
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

683 497 157 19 10 0 654
72.77 22.99 2.78 1.46 0.00 95.75

671 493 154 15 9 0 647
73.47 22.95 2.24 1.34 0.00 96.42

735 544 165 16 10 0 709
74.01 22.45 2.18 1.36 0.00 96.46

713 527 159 19 8 0 686
73.91 22.30 2.66 1.12 0.00 96.21

623 458 144 14 7 0 602
73.52 23.11 2.25 1.12 0.00 96.63

708 495 174 29 10 0 669
69.92 24.58 4.10 1.41 0.00 94.49

4133 3014 953 112 54 0 3967
72.93 23.06 2.71 1.31 0.00 95.98

ร้อยละ

สรุปจ านวนนักเรียน

ท่ีมีระดับการเรียน 3 ข้ึนไป

ม.1
จ านวน
ร้อยละ

ม.2
จ านวน
ร้อยละ

รวม

นักเรียน

ระดับผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) (จ านวนและร้อยละ)
ช้ัน

รวม
จ านวน
ร้อยละ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6
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ม.5
จ านวน
ร้อยละ

ม.6
จ านวน
ร้อยละ

ม.3
จ านวน
ร้อยละ

ม.4
จ านวน
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/1 1 43323 ด.ช. กรณิศ นิทรัพย์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/1 2 43324 ด.ช. กรวิชญ์ คงธุรวิทยา 29 มากท่ีสุด
ม.1/1 3 43325 ด.ช. กิตติณพ เลาหเลิศศักดา 34 มากท่ีสุด
ม.1/1 4 43326 ด.ช. จิรายุ นาคสุทธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.1/1 5 43327 ด.ช. เจตนิพัทธ์ บุญน า 30 มากท่ีสุด
ม.1/1 6 43328 ด.ช. ชโนดม ลิสันเทียะ 28 มาก
ม.1/1 7 43329 ด.ช. ฐิติภูมิ ชัยศรีสวัสด์ิสุข 31 มากท่ีสุด
ม.1/1 8 43330 ด.ช. ณัชพล สวัสด์ินที 30 มากท่ีสุด
ม.1/1 9 43331 ด.ช. ดานิส กิตติธรรมรัตน์ 27 มาก
ม.1/1 10 43332 ด.ช. ตรรกพล ตันธวัช 33 มากท่ีสุด
ม.1/1 11 43333 ด.ช. ธนกฤต ช่วยชุมชาติ 28 มาก
ม.1/1 12 43334 ด.ช. ธนบดี ธาราเงิน 32 มากท่ีสุด
ม.1/1 13 43335 ด.ช. ธนภัทร เจริญพงศ์ 28 มาก
ม.1/1 14 43336 ด.ช. ธรรมชาติ ตู้ทอง 28 มาก
ม.1/1 15 43337 ด.ช. ปฐวี เตรัตน์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/1 16 43338 ด.ช. ปณิธิ ต้ังหม่ันกิจ 32 มากท่ีสุด
ม.1/1 17 43339 ด.ช. ปุลกิต อาจเดช 32 มากท่ีสุด
ม.1/1 18 43340 ด.ช. พชร คุณประสิทธ์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.1/1 19 43341 ด.ช. พทันยา ปราณีตพลกรัง 28 มาก
ม.1/1 20 43342 ด.ช. พสุธร พร้อมวัฒนาพันธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.1/1 21 43343 ด.ช. พัทธพล ศักด์ิเสริมเกียรติ 27 มาก
ม.1/1 22 43344 ด.ช. ภูเบศ เศวตะทัต 28 มาก
ม.1/1 23 43345 ด.ช. ยุคลเดช กฤตภัครพงษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/1 24 43346 ด.ช. วงศ์อริยะ เมธานุวัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/1 25 43347 ด.ช. วชิระพงศ์ พงศ์วิสสุตรา 26 มาก
ม.1/1 26 43348 ด.ช. หรรษกร วิจิตรบรรจงดี 31 มากท่ีสุด
ม.1/1 27 43349 ด.ญ. จินต์จุฑา แซ่เอ้ียว 26 มาก
ม.1/1 28 43350 ด.ญ. ชญาดา รัตนวิภาพงษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/1 29 43351 ด.ญ. ชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า 35 มากท่ีสุด
ม.1/1 30 43352 ด.ญ. ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล 27 มาก
ม.1/1 31 43353 ด.ญ. ณัฏฐธิดา ซ่ือวาจา 30 มากท่ีสุด
ม.1/1 32 43354 ด.ญ. ปริญยดา ศรีพิบูลย์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/1 33 43355 ด.ญ. พัชรชา อากาศวิภาต 27 มาก

