
 

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 พัทธนันท ชอมะลิ บัว ประชานิเวศน
2 ด.ช.ภาณุพงศ เพ็ชรมาลี ปงปอนด ศรีจิตรา
3 ด.ญ.สุพิชชา ภูมณี เมล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
4 ด.ช.พลพิพัฒน สิงหตุย ตนกลา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
5 ด.ช อภิชชา ชางนอย ปงปอนด อนุบาลนนทบุรี
6 ด.ช.ภทร อินทรประดิษฐ เจฟฟ ไผทอุดมศึกษา
7 ด.ช.คุณากร รอดบุญธรรม บีเวอร ธนินทรวิทยา
8 ด.ญ สุทัศนีวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ ปูน สาธิต มหาวิทยาลับราชภัฎสวนสุนันทา
9 ด.ญ.จิดาภา ตั้งประเสริฐการ จูน โสมาภา นวมินทร
10 ด.ญ.ณัฐชา ชลสินธุ ลูกนัท เซนตฟรังซีสเซเวียรคอนแวนต
11 ด.ญ ธันยพร ไชยพานิชย กอกกอย แสงโสม
12 ด.ญ.พิราวรรณ ไชยโชติชวง มิ้ง ประชานิเวศน
13 ด.ญ. ภิญญาพัชญ ศิริปรีชาพงษ เฟรญา อรรถมิตร
14 ด.ช.พชรพล ชีวโรจนฐากูร ดีด้ี สุขฤทัย
15 ด.ช.พชรพล กุลผอม ภีม บานบางกะป
16 ด.ช.สรนันท อุพลรัมย โปรแกรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
17 ด.ญ.ปุณิกา ศรีบัว ตาตา ท บ อ.ไกรอำนวยวิทยา
18 ด.ช.สิปปกร ศรีตางคำ เจมส  เฟองฟาวิทยา
19 ด.ญ.อัฐภิญญา เทียวประสงค ปอร ไผทอุดมศึกษา
20 ด.ญ.นภัสนันท คิดควร พ้ันซ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

ยำรวมทุกสาขา  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
84.58 เดอะมอลลงามวงศวาน
83.05 บางเขน
82.92 สระบุรี
81.83 สระบุรี
80.08 เดอะมอลลงามวงศวาน
78.74 บางเขน
78.39 บางเขน
78.33 เดอะมอลลงามวงศวาน
78.08 แฟชั่นไอสแลนด
76.58 เดอะมอลลงามวงศวาน
76.58 เดอะมอลลงามวงศวาน
76.58 เดอะมอลลงามวงศวาน
76.58 เดอะมอลลงามวงศวาน
76.50 แฟชั่นไอสแลนด
76.50 แฟชั่นไอสแลนด
76.50 สระบุรี
76.44 บางเขน
76.25 แฟชั่นไอสแลนด
76.01 บางเขน
75.58 สระบุรี  

ยํารวมทุกสาขา แยกตามชั้น 
คอรสเปดเทอม 1/60 สอบครั้งที1่ 
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%
21 ด.ญ. ญาณิศา ศรียารักษ อิ้งค ไผทอุดมศึกษา

22 ด.ช จิรัฎฐ อัศวสุนทรกุล อะตอม พิชญศึกษา

23 ด.ญ.มณิชญา บุญยะทิม ขาวหอม ประชานิเวศน

24 ด.ญ.ภัทรานิษฐ พัฒรชนม ใบปอ เชิดเจิมศิลป

25 ด.ญ.ปรวีร เมืองราช บัว ธัญวิทย

26 ด.ญ. ปรินทร สงแสง ปน อมาตยกุล

27 ด.ช.พงษระพี ศิริวัชรกุล อิก ปราโมชวิทยารามอินทรา

28 ด.ช. ภูวิช วาทะงาม โซดา ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา

29 ด.ญ.รอมแพง เอกตระกูลชัย แพงแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

30 ด.ญ.กัญญวรา จันทะวงศา ไอซ เพชรราวุธ

31 ด.ช.กรวัตร ศรีมุข ไบรท ไผทอุดมศึกษา

32 ด.ญ.เพชรรพ ีจันทรวาววาม รพี วัฒนาวิทยาลัย

33 ด.ญ.ฟาทะเล อรรถชีพ ทองฟา ไผทอุดมศึกษา

34 ด.ช.ธนิน ชาติพันธชาตรี  เตย ปรัชชาธร

35 ด.ญ.ศราภรณ พิชัยรัตน เพลง ทรงวิทยศึกษา 

36 ด.ญ.ธนสร วิศาลวณิชธัญ โบนัส ไผทอุดมศึกษา

37 ด.ญ.เนตรลดา อภิญญานนท หยก ซอยเอนเนกซกาญจนภิเษก 2

38 ด.ญ.มนัสนันท ฤกษเรืองฤทธิ์ นันท โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

39 ด.ญ.ณัฏฐณิชา อุยามโฆษ ฟา ประเสริฐธรรมวิทยา 

40 ด.ช.กรณ สมฤทธิ์ ติน ติน เซนตฟรังซีสเซเวียร

75.27 บางเขน

74.92 เดอะมอลลงามวงศวาน

74.70 บางเขน

74.42 แฟชั่นไอสแลนด

74.07 บางเขน

73.99 บางเขน

73.90 บางเขน

73.55 บางเขน

73.42 สระบุรี

73.40 บางเขน

73.38 บางเขน

73.33 แฟชั่นไอสแลนด

73.31 บางเขน

73.17 แฟชั่นไอสแลนด

73.17 แฟชั่นไอสแลนด

72.92 บางเขน

72.89 บางเขน

72.84 บางเขน

72.75 แฟชั่นไอสแลนด

72.69 บางเขน  
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%
41 ด.ญ ไปรยา คำพุฒ พิน ประชานิเวศน

