.ญ.อรจิรา แบรอมาน จัสมิน เทพศิรินทร ปทุมธานี

36 ด.ญ ชวิศา ชาญชางทหาร แยม สตรีนนทบุรี

37 ด.ช.ชวพล ธนะปด อาเขต เซนตเทเรซา

38 ด.ช.นนทวัชร จันทราสา ชีตา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

39 ด.ญ.มณฑิรา ศรีสอาด เฟรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

40 ด.ช.อิศรา อิสระธนาชัยกุล นนท สารสาสนวิเทศนิมิตใหม

50.64 สระบุรี

50.17 งามวงศวาน

50.04 บางเขน

49.64 บางเขน

49.33 งามวงศวาน

49.05 สระบุรี

48.96 สระบุรี

48.55 บางเขน

48.17 แฟชั่นไอสแลนด

47.75 บางเขน

47.08 สระบุรี

46.83 แฟชั่นไอสแลนด

46.35 สระบุรี

45.50 แฟชั่นไอสแลนด

45.50 แฟชั่นไอสแลนด

45.00 งามวงศวาน

43.83 แฟชั่นไอสแลนด

43.79 สระบุรี

42.56 สระบุรี

42.17 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 ม.2 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.4 (59คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
41 ด.ช.ภาสกร โลจนสิริศิลป เคน บ.ด. 2

42 ด.ช.นราวิชญ เรืองชวโรจน โปรเต นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

43 ด.ช.สิรภพ ไชยานกิจ แมมมอธ เตรียมอุดมพัฒนาการปทุมธานี

44 ด.ช.จักรพงศ ถ่ินสาคร โบท  ฤทธิยะวรรณาลัย 2 

45 ด.ช กิตติภพ กุลพันธ ออรแกน มัธยมประชานิเวศน

46 ด.ช.ณัฐวุฒิ คาดหมาย ไอซ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

47 ด.ญ อารียา แสงสารพันธ ตนขาว ชลประทานวิทยา

48 ด.ญ.อารียา วรรณจักร  เปา เซนตหลุยสศึกษา

49 ด.ช.ภูริช พิพัฒนเจริญวงศ มาวิน สตรีวิทยา 2 

50 ด.ญ.วรรณภา สงคเจริญ กาฟว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

51 ด.ญ.แพรวไพลิน จินตุลา แพรว เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ

52 ด.ช.พีรณัฐ บุญมา แสตมป โรงเรียนเทพศิรินทรพุแค

53 ด.ญ.นฤสร กำนนท อิงค โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

54 ด.ช.ธนพล ประสิทธิ์พิชิต ตงตง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

55 ด.ช.จิรานนท มนัสพงษ กอ  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

56 ด.ช วิศววิท เอื้อไพบูลย แฮม ราชวินิตบางเขน

57 ด.ช.ชยพล ไทยธน ชายแดน สารวิทยา

58 ด.ญ.พิมญาดา ยูรประถม ปอ ไผทอุดมศึกษา

59 ด.ช คณนาถ งานพีระวัฒนา กราฟ นครนนทวิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

41.33 แฟชั่นไอสแลนด

41.33 แฟชั่นไอสแลนด

41.32 บางเขน

37.67 แฟชั่นไอสแลนด

37.67 งามวงศวาน

37.13 สระบุรี

36.17 งามวงศวาน

35.83 แฟชั่นไอสแลนด

35.33 แฟชั่นไอสแลนด

34.17 สระบุรี

33.67 แฟชั่นไอสแลนด

33.00 สระบุรี

32.85 สระบุรี

30.90 สระบุรี

30.33 แฟชั่นไอสแลนด

29.17 งามวงศวาน

21.13 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 งามวงศวาน

72.60

0.00

45.68  



 

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 กมลภัค โกฎสระนอย มล สตรีวิทยา 2

2 ด.ญ.ศศิกานต อติแพทย พ้ิงกี้ สตรีวิทยา 2

3 ด.ญ.สุชัญญา อังอำนวยศิริ จูน มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

4 ด.ช.ศุภชัย สุทธิประภา พลับ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

5 ด.ช.ดลธรรม บุญสิน ไออุน ราชวินิตมัธยม

6 ด.ญ.ปวียธิดา ทรงนิธิเมธาวัฒน สมโอ สิรินธรราชวิทยาลัย

7 ด.ญ.บัณฑิตา นุมเจริญ วุน สาธิต มศว ประสานมิตร

8 ด.ช.สุทธิรักษ อัศวอัจฉริยะกุล ซาน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