ม.1/1 35 43357 ด.ญ. วรรณวธู พงษ์พิยเดช 29 มากท่ีสุด
ม.1/1 36 43358 ด.ญ. อนัญกาญจน์ ม่ิงมิตรโอฬาร 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 1 43359 ด.ช. กรเอก สุวรัตนานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 2 43360 ด.ช. กฤตติภูมิศ์ ทองสุข 33 มากท่ีสุด
ม.1/2 3 43361 ด.ช. กษิติธร พิทยาภรณ์ 24 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/2 4 43362 ด.ช. จิรธนะ ยศย่ิงธรรมกุล 30 มากท่ีสุด
ม.1/2 5 43363 ด.ช. ชยุต บุญญานุกูล 30 มากท่ีสุด
ม.1/2 6 43364 ด.ช. ชยุต สุวรรณวานิชกุล 31 มากท่ีสุด
ม.1/2 7 43365 ด.ช. ชัยภัท ทัดเทียมเพชร 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 8 43366 ด.ช. ณฐกฤษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 34 มากท่ีสุด
ม.1/2 9 43367 ด.ช. ณฑกร ก่ิงรุ้งเพชร์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/2 10 43368 ด.ช. ปพนภัทร หวังมุทิตากุล 27 มาก
ม.1/2 11 43369 ด.ช. ปภังกร โสภณธรรมภาณ 33 มากท่ีสุด
ม.1/2 12 43370 ด.ช. เป็นหน่ึง ศรีทองดี 8 น้อย
ม.1/2 13 43371 ด.ช. พงศ์ชณฐ์ อินนาคกูล 32 มากท่ีสุด
ม.1/2 14 43372 ด.ช. พรนภ สุดเสง่ียม 27 มาก
ม.1/2 15 43373 ด.ช. ภัทรดนัย เครือตา 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 16 43374 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ทองยาน 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 17 43375 ด.ช. ภีรกานต์ สารีนันท์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/2 18 43376 ด.ช. เมธากรณ์ กอรี 32 มากท่ีสุด
ม.1/2 19 43377 ด.ช. รัชพล สุทธศิลป์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/2 20 43378 ด.ช. สิรภพ วงศ์มีศักด์ิ 26 มาก
ม.1/2 21 43379 ด.ช. สิรภพ สิทธิศักด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.1/2 22 43380 ด.ช. อนาวิล ศรีเพ็ชร 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 23 43381 ด.ญ. ชวพร โง้วเชียง 32 มากท่ีสุด
ม.1/2 24 43382 ด.ญ. ณิชาภา กุศลสมบูรณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 25 43383 ด.ญ. นงนภัส ผิวศุภผล 32 มากท่ีสุด
ม.1/2 26 43384 ด.ญ. นภสร โตสุโขวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/2 27 43385 ด.ญ. พรนภัส สันติภาดา 33 มากท่ีสุด
ม.1/2 28 43386 ด.ญ. พลอยชนก อมรกุลเสฏฐ์ 21 ปานกลาง
ม.1/2 29 43387 ด.ญ. พิชญาภา เบ็ญจกุล 31 มากท่ีสุด
ม.1/2 30 43388 ด.ญ. เพชรชมพู เพียราธิสิทธ์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.1/2 31 43389 ด.ญ. มนัสนันท์ วระศาสตร์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/2 32 43390 ด.ญ. วรัทยา ปุตระเศรณี 30 มากท่ีสุด
ม.1/2 33 43391 ด.ญ. สรัลพร ภัทรวัฒนาภรณ์ 27 มาก
ม.1/2 34 43392 ด.ญ. สุวภัทร สุวัฒนเมธี 31 มากท่ีสุด
ม.1/2 35 43393 ด.ญ. อภิชญา อนุมานไพศาล 28 มาก
ม.1/2 36 43394 ด.ญ. อัญชสา ต้ังสกุล 27 มาก
ม.1/3 1 43395 ด.ช. กิตต์ิดนัย เจริญอาจ 28 มาก
ม.1/3 2 43396 ด.ช. จิรัฎฐ์ อังกลมเกลียว 33 มากท่ีสุด
ม.1/3 3 43397 ด.ช. ชวิศ ชัชชวลิตสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.1/3 4 43398 ด.ช. ณภัทร ชอบธรรม 34 มากท่ีสุด
ม.1/3 5 43399 ด.ช. ธนภัทร โพธ์ิดี 30 มากท่ีสุด
ม.1/3 6 43400 ด.ช. ธนภีม โชติพันธ์ 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/3 7 43401 ด.ช. ธนวิน โรจน์ทิพย์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/3 8 43402 ด.ช. นนทพัทธ์ ชุ่มมงคล 29 มากท่ีสุด
ม.1/3 9 43403 ด.ช. นวพรรษ ต้ังเคียงศิริสิน 29 มากท่ีสุด
ม.1/3 10 43404 ด.ช. นันทเดช ชัยวัฒนพงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/3 11 43405 ด.ช. เปรม ทศานนท์ภากร 28 มาก
ม.1/3 12 43406 ด.ช. เปรม เปรมประพันธ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/3 13 43407 ด.ช. ภัทราวุธ โรจนประดิษฐ์กุล 30 มากท่ีสุด
ม.1/3 14 43408 ด.ช. ภาสกร จิตตนุปัสน์ 27 มาก
ม.1/3 15 43409 ด.ช. ภาสกร วราจิตติชัย 34 มากท่ีสุด
ม.1/3 16 43410 ด.ช. ภาสวิชญ์ สุขโข 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 17 43411 ด.ช. ภีมพศ พันธ์ุภู่ 26 มาก
ม.1/3 18 43412 ด.ช. ภูวิศ ชัยกังวาฬ 30 มากท่ีสุด
ม.1/3 19 43413 ด.ช. วศิน จูภาวัง 27 มาก
ม.1/3 20 43414 ด.ช. ศรัณย์ เอกธัญสกุล 29 มากท่ีสุด
ม.1/3 21 43415 ด.ช. สุปวีร์ เงินยวง 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 22 43416 ด.ช. อัลโทนิโอ คาร์โล ฮูซาริ 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 23 43417 ด.ช. อาชวิน อุ่นโอสถ 30 มากท่ีสุด
ม.1/3 24 43418 ด.ญ. กราบบุญ ก่ิงก้ า 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 25 43419 ด.ญ. กฤษฎ์ิณิชา ทิวากรกฎ 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 26 43420 ด.ญ. ณัชนันท สุภัคลีลากุล 25 มาก
ม.1/3 27 43421 ด.ญ. ณิชกานต์ พินิจ 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 28 43422 ด.ญ. นฤชล โชควาณิชยา 28 มาก
ม.1/3 29 43423 ด.ญ. นันท์นภัท จิรโชติรังสรรค์ 27 มาก
ม.1/3 30 43424 ด.ญ. พนัชกร ผิวทองงาม 32 มากท่ีสุด
ม.1/3 31 43425 ด.ญ. พิชญาภา วิทยวานิชย์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/3 32 43426 ด.ญ. พิมพ์ชนก นันทมงคล 31 มากท่ีสุด
ม.1/3 33 43427 ด.ญ. ฟ้าใหม่ แก้วพ่ึงทรัพย์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/3 34 43428 ด.ญ. ศรีรัตน์วดี งามบุญแถม 32 มากท่ีสุด
ม.1/3 35 43429 ด.ญ. สุภนิดา วีระภักดี 32 มากท่ีสุด
ม.1/3 36 43430 ด.ญ. อพัชชา รัตตะชัย 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 1 43431 ด.ช. กฤตธี สุขเสกสรรค์ 27 มาก