42 ด.ญ.ธิราภา แพรนิมิตร ไหมทอง ไผทอุดมศึกษา

43 ด.ช.ธีทัต เลี่ยมสกุล ทาชิ เซ็นฟรังซีสเซเวียว

44 ด.ช ภคิน หวังมงคลดี แฮม ประชานิเวศน

45 ด.ช.กฤติณ ยวนใจ อัณณ ไผทอุดมศึกษา

46 ด.ญ.ณัฐกฤตา สีสด อิม โสมาภา2 นวมินทร

47 ด.ญ.ดรุณีญา โลนิกขะพงศ ริน บีคอนเฮาสแยมสะอาดรังสิต

48 ด.ญ ปวริศา สุทธิพงศ แพทเทิ้ล แสงโสม

49 ด.ช กรคเณศร ศาลิกร กร สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

50 ด.ช ศศิวัชร ปยมงคลกิจ แสตมป อนุบาลนนทบุรี

51 ด.ญ.กชพรรณ คงสมบูรณ ปอนด ฤทธิยะวรรณาลัย

52 ด.ช..สิรวัจน ศรีโคตร ตอง ไผทอุดมศึกษา

53 ด.ช.คมนคณิฬ ดานวิริยะกุล มิกซ สารสาสนวิเทศนิมิตรใหม

54 ด.ญ.อรวรา เกษสาคร แองจ้ี สมฤทัย

55 ด.ญ.ณิชา อุดมเรืองเกียรติ ณิชา ธัญวิทย

56 ด.ช.เอนก ลี้สุวรรณ เจ แชมเสริม

57 ด.ญ ชนัญชิดา ยุคเกษมวงศ จีน ราชวินิต

58 ด.ญ.เนติญาพร จักษุคำ เน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

59 ด.ช.รัฐฟา อรามพจมาน เติง ฤทธิยะวรรณาลัย

60 ด.ญ.จิรัชญา ปญญาพินิจนุกูร เฟรส สาธิตพัฒนา

72.58 เดอะมอลลงามวงศวาน

72.33 บางเขน

72.26 บางเขน

72.25 เดอะมอลลงามวงศวาน

71.99 บางเขน

71.92 แฟชั่นไอสแลนด

71.75 แฟชั่นไอสแลนด

71.67 เดอะมอลลงามวงศวาน

71.25 เดอะมอลลงามวงศวาน

71.25 เดอะมอลลงามวงศวาน

71.11 บางเขน

71.06 บางเขน

70.92 แฟชั่นไอสแลนด

70.85 บางเขน

70.78 บางเขน

70.33 แฟชั่นไอสแลนด

70.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

70.17 สระบุรี

70.05 บางเขน

69.83 แฟชั่นไอสแลนด  
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%
61 ด.ญ.กชพร อินทะกูล ผักบุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี

62 ด.ญ.สาริศา ยูรประถม แปง ไผทอุดมศึกษา

63 ด.ญ.ศิริภัสสร รชตธนกิจ มีมี่ เฟองฟาวิทยา

64 ด.ช.ณภัทร กนกพลอยถาวร ไฟนอล ภูมิสมิทธ 

65 ด.ญ.มาริศา วิมลเฉลา มะลิ ไผทอุดมศึกษา

66 ด.ช.ธีรวัช รุงเรือง ** โอม ธนินทรวิทยา

67 ด.ญ.พิมภัสสรา กองกาวี พรีม เซนตโยเซฟ เมืองเอก

68 ด.ช อัครวินท อาดำ บาส สันติวัน

69 ด.ญ สวิตตา ตั้งศิริสัมฤทธิ์ สตั๊ด กสิณธรเซนตปเตอร

70 ด.ช.ภาคภูมิ คนเพียร ไอซ กองทัพอุปถัมภเพชราวุธวิทยา

71 ด.ช.ธนิสร สายัณห ฮารท สวนอักษร

72 ด.ญ.ฑียากร ขันทอง  เพลง ทรงวิทยศึกษา

73 ด.ญ.ปวีณนุช ดวงศิริ เอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

74 ด.ช จิรทีปต นิทัศนนรเศรษฐ ซัน แมพระฟาติมา

75 ด.ญ.วรัชญา ทิพยบุญงาม ดาหลา ไผทอุดมศึกษา

76 ด.ญ.ณัฐณิชา แหเกิด ณิชา ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา

77 ด.ช.ศุภกฤต ทองประเสริฐ ปุน อนุบาลนนทบุรี

78 ด.ช.บวรนันท สิทธิสารวัฒนชัย อัง พระมารดานิจจานุเคราะห

79 ด.ญ.พรรณกาญจน ภูวสันติ พรีม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