9 ด.ช.ณภัทร อัครภาณุวิทยา เคนจิ เด็กสากลนิมิตใหม

10 ด.ญ ธันยพร เสาวภาคย อั่งเปา ชลประทานวิทยา

11 ด.ช.คเณศ ตันติเสวี ฟวเจอร สตรีวิทยา 2

12 ด.ญ.ณัฎฐพัชร ธรรมาจักรกุล ชมพู เด็กสากลนิมิตใหม

13 ด.ญ พิชญาภัค บางยี่ขัน แบม สารสาสนวิเทศบางบัวทอง

14 ด.ญ.ยูกิ ยามากุชิ ยูกิ สตรีวิทยา 2

15 ด.ญ.ศลิณี วาระกิจ บูม โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล

16 ด.ช.วิชญภาส กล่ำบุญ แทน มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

17 ด.ญ พิชญาภา บางยี่ขัน เบสท สารสาสนวิเทศบางบัวทอง

18 ด.ญ.สุภาวดี ดีบาง  บรีส ปราโมชวิทยารามอินทรา 

19 ด.ญ.พรนภา พงษเพ็ง นอยหนา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

20 ด.ญ.ศุภิสรา ศรีศักดา ฝน โรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล

ยำรวมทุกสาขา เปดเทอม 1/2560 ม.3 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.4 (35คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
76.17 บางเขน

71.19 บางเขน

67.73 บางเขน

67.52 บางเขน

64.17 บางเขน

63.89 บางเขน

62.90 บางเขน

62.13 บางเขน

61.67 แฟชั่นไอสแลนด

61.33 งามวงศวาน

60.90 บางเขน

60.50 แฟชั่นไอสแลนด

55.83 งามวงศวาน

55.82 บางเขน

52.45 สระบุรี

52.12 บางเขน

50.33 งามวงศวาน

49.67 แฟชั่นไอสแลนด

46.83 สระบุรี

46.71 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 ม.3 เพ่ิมเกรดและเตรียมสอบเขา ม.4 (35คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
21 นางสาว เอมมิกา จันทรสุข นุน มาเรียลัย 

22 ด.ญ.ปาณณิสา เกษดี แปง โรงเรียนแกงคอย

23 ด.ช.อติกร สวนกัน อิงค ไทยนิยมสงเคราะห

24 ด.ช.ปรเมศ โสภณพุทธพร เมศ บางกะป

25 ด.ญ.วรัญญา กัณทมา น้ำตาล โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

26 ด.ญ.ภัทรดา เลิศไกร พริม อมาตยกุล 

27 ด.ญ.กัญญาณัฐ แกวเก็บ  เนส ปราโมชวิทยารามอินทรา

28 ด.ญ.ณัฐณิชา สุดใจ ออย ปราโมชวิทยารามอินทรา

29 ด.ช.จิรภัทร สังขทอง วิว โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

30 ด.ช.สิรภพ พลอยประดับ  เทอรโบ ปราโมชวิทยารามอินทรา

31 ด.ญ. ศิริกัญญา ถ่ินเล็ก เตย มาเรียลัย 

32 ด.ญ.ปรียาภา คงวารี มี่ ปราโมชวิทยารามอินทรา

33 ด.ช.รัฐพล โสภิระสินธร โอค รัตนโกสินทรสมโภช

34 ด.ช.พัชรพล ขวัญนาง  แซม คริสตสงเคราะห 

35 ด.ญ.นารีรัตน เอมอํ่า ตา เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

46.33 แฟชั่นไอสแลนด

45.98 สระบุรี

45.06 บางเขน

44.33 แฟชั่นไอสแลนด

44.32 สระบุรี

43.83 แฟชั่นไอสแลนด

43.50 แฟชั่นไอสแลนด

43.33 แฟชั่นไอสแลนด

42.76 สระบุรี

42.67 แฟชั่นไอสแลนด

42.50 แฟชั่นไอสแลนด

35.33 แฟชั่นไอสแลนด

31.50 แฟชั่นไอสแลนด

30.00 แฟชั่นไอสแลนด

0.00 แฟชั่นไอสแลนด

76.17

0.00

50.61  