ม.1/4 2 43432 ด.ช. ชยพล ขจรเดชะ 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 3 43433 ด.ช. ณัฐลักษณ์ วิทยาเกษมสันต์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 4 43434 ด.ช. ไทย รักแต่งาม 33 มากท่ีสุด
ม.1/4 5 43435 ด.ช. นพวิชญ์ พานทอง 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 6 43436 ด.ช. ประวีร์ รักษ์งาร 28 มาก
ม.1/4 7 43437 ด.ช. พีรพัฒน์ เพ่ิมทอง 34 มากท่ีสุด
ม.1/4 8 43438 ด.ช. ภูรินท์ เด่นกวิน 28 มาก
ม.1/4 9 43439 ด.ช. ภูวศิษฏ์ ตรีศิริรัตน์ 34 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/4 10 43440 ด.ช. ยูนูส อับดุล อาซิส 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 11 43441 ด.ช. ริธา โรจน์รุจิพงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/4 12 43442 ด.ช. ศานต์ิ ทิพยโกศัย 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 13 43443 ด.ช. ศุภัช กวีกิจธวัช 34 มากท่ีสุด
ม.1/4 14 43444 ด.ช. สารัช ประเสริฐ 26 มาก
ม.1/4 15 43445 ด.ช. สิรภพ พลเสม 33 มากท่ีสุด
ม.1/4 16 43446 ด.ช. สิรวิชญ์ กิติวรรณประสาร 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 17 43447 ด.ช. อภิวิชญ์ ฤทัยสวัสด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 18 43448 ด.ญ. กัญญาณัฐ ตรัยธีรกุล 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 19 43449 ด.ญ. ครองรัศม์ ธนันตเศรษฐ 30 มากท่ีสุด
ม.1/4 20 43450 ด.ญ. ชญาภา ธีรสกุลชล 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 21 43451 ด.ญ. ชนกนันท์ พูลเพ่ิม 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 22 43452 ด.ญ. ชัญนิษฐ์ คงพิทยาพันธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.1/4 23 43453 ด.ญ. ชุติมณฑน์ ไชยวัฒนารุ่งเลิศ 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 24 43454 ด.ญ. ณปภา นุชสวัสด์ิ 28 มาก
ม.1/4 25 43455 ด.ญ. ณิชาภา ภิรมย์ย่ิง 30 มากท่ีสุด
ม.1/4 26 43456 ด.ญ. ทรรศิกา สิสาริกรณ์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/4 27 43457 ด.ญ. ธัชชา จันทร์สาคร 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 28 43458 ด.ญ. นฐฐ์กมล ส าเร็จศิลป์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 29 43459 ด.ญ. บุณยาภรณ์ อังศรีสุรพร 32 มากท่ีสุด
ม.1/4 30 43460 ด.ญ. พริมา เมฆาการุณ 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 31 43461 ด.ญ. พาขวัญ สิงหบุตร 31 มากท่ีสุด
ม.1/4 32 43462 ด.ญ. พิชญา พงษ์สนิท 26 มาก
ม.1/4 33 43463 ด.ญ. ภูริชวัน ลิมปิฐาภรณ์ 28 มาก
ม.1/4 34 43464 ด.ญ. มัฒชิม เทียนไชย 30 มากท่ีสุด
ม.1/4 35 43465 ด.ญ. ศิรยาพรรณ วงศ์โสภานนทชัย 30 มากท่ีสุด
ม.1/4 36 43466 ด.ญ. สิรินดา ธนบุญสมบัติ 35 มากท่ีสุด
ม.1/5 1 43467 ด.ช. กษิดิศ อังครางกูล 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 2 43468 ด.ช. จิรภัทร นามวงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/5 3 43469 ด.ช. ณัฎฐกิตต์ิ เส้งศักด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 4 43470 ด.ช. ณัฐภณ หอวิจิตร 29 มากท่ีสุด
ม.1/5 5 43471 ด.ช. ธนชาติ บวรกิจธ ารง 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 6 43472 ด.ช. ธนวัฒน์ บุตตะโยธี 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 7 43473 ด.ช. ปรวิชญ์ หรือเมืองเดิม 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 8 43474 ด.ช. ปัณณทัต จันทรศารทูล 28 มาก
ม.1/5 9 43475 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ปัญญาอาวุธ 34 มากท่ีสุด
ม.1/5 10 43476 ด.ช. พลาธิป สิงห์ชู 29 มากท่ีสุด
ม.1/5 11 43477 ด.ช. พิชิต ทองเงิน 30 มากท่ีสุด
ม.1/5 12 43478 ด.ช. วสวัตต์ิ กรกุลชาติ 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/5 13 43479 ด.ช. สิงหา อุดมอานันท์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 14 43480 ด.ช. เหนือฟ้า อ่อนฤทธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.1/5 15 43481 ด.ญ. กชกร นนทะสินธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/5 16 43482 ด.ญ. กันติชา มาลาสินธ์ุ 28 มาก
ม.1/5 17 43483 ด.ญ. เขมจิรา หงษ์สุพรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.1/5 18 43484 ด.ญ. จิดาภา จิตบวรรัศมี 38 มากท่ีสุด
ม.1/5 19 43485 ด.ญ. ณนภา ตันติสัตตโม 29 มากท่ีสุด
ม.1/5 20 43486 ด.ญ. ณัฐฐิตา ธิคุณคง 21 ปานกลาง
ม.1/5 21 43487 ด.ญ. ณัฐฐิรา เอบาตา 29 มากท่ีสุด
ม.1/5 22 43488 ด.ญ. ณิชกมล พาช่ืน 29 มากท่ีสุด
ม.1/5 23 43489 ด.ญ. ธัญรัตน์ ปิยะกุลด ารง 29 มากท่ีสุด
ม.1/5 24 43490 ด.ญ. นฤพร ทองปัจฉา 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 25 43491 ด.ญ. นันท์นภัส พงศ์เจริญหรัญ 28 มาก
ม.1/5 26 43492 ด.ญ. บุญญาดา งามสิริมาศ 28 มาก
ม.1/5 27 43493 ด.ญ. ปวีณ์ลดา เทียมไผ่ 28 มาก
ม.1/5 28 43494 ด.ญ. ปัณณรัชต์ พิเดช 27 มาก
ม.1/5 29 43495 ด.ญ. ปารย์ ภู่ประเสริฐ 19 ปานกลาง
ม.1/5 30 43496 ด.ญ. ปุณิกา วิทูรพงศ์ 28 มาก
ม.1/5 31 43497 ด.ญ. พจนกร สุบรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.1/5 32 43498 ด.ญ. พรปวีณ์ เมธางกูร 34 มากท่ีสุด
ม.1/5 33 43499 ด.ญ. พรรณ์พิชา ธรรมพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/5 34 43500 ด.ญ. พิณณา จารุมนตรี 33 มากท่ีสุด
ม.1/5 35 43501 ด.ญ. ภูรดา วิเชียรทอง 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 36 43502 ด.ญ. เภริน ทิพยมนตรี 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 37 43503 ด.ญ. มินท์ธิตา ชูสง่า 22 มาก
ม.1/5 38 43504 ด.ญ. เมธาพร เถกิงสุขวัฒนา 32 มากท่ีสุด
ม.1/5 39 43505 ด.ญ. เมธาพร แสงไชย 34 มากท่ีสุด
ม.1/5 40 43506 ด.ญ. รดาไลลักษณ์ พันธ์ก าแหง 32 มากท่ีสุด
ม.1/5 41 43507 ด.ญ. วรัญญา ศักด์ิธิติอนันต์ 28 มาก