80 ด.ช.อภิชาติ โชติเกียรติ มิว บางบัว

69.75 สระบุรี

69.72 บางเขน

69.67 แฟชั่นไอสแลนด

69.33 แฟชั่นไอสแลนด

69.32 บางเขน

69.30 บางเขน

69.19 บางเขน

68.92 เดอะมอลลงามวงศวาน

68.92 เดอะมอลลงามวงศวาน

68.86 บางเขน

68.65 บางเขน

68.50 แฟชั่นไอสแลนด

68.42 สระบุรี

68.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

67.98 บางเขน

67.67 แฟชั่นไอสแลนด

67.67 เดอะมอลลงามวงศวาน

67.50 แฟชั่นไอสแลนด

67.50 สระบุรี

67.31 บางเขน  
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
81 ด.ช พีรพัฒน ทิพยสมเดช โอม สตรีวรนาถบางเขน
82 ด.ช.พลหฤษฏ วงศวิวิทย ** พล ปราโมชวิทยารามอินทรา
83 ด.ช จิรชนนท โชติกิตติพิพัฒน บอสส กสินธรเซนตปเตอร
84 ด.ช  ธนัท กระจางพจน จูนอน อรรถมิตร
85 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บัวขวัญ ปน เล็กโกเมศอนุสรณ
86 ด.ช ฐปนพงศ ตั้งสุรกิจ เจฟฟ ชลประทานวิทยา
87 ด.ญ.ชมพูพันธทิพย มาทองคำมูล โอปอ ปราโมชวิทยารามอินทรา
88 ด.ญ นภัสกร นนทรัตน โนเบล สารสาสนวิเทศราชพฤกษ
89 ด.ญ.ชณิสตา ดงขาว อินนิ่ง สารสาสนวิเทศนิมิตใหม
90 ด.ญ.พาณิภัค สาครเย็น พิตตา ไผทอุดมศึกษา
91 ด.ญ.วรินษมาษ เรืองเวทย นํ้ามนต สารสาสนวิเทศสายไหม
92 ด.ช.ภรภัทร พรมั่น ภัทร สาธิตพัฒนา 
93 ด.ญ.ปริตตาภา โสมาภา พราว โสมาภาพัฒนา 
94 ด.ช.ดรันต ศรียารันต ฌาน เอกบูรพาวิเทศศึกษา
95 ด.ช ธนวินท นิลศรี ไตตั้น ไผทอุดมศึกษา
96 ด.ช สุวภัทร จันทรเจริญสุข ธีม เซนตคาเบรียล
97 ด.ญ ณัฐธิชา สืบมงคล ณัฐ ประชาอุปถัมภ
98 ด.ญ.พรชนิตร รักษศิริพงษ แทร แทร สวนบัว
99 ด.ญ.เกณิกา บุญกอสราง เลมอน ฤทธิยะวรรณาลัย

100 ดญ.ประภาศิร ิพูลศิริวิลัย แพท พระมารดานิจจานุเคราะห

67.25 เดอะมอลลงามวงศวาน
67.17 แฟชั่นไอสแลนด
67.08 เดอะมอลลงามวงศวาน
67.00 เดอะมอลลงามวงศวาน
66.83 เดอะมอลลงามวงศวาน
66.75 เดอะมอลลงามวงศวาน
66.74 บางเขน
66.50 เดอะมอลลงามวงศวาน
66.08 แฟชั่นไอสแลนด
66.00 แฟชั่นไอสแลนด
65.92 แฟชั่นไอสแลนด
65.92 แฟชั่นไอสแลนด
65.75 แฟชั่นไอสแลนด
65.75 แฟชั่นไอสแลนด
65.75 เดอะมอลลงามวงศวาน
65.50 เดอะมอลลงามวงศวาน
65.50 เดอะมอลลงามวงศวาน
65.49 บางเขน
65.49 บางเขน
65.42 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
101 ด.ญ.ศิรินทรารัตน กังสัมฤทธิ์  น้ำอุน โสมาภานุสสรณ

102 ด.ช.ณภัทร ณ ระนอง นะโม ศิริวัฒนวิทยา

103 ด.ญ.พิมพพิเศษ ทิมเทศ ทรี พระราม๙ กาญจนภิเษก

104 ด.ช.ณัฐนันท นาคทัพ นาย โรงเรียนกำจรวิทย

105 ด.ช.ศุภกร อัมพรอารีกุล ปนปน แสงโสม

106 ด.ญ.สิริยากร วินเตอรส เพิรล โรงเรียนอนุบาลรัศมี

107 ด.ญ. นวนรี โพธิกนิษฐ ไนซ เล็กโกเมศรอนุสรณ

108 ด.ญ.โชติกา เกษรแกว นิกกี้ สารสาสนวิเทศรังสิต 

109 ด.ญ.ธัญยธรณ กอปญญาพิพัฒน เพิรล กสินธรเซนตปเตอร

110 ด.ญ.ชนากานต ปญญา เยลลี่  เซนตเทเรซา 

111 ด.ญ.บัณฑิตา รักน้ำเที่ยง เตเต  เซนตเทเรซา

112 ด.ช.ชนินทร แชมมณี เตเต สารสาสนวิเทศเอกตรา

113 ด.ญ.อมลชญา สานอย พ้ันซ ไผทอุดมศึกษา

114 ด.ญ.นวิยา สุริยพงศไพศาล ไทม สารสาสนวิเทศสายไหม

115 ด.ญ. ภัคชัญญา ศรีวิเศษ ตนขาว  แชมเสริมวิทยา 

116 ด.ญ.กัญญาพัชร พิเรนทร ตนหอม เซนตฟรังซีสเซเวียร

117 ด.ญ.วรัญญา พันเปยม ปใหม โสมาภา2 นวมินทร

118 ด.ญ ณัฐวรรณ กลิ่นชาง มิ้งค ประชานิเวศน

119 ด.ญ.จิตตานันท กุศล เซน พระมารดานิจจานุเคราะห

120 ด.ญ.ศุภานัน ชื่นอุบล  เนิส เทพอักษร

65.42 แฟชั่นไอสแลนด

65.33 แฟชั่นไอสแลนด

65.33 แฟชั่นไอสแลนด

65.33 สระบุรี

65.25 เดอะมอลลงามวงศวาน

65.17 สระบุรี

65.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

65.00 แฟชั่นไอสแลนด

64.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

64.42 แฟชั่นไอสแลนด

64.42 แฟชั่นไอสแลนด

64.37 บางเขน

64.22 บางเขน

64.02 บางเขน

63.75 แฟชั่นไอสแลนด

63.66 บางเขน

63.58 แฟชั่นไอสแลนด

63.08 เดอะมอลลงามวงศวาน

62.83 แฟชั่นไอสแลนด

62.75 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
121 ด.ญ.พฤกชนก บุญมา พฤก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

122 ด.ช.รัฐภูมิ บุษบงค บอล โรงเรียนแสงวิทยา

123 ด.ญ.สุชานันท ชุมทอง นีนา ปราโมชวิทยารามอินทรา

124 ด.ญ ศณิษา จิตรีงาม เนม ปญจทรัพย

125 ด.ช.ธเนศพล ประเสริฐสุข พีช โรงเรียนโชคชัย รังสิต

126 ด.ญ.ธนัชชา ชางเนียม ปนหยี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