ม.1/5 42 43508 ด.ญ. วรินทร คุณค้ าชู 33 มากท่ีสุด
ม.1/5 43 43509 ด.ญ. วิชญาดา แซ่แต้ 8 น้อย
ม.1/5 44 43510 ด.ญ. สุวราศรณ์ โสทรทวีพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/5 45 43511 ด.ญ. อารดา ปดิฐพร 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 1 43512 ด.ช. กฤษฏ์ิเทพ ธรรมชูเวท 9 น้อย
ม.1/6 2 43513 ด.ช. คุณากร สมวนาพานิช 31 มากท่ีสุด
ม.1/6 3 43514 ด.ช. คุปต์ เกียรติภราดร 30 มากท่ีสุด
ม.1/6 4 43515 ด.ช. ชนาธิป สัตพงศ์พันธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 5 43516 ด.ช. ณัฐชนน แก้วยอดทอง 31 มากท่ีสุด
ม.1/6 6 43517 ด.ช. ณัฐพนธ์ ไชยธวัชพุทธิพร 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/6 7 43518 ด.ช. ทรงสิทธ์ิ บุณยรัตน์วาณิช 30 มากท่ีสุด
ม.1/6 8 43519 ด.ช. ธนภณ ก าจรกิจการ 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 9 43520 ด.ช. ธันยนันท์ ล้ิมวานิชย์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/6 10 43521 ด.ช. ธีร์ รัศมิรามา 28 มาก
ม.1/6 11 43522 ด.ช. ธีร์ธวัช สุทธิประภา 20 ปานกลาง
ม.1/6 12 43523 ด.ช. บารมี ศรสุวรรณกิจ 32 มากท่ีสุด
ม.1/6 13 43524 ด.ช. ปภังกร พัฒนจันทร์ 27 มาก
ม.1/6 14 43525 ด.ช. ปวริศร์ ผลแก้ว 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 15 43526 ด.ช. ปุญญพัฒน์ โรจน์ธนพงศา 31 มากท่ีสุด
ม.1/6 16 43527 ด.ช. พรภวิษย์ อ านวยวัฒนะกุล 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 17 43528 ด.ช. ภาคิน ไชยประณิธาน 31 มากท่ีสุด
ม.1/6 18 43529 ด.ช. ภารัล ศิริตระกูล 26 มาก
ม.1/6 19 43530 ด.ช. รักษ์ภูมิ แก้วพิชัย 26 มาก
ม.1/6 20 43531 ด.ช. รัตนวิชญ์ เอนกทรัพย์ 17 ปานกลาง
ม.1/6 21 43532 ด.ช. ราเมศ ถาวรม่ันกิจการ 28 มาก
ม.1/6 22 43533 ด.ช. วัชรวีร์ วิริยะเมธานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 23 43534 ด.ช. วิชญ์พล สุขวัฒนะ 32 มากท่ีสุด
ม.1/6 24 43535 ด.ช. สิรภพ สาระสังข์ 12 น้อย
ม.1/6 25 43536 ด.ช. อธิชาต เทียมเมือง 17 ปานกลาง
ม.1/6 26 43537 ด.ช. อธิศนันท์ เช้ือดี 20 ปานกลาง
ม.1/6 27 43538 ด.ญ. กุลปรียา เพชรดี 33 มากท่ีสุด
ม.1/6 28 43539 ด.ญ. ขวัญนิตา แก้วศรีทา 33 มากท่ีสุด
ม.1/6 29 43540 ด.ญ. ชนมณ ชอง 24 มาก
ม.1/6 30 43541 ด.ญ. ณัชวดี เอ่ียมสิริบูลย์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/6 31 43542 ด.ญ. ณัฏฐณิชา บ ารุงศรี 30 มากท่ีสุด
ม.1/6 32 43543 ด.ญ. ณัฐจีรา สุวินทวงศ์ 28 มาก
ม.1/6 33 43544 ด.ญ. ณิชาภัทร กองหล้า 30 มากท่ีสุด
ม.1/6 34 43545 ด.ญ. นพรดา วงศ์ประชา 33 มากท่ีสุด
ม.1/6 35 43546 ด.ญ. นิภาสิริ จิตต์มณีรัตน์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/6 36 43547 ด.ญ. นีรา วรคามิน 29 มากท่ีสุด
ม.1/6 37 43548 ด.ญ. ปานชีวา ประสาทกุล 34 มากท่ีสุด
ม.1/6 38 43549 ด.ญ. ปารมิตา ศักดิเศรษฐ์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/6 39 43550 ด.ญ. พฤกษา จันทร์นวล 30 มากท่ีสุด
ม.1/6 40 43551 ด.ญ. พิชญาภา จึงรุ่งเรืองกิจ 28 มาก
ม.1/6 41 43552 ด.ญ. มาชิดา ค าโท 31 มากท่ีสุด
ม.1/6 42 43553 ด.ญ. รัตนากร น้อยวัน 30 มากท่ีสุด
ม.1/6 43 43554 ด.ญ. วีรนันท์ แสงวราพิพัฒน์ 27 มาก
ม.1/6 44 43555 ด.ญ. อชิริญ ตระการแก้ววิมล 33 มากท่ีสุด
ม.1/6 45 43556 ด.ญ. อพิชญา ศรีสุวรรณ์ 28 มาก
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ม.1/7 1 43557 ด.ช. กันติทัต ประสงค์สุขสันต์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 2 43558 ด.ช. ชโยดม จินดาธรรม 28 มาก
ม.1/7 3 43559 ด.ช. ชลิต จิติวัฒนากุล 28 มาก
ม.1/7 4 43560 ด.ช. ฐิติวัสส์ สมพงษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/7 5 43561 ด.ช. ตรินัยน์ สุนิธิอารีนนท์ 26 มาก
ม.1/7 6 43562 ด.ช. นิชคุณ โกวิทวัฒนชัย 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 7 43563 ด.ช. ปรมะ สร้อยทอง 33 มากท่ีสุด
ม.1/7 8 43564 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เกษมรัตนสกุล 28 มาก
ม.1/7 9 43565 ด.ช. พงศ์พล บูรณจารุกร 31 มากท่ีสุด
ม.1/7 10 43566 ด.ช. พันวา เขาสูง 30 มากท่ีสุด
ม.1/7 11 43567 ด.ช. พุฒิเมธ กิติวรรณวนิช 28 มาก
ม.1/7 12 43568 ด.ช. ภควัท นิติมงคลชัย 29 มากท่ีสุด
ม.1/7 13 43569 ด.ช. รัชชานนท์ จงมีสุข 31 มากท่ีสุด
ม.1/7 14 43570 ด.ช. วงสวัสด์ิ ระวีศรี 31 มากท่ีสุด
ม.1/7 15 43571 ด.ช. วุฒิภัทร วรรณจงค า 31 มากท่ีสุด
ม.1/7 16 43572 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุขเขตต์ 26 มาก
ม.1/7 17 43573 ด.ช. สาริศ ประเสริฐ 33 มากท่ีสุด
ม.1/7 18 43574 ด.ช. อัครวินท์ วันทะวงษ์ 35 มากท่ีสุด
ม.1/7 19 43575 ด.ญ. จิรภิญญา จันทร์มิตร 27 มาก
ม.1/7 20 43576 ด.ญ. ชนิดาภา สุภาวิมล 30 มากท่ีสุด
ม.1/7 21 43577 ด.ญ. ชัญญฑิตา แก้วแดง 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 22 43578 ด.ญ. ฌานิยา จันทรวารีเลขา 27 มาก
ม.1/7 23 43579 ด.ญ. ญาตาวี นาวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/7 24 43580 ด.ญ. ฐิติรัตน์ บุญเสริม 29 มากท่ีสุด
ม.1/7 25 43581 ด.ญ. ณัฏฐ์วีรา ไตละนันทน์ 18 ปานกลาง
ม.1/7 26 43582 ด.ญ. เตชินี นาทันรีบ 29 มากท่ีสุด
ม.1/7 27 43583 ด.ญ. นภสร จิตไพศาลวัฒนา 33 มากท่ีสุด
ม.1/7 28 43584 ด.ญ. นภัสชนก ต้ังใจจงเจริญ 24 มาก
ม.1/7 29 43585 ด.ญ. นวพร ธนากิจ 30 มากท่ีสุด
ม.1/7 30 43586 ด.ญ. นัสนีน สุนทรวาที 30 มากท่ีสุด
ม.1/7 31 43587 ด.ญ. นิชาภา ผลบุญ 31 มากท่ีสุด
ม.1/7 32 43588 ด.ญ. บุณยวรรณ อ่อนวิมล 29 มากท่ีสุด
ม.1/7 33 43589 ด.ญ. ปาลิตา มุริจันทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/7 34 43590 ด.ญ. ปุณิกา จนิษฐ์กุล 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 35 43591 ด.ญ. พิชญาพร ศิริชัย 27 มาก
ม.1/7 36 43592 ด.ญ. พิมพ์วรัชญ์ ปัญญะสังข์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/7 37 43593 ด.ญ. ภควรรณ พันธุสิทธ์ิเสรี 30 มากท่ีสุด
ม.1/7 38 43594 ด.ญ. ภิชญาภา ศรีอุดมวุฒิ 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 39 43595 ด.ญ. มณัญธกานต์ กุมผัน 27 มาก
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ม.1/7 40 43596 ด.ญ. มนธิชา สิงขรณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/7 41 43597 ด.ญ. มัสฤณ สินธ์ุนอง 29 มากท่ีสุด
ม.1/7 42 43598 ด.ญ. วรัทยา รอดวัฒนกุล 34 มากท่ีสุด
ม.1/7 43 43599 ด.ญ. ศิรดา วรยศ 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 44 43600 ด.ญ. ศุภกานต์ นนท์ตา 32 มากท่ีสุด
ม.1/7 45 43601 ด.ญ. อธิรวี จันทวิลาศ 32 มากท่ีสุด
ม.1/8 1 43602 ด.ช. กรกฤต ลายทิพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 2 43603 ด.ช. กรณัฏฐ์ ตันติวีระวิทยา 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 3 43604 ด.ช. กฤติเดช ศรีวงศ์กรฤต 32 มากท่ีสุด
ม.1/8 4 43605 ด.ช. ชัยรักษ์ แก้วมุงคุณ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 5 43606 ด.ช. ชาคริต ศรีสวน 32 มากท่ีสุด
ม.1/8 6 43607 ด.ช. โชติวิทย์ เกรียงไกรลิปิกร 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 7 43608 ด.ช. ทวีรัฐ ศรีหะบุตร 33 มากท่ีสุด
ม.1/8 8 43609 ด.ช. ธนกร โพธ์ิอ่าน 21 ปานกลาง
ม.1/8 9 43610 ด.ช. ธีรนัย ธรรมเพชร 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 10 43611 ด.ช. ธีรวัฒณ์ โทจันทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 11 43612 ด.ช. นฤวิชณ์ องค์กบิลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 12 43613 ด.ช. นันทวัส สิริวรรณภา 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 13 43614 ด.ช. พชรภัทร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ 27 มาก
ม.1/8 14 43615 ด.ช. พสิษฐ์ สิทธิพาชัยกุล 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 15 43616 ด.ช. พุทธิกร จุลพันธ์ 28 มาก
ม.1/8 16 43617 ด.ช. ภาวินทร์ ปนิชิจิวาสันต์ 27 มาก
ม.1/8 17 43618 ด.ช. รัฐภูมิ สงเคราะห์ 28 มาก
ม.1/8 18 43619 ด.ช. ฤกษ์ฟ้าคราม พงศ์เพชรดิถ 33 มากท่ีสุด
ม.1/8 19 43620 ด.ช. วิริทธ์ิพล วิจิตรบูรพัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 20 43621 ด.ช. วีรภัทร คุณรัชตะไพโรจน์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/8 21 43622 ด.ช. เวฟ่ี วาเอล อิซา อัลซาวาด 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 22 43623 ด.ช. ฮารุโตะ ซูซูกิ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 23 43624 ด.ญ. กรวรรณ ดิษฐอุดม 32 มากท่ีสุด
ม.1/8 24 43625 ด.ญ. กัณฐรัตน์ มุรธาธัญลักษณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 25 43626 ด.ญ. ฆณิสรา ฉินพลิกานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 26 43627 ด.ญ. จิณห์นิภา สวัสด์ิดิเรกศาล 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 27 43628 ด.ญ. ชนันท์กานต์ เสียงหลาย 28 มาก
ม.1/8 28 43629 ด.ญ. ชาลิสา ยอดระยับ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 29 43630 ด.ญ. ณภัทรชนก พรรณบัว 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 30 43631 ด.ญ. ณัฐสินี นาประเสริฐ 27 มาก
ม.1/8 31 43632 ด.ญ. ธนภา ศรีจันทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/8 32 43633 ด.ญ. ธวัลรัตน์ สมบูรณ์โชคดี 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 33 43634 ด.ญ. ธัญนุช ศรีศิริทรงไชย 26 มาก
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ม.1/8 34 43635 ด.ญ. นิชภัทร นาคเดช 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 35 43636 ด.ญ. ปพิชญา กุลสาทร 27 มาก
ม.1/8 36 43637 ด.ญ. พิชญาดา เมธีกสิพิพัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/8 37 43638 ด.ญ. พิมพ์นารา แก้งค า 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 38 43639 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ ปริยะวาที 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 39 43640 ด.ญ. เพชรพราว ไกรภักดี 30 มากท่ีสุด
ม.1/8 40 43641 ด.ญ. ภูษณิศา ศุภพงศภาวัต 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 41 43642 ด.ญ. มิน ฮี คัง 33 มากท่ีสุด
ม.1/8 42 43643 ด.ญ. ศศนันท์ รัมยาภิวัฒน์กุล 25 มาก
ม.1/8 43 43644 ด.ญ. อรัญญา จิตต์ต้ัง 31 มากท่ีสุด
ม.1/8 44 43645 ด.ญ. อลิสา ตรีพงษ์ศิลป์ 28 มาก
ม.1/8 45 43646 ด.ญ. อัญญะดา สุภาวิตา 27 มาก
ม.1/9 1 43647 ด.ช. กรวิชญ์ โชติช่วง 33 มากท่ีสุด
ม.1/9 2 43648 ด.ช. กรวิชญ์ บรรเลงใจ 30 มากท่ีสุด
ม.1/9 3 43649 ด.ช. กษิดิศ จ้องศิรินุรักษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 4 43650 ด.ช. กันต์พจน์ สกุลสงวนสุข 33 มากท่ีสุด
ม.1/9 5 43651 ด.ช. กีรติ กาญจนรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 6 43652 ด.ช. คณาธิป นาเมืองรักษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 7 43653 ด.ช. จิรพัฒน์ สีลาดหา 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 8 43654 ด.ช. ชนาธิป อ้นสุวรรณ 27 มาก
ม.1/9 9 43655 ด.ช. ชวิศ แสงเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 10 43656 ด.ช. ณัฏฐ์ ชูปาน 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 11 43657 ด.ช. ธารินทร์ แผ่นงา 33 มากท่ีสุด
ม.1/9 12 43658 ด.ช. ปวริศ ฉ่ัววิเชียร 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 13 43659 ด.ช. ปิยวัฒน์ กล่ินหอม 28 มาก
ม.1/9 14 43660 ด.ช. พัทธนันท์ มายะการ 34 มากท่ีสุด
ม.1/9 15 43661 ด.ช. พัสกร พรศิรประภาพันธ์ 28 มาก