127 ด.ช.รัฐพล มลิวัลย พัตเตอร เซนตโยเซฟเมืองเอก

128 ด.ช.เอกณัฐ มหัทธนพิศาลกิจ ไว เอกบูรพาวิเทศศึกษา 

129 ด.ญ.สุชัญญา กลั่นคำ ฝาย บานคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน)

130 ด.ญ.พิชชาภัทร ธัญธนอธินันท  ตนหลิว พระมารดานิจจานุเคราะห 

131 ด.ญ.ศศิธร ฤทธี ไอติม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

132 ด.ช.ไรวินทร เสริฐพรรณึก เตอร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

133 ด.ญ.ปาณิสรา คงสมโภชน ใบตอง อัมพรไพศาล

134 ด.ญ. กรชนก ราชรวิวงค เจแปน ปราโมชวิทยารามอินทรา

135 ด.ญ.พิมพพิชชา อนเพียร โพส ปราโมชวิทยารามอินทรา 

136 ด.ช.พัทธดนย พรรณสวัสด์ิ อารม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

137 ด.ญ.ชามาวีร วิริยะกุลพานิช ฌามา เฟองฟาวิทยา

138 ด.ช.ชยังกูร เข็มศรี กานต ปราโมชวิทยารามอินทรา

139 ด.ช.นัฐนันท จินดานนท นัน สายอักษร

140 ด.ญ.ณัฐญาดา ศิริวงศไพศาล หยก ฤทธิยะวรรณาลัย

62.67 สระบุรี

62.67 สระบุรี

62.51 บางเขน

62.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

62.41 บางเขน

62.33 สระบุรี

62.33 บางเขน

62.17 แฟชั่นไอสแลนด

62.15 บางเขน

61.92 แฟชั่นไอสแลนด

61.83 สระบุรี

61.75 สระบุรี

61.62 บางเขน

61.61 บางเขน

61.58 แฟชั่นไอสแลนด

61.58 สระบุรี

61.50 แฟชั่นไอสแลนด

61.48 บางเขน

61.25 แฟชั่นไอสแลนด

61.18 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
141 ด.ญ.ณฤดี เครือสุข กูเกิ้ล อรรถมิตร

142 ด.ญ.ณัชชา เลิศประเสริฐพันธ โอปอล อัสสัมชัญคอนแวนต สีลม

143 ด.ญ ปฐมาภรณ พงศทองคำ เตย เล็กโกเมศอนุสรณ

144 ด.ญ.ธิษณา วันทายนต ฝาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

145 ด.ช.อภิชิต เตชะเทพวรชัย แบงค สารสาสนวิเทศสายไหม

146 ด.ญ.อรณิชา รัตนประดิษฐ ใบหมอน อรรถมิตร

147 ด.ช.ณัฎฐธนัน จิตนพฤษธิ์ ณัฏฐ สารสาสนวิเทศสายไหม

148 ด.ญ.พิมพมาดา เมตุลา พิมพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

149 ด.ช พิสิษฐ หอมหวลพัฒนา มารค ชาลีสมุทร

150 ด.ช.อภิสิทธิ์ สุขสวัสด์ิ คุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

151 ด.ญ ศศิธร ตูวงษา เจล การเคหะทาทราย

152 ด.ญ.ณัฐนิชา ประจวบเหมาะ แจน เซนตโยเซฟเมืองเอก

153 ด.ญ.ชวิศา สุธีวโรดม พรีม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

154 ด.ญ.วัลลภา บุญมาก กีตาร โรงเรียนหนาพระลาน (พิบูลสงเคราะห)

155 ด.ช.อัครินทร ยิ่งยงวัฒนากุล ออกัส เซนตฟรัง ซีสเซเวียร

156 ด.ญ.บุญสิตา ชมบุญ น้ำวา ไผทอุดมศึกษา

157 ด.ญ.อัยยาวีร กายาสมบูรณ อัยย สายอักษร

158 ด.ญ ธัญชนิต ทองฉัตร ปลายฟา อรรถมิตร

159 ด.ญ.พิรยา เลิศพิรุฬหวงศ รวงขาว สารสาสนวิเทศสายไหม

160 ด.ช.สุริยกมล ศรีวะอุไร ไอซ เฟองฟาวิทยา

61.18 บางเขน

61.09 บางเขน

61.08 เดอะมอลลงามวงศวาน

61.00 สระบุรี

60.92 บางเขน

60.92 บางเขน

60.92 แฟชั่นไอสแลนด

60.92 สระบุรี

60.83 เดอะมอลลงามวงศวาน

60.83 สระบุรี

60.75 เดอะมอลลงามวงศวาน

60.57 บางเขน

60.42 สระบุรี

60.42 สระบุรี

60.32 บางเขน

60.29 บางเขน

60.25 แฟชั่นไอสแลนด

60.08 เดอะมอลลงามวงศวาน

60.06 บางเขน

60.00 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
161 ด.ช.ธีรพงศ จรรยามนต เชฟ โรงเรียนอรรถมิตร

162 ด.ญ.นรินธรณ อินทรโชติ ตนหลิว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

163 ด.ช.ณัชพิสิษฐ มหาราชเสนา อารม อรรถมิตร

164 ด.ญ.อชิรญาณ มลิวัลย ไอเดีย ไผทอุดมศึกษา

165 ด.ญ.ปพิชญา เสตะจิตต ขาวหอม พระราม๙ กาญจนภิเษก

166 ด.ญ.ณัฐธัญญา ศาสตรกุลวณิชย  ออม  พระมารดานิจจานุเคราะห 

167 ด.ญ สุรสวดี หนองบัว สายฝน กสิณธรเซ็นตปเตอร

168 ด.ญ.ปทิดา พยัคฆซอน ลูกแพร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ อดิศรศึกษา

169 ด.ญ.ปริญญฎา บุญสง ปริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

170 ด.ช.วรวุฒิ กีรติกรภัทร เอเชีย สารสาสนวิเทศมีนบุรี

171 ด.ช ณพกร รักรุง ฮารท ประชานิเวศน

172 ด.ญ.ณัฎฐินี เจียดชยา นัฎ พระมารดานิจจานุเคราะห

173 ด.ช นิธิศ มังคลสุต เปปเปอร อนุราชประสิทธิ์

174 ด.ญ.บุญญาพร ธาราชัยกุล ปน ไผทอุดมศึกษา

175 ด.ญ.อริสรา บุญลา เจน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

176 ด.ช.ศิวัช จินดารัตน ตูน ไผทอุดมศึกษา

177 ด.ช.ปรานตณวัฒน แดงอินทวัฒน โดโด โสมาภานุสสรณ

178 ด.ช.ปรวัฒน บุญธราทิพย ซานตา สารสาสนวิเทศนิมิตรใหม

179 ด.ญ ประภาวด ีทรัพยผดุงสุข เมย แสงโสม

180 ด.ญ.ปภัสสนันท เพ่ิมพูนพัฒนา วีซา ไผทอุดมศึกษา

59.86 บางเขน

59.83 สระบุรี

59.83 เดอะมอลลงามวงศวาน

59.82 บางเขน

59.67 แฟชั่นไอสแลนด

59.33 แฟชั่นไอสแลนด

59.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

59.25 สระบุรี

59.17 สระบุรี

58.92 แฟชั่นไอสแลนด

58.92 เดอะมอลลงามวงศวาน

58.75 แฟชั่นไอสแลนด

58.75 เดอะมอลลงามวงศวาน

58.71 บางเขน

58.50 สระบุรี

58.27 บางเขน

58.17 แฟชั่นไอสแลนด

57.50 แฟชั่นไอสแลนด

57.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

56.98 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
181 ด.ญ.ฐิตาพร แสนบุญครอง ใบตาล โรงเรียนอนุบาลรัศมี

182 ด.ช  กฤตย รักกตัญู สตางค แสงโสม

183 ด.ช.วิถีเทพ อนุกรมวีระกิจ  จูด เพชรถนอม

184 ด.ญ.อนัญญา พุฒิวร องุน พระวิสุทธิวงศ

185 ด.ญ อริสรา ปานศรีแกว ฟา แสงโสม

186 ด.ญ.สุปรียา หอมจันทร เทียนหอม สวัสดีวิทยา

187 ด.ญ.กัญญาณัฐ ทับทิมศรี ** แกม โชคชัย รังสิต

188 ด.ช.กองภพ ธรรมปราณี เจมส สารสาสนวิทศราชพฤกษ

189 ด.ญ.ปณิชา กาบบัวลอย ปูนา อรรถญาสาธิต

190 ด.ญ.ศิรินทรา ปรุงนิยม เอิรน เทพอักษร

191 ด.ญ.ภัสสร จารุบุตร น้ำฟา เล็กโกเมศอนุสรณ

192 ด.ญ.ปราณิสา คงสมโภชน ใบเตย อัมพรไพศาล

193 ด.ช.อริยธัช จันทนาวิวัฒน ติณณ เอกบูรพา

194 ด.ญ. กัลยธิดา ปนธลักษณา ชะเอม พระมหาไถศึกษา

195 ด.ญ.สาริศา เรืองเชิงชุม พริม สารสาสนวิเทศนิมิตใหม 

196 ด.ช พรภวิษย สายศิลป ปลื้ม พระหฤทัยนนทบุรี

197 ด.ญ ฐิติวรดา โสภาบุตร รดา สาธิตเกษตร พหุภาษา

198 ด.ช.พชรกร จันทรศรีสุริยวงศ ตะวัน พระมารดากิจจานุเคราะห

199 ด.ญ.เยาวลักษณ นิลตา  บีม เพชรถนอม

200 ด.ช พิสิษฐ สุพลขันธ อารม บูรณวิทย

56.92 สระบุรี

56.83 เดอะมอลลงามวงศวาน

56.67 แฟชั่นไอสแลนด

56.67 แฟชั่นไอสแลนด

56.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

56.25 แฟชั่นไอสแลนด

55.62 บางเขน

55.58 เดอะมอลลงามวงศวาน

55.42 แฟชั่นไอสแลนด

55.33 แฟชั่นไอสแลนด

55.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

55.00 บางเขน

54.75 แฟชั่นไอสแลนด

54.67 เดอะมอลลงามวงศวาน

54.58 แฟชั่นไอสแลนด

54.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

54.33 เดอะมอลลงามวงศวาน

54.20 บางเขน

54.17 แฟชั่นไอสแลนด

53.92 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
201 ด.ญ ณัฐธยาน จิระทวีกุล กระเพรา เพชรรัตน

202 ด.ช.กันติทัต เกียรติวารินทร  ฟาน ทรงวิทยศึกษา

203 ด.ญ.วรัชญา คลายเรือง เชลซี พระหฤทัยดอนเมือง

204 ด.ญ.กนกพร จันทะวงศา อีฟ เพชรราวุธ

205 ด.ช.พิชุตม พิชญเกษร ภูมิ สารสาสนวิเทศนสายไหม

206 ด.ญ.ภัทรชนก เสมแยม มะนาว ศรีจิตรา

207 ด.ช.อสมา ทองคำ โอต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

208 ด.ญ. ศศิณัฎฐ ภัควรรธน ตนหอม ไตรรัตนาภิรักษ

209 ด.ช.อภิวิชญ นามแกว จูด้ี โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ)

210 ด.ญ.พิมพชนก เพ่ิมพูล เจล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

211 ด.ญ วรังคณา จำปานุย ขาวฟาง การัญศึกษา

212 ด.ญ.พรศิริ ลีพุด ใหม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา พระพุทธบาท