ม.1/9 16 43662 ด.ช. พิสิษฐ์ อติสุธาโภชน์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/9 17 43663 ด.ช. พีรวิชญ์ แพ่งสุภา 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 18 43664 ด.ช. ภูฤทธ์ิ ล้ิมสุวรรณกุล 30 มากท่ีสุด
ม.1/9 19 43665 ด.ช. รวีโรจน์ โพธิพีรนันท์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 20 43666 ด.ช. วรณ ญาณสิทธ์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 21 43667 ด.ช. วรเมธ ราชมนตรี 26 มาก
ม.1/9 22 43668 ด.ช. วรเวช ศรีพรม 33 มากท่ีสุด
ม.1/9 23 43669 ด.ช. อัฑฒ์วิชญ์ ฉลาดธัญญกิจ 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 24 43670 ด.ญ. กุลสตรี ฐิตะสาร 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 25 43671 ด.ญ. ณัฎฐา เปียผ่อง 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 26 43672 ด.ญ. ณัฐนรี พูลสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.1/9 27 43673 ด.ญ. ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน 31 มากท่ีสุด
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ม.1/9 28 43674 ด.ญ. บุณยอร ดวงสินธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 29 43675 ด.ญ. ปุณยาพร รุณทิวา 29 มากท่ีสุด
ม.1/9 30 43676 ด.ญ. ปุนรดา ทิพย์ประภา 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 31 43677 ด.ญ. พัชรวดี ชาวหนองแขม 28 มาก
ม.1/9 32 43678 ด.ญ. พัชรีรัตน์ สมัยสมภพ 30 มากท่ีสุด
ม.1/9 33 43679 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เหลืองพิริยะชาติ 33 มากท่ีสุด
ม.1/9 34 43680 ด.ญ. พิมวริณ ทองดี 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 35 43681 ด.ญ. ภศิกา ตัญญูไพบูลย์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 36 43682 ด.ญ. ภิชญาดา ศรีอุดมวุฒิ 32 มากท่ีสุด
ม.1/9 37 43683 ด.ญ. โยศิตา ด้วงหิรัญ 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 38 43684 ด.ญ. วิระญาดา พาลี 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 39 43685 ด.ญ. ศิรภัสสร วงษ์เทศ 26 มาก
ม.1/9 40 43686 ด.ญ. ศิลปิน เตมีศิลปิน 28 มาก
ม.1/9 41 43687 ด.ญ. สริดา เลาหพิบูลย์กุล 30 มากท่ีสุด
ม.1/9 42 43688 ด.ญ. สิรภัค ลภะวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/9 43 43689 ด.ญ. สิริรัก ทูนเอย์ 35 มากท่ีสุด
ม.1/9 44 43690 ด.ญ. สุณัฏฐา ติณสิริสุข 31 มากท่ีสุด
ม.1/9 45 43691 ด.ญ. อันนา พูนขันธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/10 1 43692 ด.ช. กรกนก จันทรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 2 43693 ด.ช. กันตพัฒน์ ลายสุวรรณชัย 29 มากท่ีสุด
ม.1/10 3 43694 ด.ช. จักรพัฒน์ สุภวราหะสุนทร 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 4 43695 ด.ช. จิรัฏฐ์กิตต์ เปรมจิตร์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 5 43696 ด.ช. ฌานปกรณ์ ประดิษฐสุวรรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 6 43697 ด.ช. ธนพัฒ รัตนพันธ์ุวรกุล 28 มาก
ม.1/10 7 43698 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ศิริเวชภัณฑ์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/10 8 43699 ด.ช. ธานัท พวงแก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.1/10 9 43700 ด.ช. ธีรภัทร สมพร้ิง 30 มากท่ีสุด
ม.1/10 10 43701 ด.ช. ปรัชญา ศรีศิริกุล 32 มากท่ีสุด
ม.1/10 11 43702 ด.ช. พีระณัฐ ช านาญกิจ 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 12 43703 ด.ช. ภคนนท์ จ่ันสุวรรณ์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/10 13 43704 ด.ช. ภูมิกิติ ปราสาทวัฒนา 30 มากท่ีสุด
ม.1/10 14 43705 ด.ช. ภูวัศ จันทร์แก้ว 28 มาก
ม.1/10 15 43706 ด.ช. รพีพัฒน์ รับพรพระ 30 มากท่ีสุด
ม.1/10 16 43707 ด.ช. รพีภัทร วาซัน 38 มากท่ีสุด
ม.1/10 17 43708 ด.ช. รัชพล เฉลิมรัตนสกุล 29 มากท่ีสุด
ม.1/10 18 43709 ด.ช. วชิรวิทย์ อารีสมาน 27 มาก
ม.1/10 19 43710 ด.ช. ศิริโชค โฉมฉิน 29 มากท่ีสุด
ม.1/10 20 43711 ด.ญ. กฤตชญาดา สุพรรณศรี 29 มากท่ีสุด
ม.1/10 21 43712 ด.ญ. กัญญาณัฐ พรมทา 29 มากท่ีสุด
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ม.1/10 22 43713 ด.ญ. ชุตินันท์ เจริญดี 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 23 43714 ด.ญ. ญาณนันท์ สงสม 28 มาก
ม.1/10 24 43715 ด.ญ. ญาณิศา สมบัติวัฒนกุล 28 มาก
ม.1/10 25 43716 ด.ญ. ณัฐนันท์ ไตรภัคพงษ์สกุล 28 มาก
ม.1/10 26 43717 ด.ญ. ดารารัศม์ ฤกษ์อุณพงศ์ 27 มาก
ม.1/10 27 43718 ด.ญ. ธนพร สงเเป้น 22 มาก
ม.1/10 28 43719 ด.ญ. นันท์นภัส รุ่งเรืองธนวิชญ์ 28 มาก
ม.1/10 29 43720 ด.ญ. นันท์นภัส อนันตภักด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.1/10 30 43721 ด.ญ. นารีรัตน์ เณรมณี 34 มากท่ีสุด
ม.1/10 31 43722 ด.ญ. นินา วาแนสซ่า มิเชลมายล่ิง 30 มากท่ีสุด
ม.1/10 32 43723 ด.ญ. ปณาลี วาทีมงคลกาล 33 มากท่ีสุด
ม.1/10 33 43724 ด.ญ. ปทุมวรรณ อักษรนิตย์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 34 43725 ด.ญ. ปภาวรินทร์ ชูประสิทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 35 43726 ด.ญ. ปภาวี หญ้าปรัง 22 มาก
ม.1/10 36 43727 ด.ญ. ปวริศา ไทยนุกูล 32 มากท่ีสุด
ม.1/10 37 43728 ด.ญ. พรชนก เกณฑ์กระโทก 34 มากท่ีสุด
ม.1/10 38 43729 ด.ญ. พัชราภรณ์ ชัยมงคล 32 มากท่ีสุด
ม.1/10 39 43730 ด.ญ. พิชญ์นาภัส ทองทา 29 มากท่ีสุด
ม.1/10 40 43731 ด.ญ. ภัทรวดี ภูมิสุวรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.1/10 41 43732 ด.ญ. ภัศรา จิตรานนท์ 8 น้อย
ม.1/10 42 43733 ด.ญ. ภูริชญา รักขนาม 31 มากท่ีสุด