213 ด.ช.ชนวีร แรเพ็ชร ภูมิ  สายอักษร

214 ด.ช.พรพิพัฒน นิธิธรรมเจริญ ดอช กองทัพอุปถัมภเพชราวุธวิทยา

215 ด.ช.ภูรินทร อิทธิชัย ภูมิ ปราโมชวิทยารามอินทรา

216 ด.ช ภัทรพล วงศวิวัฒนไชย เพชร สตรีวรนาถบางเขน

217 ด.ช.ภัทรพล ชูจิต ยูฟา ประชานิเวศน

218 ด.ช.ภูธิป เกตุศิริ ชิว ปราโมชวิทยารามอินทรา

219 ด.ญ.อิสริยาภรณ อัมพรวิโรจนกิจ หงษ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

220 ด.ช.ศุภวิชญ ฉัตรทอง ฟลุค ภูมิสมิทธ

53.75 เดอะมอลลงามวงศวาน

53.00 แฟชั่นไอสแลนด

53.00 แฟชั่นไอสแลนด

52.70 บางเขน

52.68 บางเขน

52.60 บางเขน

52.17 สระบุรี

51.67 เดอะมอลลงามวงศวาน

50.92 สระบุรี

50.25 สระบุรี

50.08 เดอะมอลลงามวงศวาน

49.75 สระบุรี

49.75 แฟชั่นไอสแลนด

49.64 บางเขน

49.51 บางเขน

49.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

49.25 บางเขน

48.92 แฟชั่นไอสแลนด

48.67 สระบุรี

48.42 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  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
221 ด.ช.เจตนิพัทธ คาภู ปงปอง  วัดคูบอน 

222 ด.ช.อภิวิชญ เครือยั่งยืน แซงตรง อรรถมิตร

223 ด.ญ.ขวัญจิรา อนุวัฒนประกิจ เบลล ปราโมชวิทยารามอินทรา

224 ด.ช.ณตพล วราภรณ คอปเตอร พระหฤทัยคอนแวนต

225 ด.ช.จตุพร ศรีสมบุญ สไปรท โรงเรียนแสงวิทยา

226 ด.ญ.พัฒนกุล ปรากฎรัตน พรีม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

227 ด.ช.ฐปนรรฆ ธงภักด์ิ  ไตเติ้ล ไผทอุดมศึกษา

228 ด.ญ.ธนภรณ เนียมทัด อุม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

229 ด.ช.วรัญู ริมคำ แอนฟลด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

230 ด.ช. ธนกร ปอมหิน สไปรท สันติวัน

231 ด.ช.รัชชานนท จันจันทึก เก็ต โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

232 ด.ช.กฤษฎา โทอุบล ออย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

233 ด.ญ.ปณิตา ลอวิลัย ใบหลิว สตรีวรนาถบางเขน

234 ด.ช.อนันดา ปอนอย ** ฟลม โรงเรียนอนุบาลรัศมี

235 ด.ช.ปณณวิชญ คํ้าชู ขาวปน โชคชัย 

236 ด.ช.ศุภกานต สินปรีดี เทมส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

237 ด.ญ.พนารินทร พิมพทรัพย โอปอ สารสาสนวิเทศสายไหม

238 ด.ช.ชวิศ ใจฉลาด เชน โสมาภาพัฒนา 

239 ด.ช.สุวิจักขณ ลาวัง ซุกกัส เซนตเทเรซา

240 ด.ช ภูสิทธิ แกวเพ็ง ภู วิภารัตน

47.92 แฟชั่นไอสแลนด

47.80 บางเขน

47.67 แฟชั่นไอสแลนด

47.00 เดอะมอลลงามวงศวาน

46.92 สระบุรี

46.08 สระบุรี

45.75 แฟชั่นไอสแลนด

45.58 สระบุรี

45.58 สระบุรี

44.75 เดอะมอลลงามวงศวาน

44.42 สระบุรี

44.08 สระบุรี

43.71 บางเขน

43.67 สระบุรี

43.25 แฟชั่นไอสแลนด

42.58 สระบุรี

42.17 แฟชั่นไอสแลนด

41.83 แฟชั่นไอสแลนด

41.83 แฟชั่นไอสแลนด

41.75 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 
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คอรสเปดเทอม1/60 สอบครั้งท่ี 1 เรียงลําดับจากสูงไปหานอย ตามเปอรเซนตของนักเรียนทุกสาขา แยกตามชั้น 

No. ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน โรงเรียน

ยำรวมทุกสาขา  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
241 ด.ญ.ปุณยภา ทวีคูณ เต็ม การัญยศึกษา

242 ด.ช.สิรา สุคันธี คารบู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

243 ด.ช.ธนดล ออนอุบล ปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

244 ด.ช.ศิรชัช หลีเกษม กัญจน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

245 ด.ช ธนดล ภูริสัตย ดล เล็กโกเมศอนุสรณ

246 ด.ช.อภิวุฒิ นามแกว ครับผม โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ)