ม.1/10 43 43734 ด.ญ. สิรินดา โกมลมาลย์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/10 44 43735 ด.ญ. สุปรียา จันทรมงคล 9 น้อย
ม.1/10 45 43736 ด.ญ. อรณิชา พูลเกษม 22 มาก
ม.1/11 1 43737 ด.ช. กฤติธี นาคอุไร 30 มากท่ีสุด
ม.1/11 2 43738 ด.ช. กษิดิศ ธิโสภา 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 3 43739 ด.ช. กษิติธร ลานยศ 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 4 43740 ด.ช. กันตพัฒน์ บวรภิญโญพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/11 5 43741 ด.ช. กานต์พงษ์ สารตันติพงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/11 6 43742 ด.ช. จิรภัทร กิตติศิริการ 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 7 43743 ด.ช. เจษฎาภรณ์ บุญป่ัน 32 มากท่ีสุด
ม.1/11 8 43744 ด.ช. ณเอก ไชยแก้ว 28 มาก
ม.1/11 9 43745 ด.ช. ทาคุมิ ทานากะ 20 ปานกลาง
ม.1/11 10 43746 ด.ช. ธีรทัศน์ ดินแผ่น 32 มากท่ีสุด
ม.1/11 11 43747 ด.ช. นพวิชญ์ ปลิวจันทึก 27 มาก
ม.1/11 12 43748 ด.ช. นรภัทร ศรีสุวะ 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 13 43749 ด.ช. ปกรณ์กฤษฏ์ ค้ าชู 31 มากท่ีสุด
ม.1/11 14 43750 ด.ช. ปภาวิน สัจจะบุตร 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 15 43751 ด.ช. ปรัชญา อนุรักษ์กิตติ 31 มากท่ีสุด
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ม.1/11 16 43752 ด.ช. ฟาร์ฮาน มุนินทร์ 26 มาก
ม.1/11 17 43753 ด.ช. ภูกิจ กล่ าทวีธนะ 26 มาก
ม.1/11 18 43754 ด.ช. รนภษ คุมวงศ์วาญ 17 ปานกลาง
ม.1/11 19 43755 ด.ญ. กัณญาภัค เครือครัด 28 มาก
ม.1/11 20 43756 ด.ญ. กัลยรัตน์ สมบูรณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 21 43757 ด.ญ. แก้วขวัญ มีศักด์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.1/11 22 43758 ด.ญ. จรรยวรรธ บุญช่วยธนวัจน์ 12 น้อย
ม.1/11 23 43759 ด.ญ. จิณัฐตา สีโทมี 17 ปานกลาง
ม.1/11 24 43760 ด.ญ. จิดาภา ไสลเพ็ชร 20 ปานกลาง
ม.1/11 25 43761 ด.ญ. ชยานันท์ หมัดหมุด 33 มากท่ีสุด
ม.1/11 26 43762 ด.ญ. ตรีทิตยพิดา ฮอล์ล 33 มากท่ีสุด
ม.1/11 27 43763 ด.ญ. ธนกานต์ โชติวาณิชย์เสถียร 24 มาก
ม.1/11 28 43764 ด.ญ. ธมล มโนรถกุล 34 มากท่ีสุด
ม.1/11 29 43765 ด.ญ. นภสร แสงมณี 30 มากท่ีสุด
ม.1/11 30 43766 ด.ญ. นภัสกร วรจินต์ 28 มาก
ม.1/11 31 43767 ด.ญ. ปพิชญา ริมพิสอน 28 มาก
ม.1/11 32 43768 ด.ญ. ปานรดา จิตรเจริญ 33 มากท่ีสุด
ม.1/11 33 43769 ด.ญ. ปุญญิศา กาศกระโทก 33 มากท่ีสุด
ม.1/11 34 43770 ด.ญ. ปุณญรัสม์ิ นันโท 29 มากท่ีสุด
ม.1/11 35 43771 ด.ญ. ปุณณดา วงศาโรจน์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/11 36 43772 ด.ญ. พาทินธิดา เกตุโกมล 34 มากท่ีสุด
ม.1/11 37 43773 ด.ญ. ภัทรภร เขมาบุณย์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/11 38 43774 ด.ญ. ภัทรวรินทร์ บุญทวี 28 มาก
ม.1/11 39 43775 ด.ญ. ภัทระณิษฐ์ มีนะกนิษฐ 31 มากท่ีสุด
ม.1/11 40 43776 ด.ญ. ภิรญา เปรมอนันต์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/11 41 43777 ด.ญ. รวิสรา ป้ันประดับ 27 มาก
ม.1/11 42 43778 ด.ญ. วนัชพร แซ่ล้ิม 33 มากท่ีสุด
ม.1/11 43 43779 ด.ญ. วีรนัญดา ศรีรักษา 28 มาก
ม.1/11 44 43780 ด.ญ. โสภาพันธ์ จันทร์เพ็ญ 32 มากท่ีสุด
ม.1/11 45 43781 ด.ญ. อารีย์ มนูชาญตินันท์ 28 มาก
ม.1/12 1 43782 ด.ช. กฤติกร ต้ังคุรุสรณ์ 28 มาก
ม.1/12 2 43783 ด.ช. ก้องกิดากร รัตนกูล 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 3 43784 ด.ช. ณฐพัชร สรคุปต์ 26 มาก
ม.1/12 4 43785 ด.ช. ณภัทร จักกะพาก 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 5 43786 ด.ช. ณภัทร แสงพิทักษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 6 43787 ด.ช. ธนกร ภู่อร่าม 28 มาก
ม.1/12 7 43788 ด.ช. บวรวิชญ์ จิรเรืองตระกูล 27 มาก
ม.1/12 8 43789 ด.ช. ปพนธีร์ รักษ์ด า 30 มากท่ีสุด
ม.1/12 9 43790 ด.ช. ปราชญ์ สุพะธีระ 28 มาก
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ม.1/12 10 43791 ด.ช. ปิยวัตร กัณทะวงค์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 11 43792 ด.ช. ภาณุพงค์ ศิริกุล 31 มากท่ีสุด
ม.1/12 12 43793 ด.ช. ภาวิน วงค์ชัย 31 มากท่ีสุด
ม.1/12 13 43794 ด.ช. เมธิชนม์ ประสิทธ์ินอก 31 มากท่ีสุด
ม.1/12 14 43795 ด.ช. วรานนท์ เจียรนัย 26 มาก
ม.1/12 15 43796 ด.ช. วิธวินท์ รุจิจนากุล 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 16 43797 ด.ช. สิรภพ กาญจนสมบูรณ์ 35 มากท่ีสุด
ม.1/12 17 43798 ด.ช. สุริยะโชติ วิชัชวาลย์กุล 27 มาก
ม.1/12 18 44007 ด.ช. ศุภกร ชัยภัทรอังกูล 30 มากท่ีสุด
ม.1/12 19 43799 ด.ญ. กัญจน์ณัฎฐ์ ใจสบาย 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 20 43800 ด.ญ. กัญญณัช นาคทองเพชร 27 มาก
ม.1/12 21 43801 ด.ญ. เขมจิรา มะลิสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.1/12 22 43802 ด.ญ. ฐิรญาดา สมารักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 23 43803 ด.ญ. ณปภา จันทรวิทูร 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 24 43804 ด.ญ. ณหทัย ปัญญารินทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 25 43805 ด.ญ. ณัฏศิณี ชินราช 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 26 43806 ด.ญ. ณัฐนรี ปานทสูตร 24 มาก
ม.1/12 27 43807 ด.ญ. แทนขวัญ สูตะบุตร 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 28 43808 ด.ญ. นภัสกร บัวสุวรรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/12 29 43809 ด.ญ. นภัสนันท์ ปรีดีสนิท 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 30 43810 ด.ญ. บุณฑริกา อุดมพรสิน 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 31 43811 ด.ญ. ปรัชรัศม์ วงศ์เสถียรโชค 34 มากท่ีสุด