247 ด.ช.เมธาวิน ออนนิ่ม บูม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

248 ด.ช.ชยพล มากสัมพันธ อิ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

249 ด.ช.ณัฏฐกร บัวผัน  กอง เฟองฟาวิทยา

250 ด.ช.ศุภกฤต ธนวันตกิตติ ภีร แสงโสม

251 ด.ญ.นัจญมา หรั่งนํ้าสังข นัจญมา มีนประสาทวิทยา

252 ด.ช.ธีรยุทธ ประดิษสุข พีท เล็กโกเมศอนุสรณ

253 ด.ช.ภูษณะ ซะมะ ตาตา เซนตเทเรซา

254 ด.ช ศศิศ องคธนะสุข ฟวล ประชานิเวศน

255 ด.ญ.สุณัญญา เวชกุล เอย อรรถมิตร

256 ด.ญ.ณธภัทร เสียงชอบ แสตมป สารสาสนวิเทศบางบัวทอง

257 ด.ญ.ณธิดา พรหมภูเบศ โบนัส เซนตฟรังซีสเซเวียร

258 ด.ช.พิชุตม พิชญเกษร ภูมิ สารสาสนวิเทศนสายไหม

259 ด.ช.วชิรัชพงษ นาราภัทรนันท ตนไม ไผทอุดมศึกษา

260 ด.ช.ณัฐภัทร ตั้งศักด์ิชัยสกุล ภูมิ โชคชัย รังสิต

41.17 เดอะมอลลงามวงศวาน

39.92 สระบุรี

39.42 สระบุรี

39.00 สระบุรี

38.00 เดอะมอลลงามวงศวาน

36.75 สระบุรี

34.67 สระบุรี

34.42 สระบุรี

34.17 แฟชั่นไอสแลนด

34.08 เดอะมอลลงามวงศวาน

34.00 แฟชั่นไอสแลนด

33.08 เดอะมอลลงามวงศวาน

32.17 แฟชั่นไอสแลนด

26.50 เดอะมอลลงามวงศวาน

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 บางเขน

0.00 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 
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ยำรวมทุกสาขา  ป.6 ตะลุยโจทยสอบเขา ม.1 ชุด 2/5  5 วิชา  (264คน) สอบครั้งที่1 สาขา

%
261 ด.ญ.ณัฐณิชา องคบริรักษกุล ณิชา พระหฤทัยคอนเวนต 
262 ด.ญ.ชลธรรม ขุนสันเทียะ บุญ  สาธิตพัฒนา
263 ด.ช.วัชรพัฒน ภัทรธนัทพงศ โฟกัส สารสาสนวิเทศมีนบุรี
264 ด.ช.ณภัทร ประดับทอง บุค โรงเรียนอนุบาลรัสมี

คะแนนสูงสุด
คะแนนต่ำสุด
คะแนนเฉลี่ย

0.00 แฟชั่นไอสแลนด
0.00 แฟชั่นไอสแลนด
0.00 แฟชั่นไอสแลนด
0.00 สระบุรี
84.6

0.0

59.1  
 



 

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.ธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ  กึ้ง ทรงวิทยศึกษา

2 ด.ช.ภัทรพล วรเลิศธนานันท มารค ทรงวิทยศึกษา

3 ด.ญ.ธัญวรัตน บุญถนอม  เกรซ เซนตเทเรซา

4 ด.ญ.ภูริชญา สินทอง แอม ประชานิเวศน

5 ด.ญ.อัญชลินทร อินตะเสน ขาวตอก พระหฤทัยดอนเมือง

6 ด.ช.ณภัทร กนกพลอยถาวร ไฟนอล  ภูมิสมิทธ

7 ด.ญ.ณัฐชา ชลสินธุ ลูกนัท เซนตฟรังซีสเซเวียรคอนแวนต

8 ด.ช.ชนาทร อัมพุนันทน เกา สารสาสนวิเทศสายไหม

9 ด.ช.ธาวิน ยั่งยืนวณิชสกุล ยองเจ สารสาสนวิเทศรังสิต

10 ด.ช.พชรพล ชีวโรจนฐากูร ดีด้ี สุขฤทัย

11 ด.ช.ณัฐภัทร พิศเพ็ง พีท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

12 ด.ญ.จิราพัชร พะกะยะ อิง ศิริวัฒนวิทยา

13 ด.ช.ดรันต ศรียารันต ฌาน เอกบูรพาวิเทศศึกษา 

14 ด.ญ.นันทนภัส อักษรถึง ทับทิม  ทรงวิทยศึกษา 

15 ด.ญ ณัฏฐวรดี ศิริกุลกมลฉัตร เรดาร ประชานิเวศน

16 ด.ช.วสวัตติ์ จีนบัว คอปเตอร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

17 ด.ช.ณิณรพัชร สุทธินวล โบท ไผทอุดมศึกษา

18 ด.ช.ภิญญาษิตา จันทรนิภา ปน ปราโมชวิทยาลัยรามอินทรา

19 ด.ญ.ธนิศา อยูยิ่ง แตงไท  ไผทอุดมศึกษา 

20 ด.ญ สุทัศนีวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ ปูน สาธิต มหาวิทยาลับราชภัฎสวนสุนันทา

ยำรวมทุกสาขา ป.6  สอบเขา ม.1 หอง Gifted และ EP ชุด 2/4  3 วิชา (66คน) สอบครั้ง1 สาขา

%
87.43 แฟชั่นไอสแลนด

80.57 แฟชั่นไอสแลนด

77.86 แฟชั่นไอสแลนด

77.29 งามวงศวาน

76.50 บางเขน

71.57 แฟชั่นไอสแลนด

71.00 งามวงศวาน

70.14 แฟชั่นไอสแลนด

70.00 แฟชั่นไอสแลนด

69.43 แฟชั่นไอสแลนด

69.43 สระบุรี

69.00 บางเขน

68.57 แฟชั่นไอสแลนด

68.14 แฟชั่นไอสแลนด

67.57 งามวงศวาน

65.57 สระบุรี

65.43 แฟชั่นไอสแลนด

64.50 บางเขน

64.43 แฟชั่นไอสแลนด

63.86 งามวงศวาน  



 

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 ป.6  สอบเขา ม.1 หอง Gifted และ EP ชุด 2/4  3 วิชา (66คน) สอบครั้ง1 สาขา

%
21 ด.ญ.ปรวีร เมืองราช บัว ธัญวิทย
22 ด.ญ.ปริตตาภา โสมาภา พราว โสมาภาพัฒนา 
23 ด.ช  เตชินท คงใหญ เต สารสาสนวิเทศบางบัวทอง
24 ด.ช.ตรีณปริญญ ศรสวัสด์ิ ออแกน อัสสัมชัญสมุทรปราการ
25 ด.ญ.ณัฏฐณิชา อุยามโฆษ ฟา ประเสริฐธรรมวิทยา 
26 ด.ช.ธนโชติ ดีราษฎรวิเศษ เปรม โรงเรียนไพฑูรยวิทยา
27 ด.ช.เมธัส ตั้งวิไลเสถียร แมท โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
28 ด.ช อภิชชา ชางนอย ปงปอนด อนุบาลนนทบุรี
29 ด.ญ.ฟาทะเล อรรถชีพ ทองฟา ไผทอุดมศึกษา
30 ด.ญ.ณัฐภัทร ตั้งศักด์ิชัยสกุล ภูมิ โชคชัย รังสิต
31 ด.ญ.อนัตตา นันทไตรทิพย นัท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
32 ด.ช.ปรวัฒน บุญธราทิพย  ซานตา สารสาสนวิเทศนิมิตรใหม
33 ด.ญ. ชนิษฎา ชื่นจิตต นิว เซ็นตฟรังซีสเซเวียร
34 ด.ญ.จินหนิภา ธรณสุนทร อิงจัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
35 ด.ช.ภัทรพงษ พงษเพ็ง ขาวปน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
36 ด.ช.อรรถพล แกวภักดี บิว ภูมิสมิทธ
37 ด.ช.ภูมิพัฒน อึ้งศิริพาณิชกุล ภูมิ ฤทธิยะวรรณาลัย
38 ด.ช อัครวินท อาดำ บาส สันติวัน
39 ด.ช.กองภพ ธรรมปราณี เจมส สารสาสนวิเทศราชพฤกษ
40 ด.ญ.ชัญญานุช รุงเรือง นีน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

63.50 บางเขน
62.86 แฟชั่นไอสแลนด
61.71 งามวงศวาน
60.29 แฟชั่นไอสแลนด
59.71 แฟชั่นไอสแลนด
58.57 สระบุรี
58.00 บางเขน
57.86 งามวงศวาน
57.50 บางเขน
56.00 บางเขน
55.86 สระบุรี
55.57 แฟชั่นไอสแลนด
55.57 งามวงศวาน
55.43 สระบุรี
55.00 สระบุรี
54.71 แฟชั่นไอสแลนด
54.00 บางเขน
53.86 งามวงศวาน
53.57 งามวงศวาน
53.14 สระบุรี  
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ยำรวมทุกสาขา ป.6  สอบเขา ม.1 หอง Gifted และ EP ชุด 2/4  3 วิชา (66คน) สอบครั้ง1 สาขา

%
41 ด.ช.ปภนส ไชยสุวรรณากรณ ภนส  โชคชัยรังสิต
42 ด.ญ.ภัทรานิษฐ พัฒรชนม ใบปอ เชิดเจิมศิลป 
43 ด.ช. ธนกร ปอมหิน สไปรท สันติวัน
44 ด.ญ.รอมแพง เอกตระกูลชัย แพงแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
45 ด.ช.ปรานตณวัฒน แดงอินทวัฒน โดโด โสมาภานุสสรณ 
46 ด.ญ.ธวัลรัตน แรงกสิวิทย แซนด้ี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
47 ด.ญ.แพรวา ไกรนุช  ดรีม เพชราวุธวิทยา
48 ด.ช จิรทีปต นิทัศนนรเศรษฐ ซัน แมพระฟาติมา
49 ด.ช.นันทิพัฒน แกนเพ็ชร โจโจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
50 ด.ญ มุกดา มรรคสิริสุข เอม ประชานิเวศน
51 ด.ญ.ชวิศา สุธีวโรดม พรีม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
52 ด.ญ นันทนภัส รัตนภักดี เอม ดรุณพัฒน
53 ด.ช นิธิศ มังคลสุต เปปเปอร อนุราชประสิทธิ์
54 ด.ช.เจตนิพัทธ คาภู ปงปอง วัดคูบอน
55 ด.ญ.อริสรา บุญลา เจน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
56 ด.ญ.วรัญญา พันเปยม  ปใหม โสมาภา2 นวมินทร 
57 ด.ช จิรชนนท โชติกิตติพิพัฒน บอสส กสินธรเซนตปเตอร
58 ด.ญ. ธญานี พลกนิษฐ นีม อรรถมิตร
59 ด.ญ กวินทิพย ศุขพิมาย เพลงฟา ประชานิเวศน
60 ด.ญ.พิมพชนก เพ่ิมพูล เจล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

52.00 แฟชั่นไอสแลนด
51.43 แฟชั่นไอสแลนด
51.29 งามวงศวาน
51.29 สระบุรี
50.43 แฟชั่นไอสแลนด
50.29 สระบุรี
50.14 แฟชั่นไอสแลนด
49.71 งามวงศวาน
49.00 สระบุรี
46.00 งามวงศวาน
43.00 สระบุรี
42.57 งามวงศวาน
42.29 งามวงศวาน
41.57 แฟชั่นไอสแลนด
41.43 สระบุรี
40.57 แฟชั่นไอสแลนด
38.29 งามวงศวาน
36.71 งามวงศวาน
36.43 งามวงศวาน
35.00 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 ป.6  สอบเขา ม.1 หอง Gifted และ EP ชุด 2/4  3 วิชา (66คน) สอบครั้ง1 สาขา

%
61 ด.ญ พิชชาภา มีพรอม บ้ิวท ประชานิเวศน

62 ด.ช.นากทัศน พุมอินทร นีด สารสาสนวิเทศรมเกลา

63 ด.ช นพกร รักรุง ฮารท ประชานิเวศน

64 ด.ญ.ศศิประภา ดรุณโยธิน เมเม สาธิตพัฒนา

65 ด.ช.เอกณัฎฐ ณัฐศรัณย ภีม โรงเรียนโชคชัย รังสิต

66 ด.ญ.บัณฑิตา รักน้ำเที่ยง ** เตเต  เซนตเทเรซา

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

34.00 งามวงศวาน

32.14 แฟชั่นไอสแลนด

32.00 งามวงศวาน

29.86 แฟชั่นไอสแลนด

0.00 บางเขน

0.00 แฟชั่นไอสแลนด

87.43

0.00

54.37  
 

 

 

 

 

 

 