ม.1/12 32 43812 ด.ญ. พิชญาภา ออกช่อ 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 33 43813 ด.ญ. พิมพ์นารา โสมะเกษตริน 27 มาก
ม.1/12 34 43814 ด.ญ. แพรพิไล แพงโพนทอง 33 มากท่ีสุด
ม.1/12 35 43815 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เปรมสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.1/12 36 43816 ด.ญ. มัชฌิมา สุวรรณกูล 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 37 43817 ด.ญ. รวิษฎา เกตุก้อนแก้ว 27 มาก
ม.1/12 38 43818 ด.ญ. ลลดา ชินภัทรนันท์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 39 43819 ด.ญ. วัลย์ลิฌา ศรีนิเวศน์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/12 40 43820 ด.ญ. สโรชา จิวะเกียรติ 34 มากท่ีสุด
ม.1/12 41 43821 ด.ญ. สิรินธร์ ลินน์ เคลย์ตัน 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 42 43822 ด.ญ. สิรินัดดา เครือศรี 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 43 43823 ด.ญ. อภิชญา ทองประดิษฐ 32 มากท่ีสุด
ม.1/12 44 43824 ด.ญ. อภิญญา ไชยวินิจ 30 มากท่ีสุด
ม.1/12 45 43825 ด.ญ. อิสรีย์ ชินธรรมรักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 1 43826 ด.ช. กิติพัฒน์ สฤษฏ์เกรียง 32 มากท่ีสุด
ม.1/13 2 43827 ด.ช. กุลภัสสร์ วัฒนา 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 3 43828 ด.ช. จารุเดช แจ่มจ ารัส 32 มากท่ีสุด
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ม.1/13 4 43829 ด.ช. ชนาภัทร ชวดชัยภูมิ 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 5 43830 ด.ช. ณัฐพล บุญเรือง 20 ปานกลาง
ม.1/13 6 43831 ด.ช. ตฤณ พุทธสอน 21 ปานกลาง
ม.1/13 7 43832 ด.ช. ธนดล พักรอด 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 8 43833 ด.ช. ธาวิน พีรยานันท์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 9 43834 ด.ช. ธีรวิทย์ ไวทยวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 10 43835 ด.ช. ปฏิพัทธ์ ประทุมวัน 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 11 43836 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ประดับพงศ์ 27 มาก
ม.1/13 12 43837 ด.ช. พลสันต์ ดีเกตุ 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 13 43838 ด.ช. ยศพนธ์ ทัฬหกุล 28 มาก
ม.1/13 14 43839 ด.ช. วรดร นางนวล 27 มาก
ม.1/13 15 43840 ด.ช. ศรีบรรพต วงษ์ค า 28 มาก
ม.1/13 16 43841 ด.ช. สกลวัฒน์ กสิกร 33 มากท่ีสุด
ม.1/13 17 43842 ด.ช. หรรษา เกตุจิตร์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 18 43843 ด.ช. อธิชา วงศ์ผกา 34 มากท่ีสุด
ม.1/13 19 43844 ด.ญ. กันตินันท์ นพรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 20 43845 ด.ญ. เขมจิรา ศิริรักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 21 43846 ด.ญ. จารุมน สันติสิริสมบูรณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/13 22 43847 ด.ญ. ชญาภา เดิมหล่ิม 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 23 43848 ด.ญ. ชนมน ภาศักดี 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 24 43849 ด.ญ. ณอาภา นววัชรกูล 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 25 43850 ด.ญ. ณัฐทิตา วงศ์ธนโรจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 26 43851 ด.ญ. ณิชกมล ทองธวัช 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 27 43852 ด.ญ. ณิชาภา ด ารงวุฒินนท์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 28 43853 ด.ญ. ธนภรณ์ภัค พุ่มเพ็ชร 27 มาก
ม.1/13 29 43854 ด.ญ. ธัญญรัตน์ ทบทวนน้อย 34 มากท่ีสุด
ม.1/13 30 43855 ด.ญ. นนทภัค นานิล 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 31 43856 ด.ญ. นลินพร ชินรัตนคุณ 26 มาก
ม.1/13 32 43857 ด.ญ. ปทิตตา ผดุงศิลป์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 33 43858 ด.ญ. ปทิตตา ลิมปวโรตม์ 27 มาก
ม.1/13 34 43859 ด.ญ. ปวรวรรณ ธนบดี 29 มากท่ีสุด
ม.1/13 35 43860 ด.ญ. พัทธนันท์ ชมเชย 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 36 43861 ด.ญ. ภาณดา เฉียบแหลม 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 37 43862 ด.ญ. มธุริน บูรณ์เจริญ 30 มากท่ีสุด
ม.1/13 38 43863 ด.ญ. มนัญชญา เคียงข้าง 31 มากท่ีสุด
ม.1/13 39 43864 ด.ญ. วิรัลพัชร ลิมป์ธนวงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/13 40 43865 ด.ญ. วิลาสินี ศรวิไล 25 มาก
ม.1/13 41 43866 ด.ญ. สิริราช สุวรรณมลิวงศ์ 26 มาก
ม.1/13 42 43867 ด.ญ. สุพิชชา แสงนนท์ 28 มาก
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ม.1/13 43 43868 ด.ญ. อภิชญา จิตตนาค 27 มาก
ม.1/13 44 43869 ด.ญ. อานัส มนูชาญตินันท์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/13 45 44008 ด.ญ. ญาณิศา สวมศรี 30 มากท่ีสุด
ม.1/14 1 43870 ด.ช. กิตติภูมิ ละครพล 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 2 43871 ด.ช. จิรภัทร จิระอรรถกุล 33 มากท่ีสุด
ม.1/14 3 43872 ด.ช. ชยานนท์ จันทร์สาส์น 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 4 43873 ด.ช. ณัฐชวัจน์ พุ่มพวง 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 5 43874 ด.ช. โดฮา อามีน 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 6 43875 ด.ช. เตชินท์ วงษ์มะเซาะ 27 มาก
ม.1/14 7 43876 ด.ช. ธนภณ แก่นสาร 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 8 43877 ด.ช. ธนัช สุวรรณจิตร์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 9 43878 ด.ช. ธนันต์ วิเศษย่ิง 33 มากท่ีสุด
ม.1/14 10 43879 ด.ช. ธนินท์รัฐ ชีวศรีพฤฒา 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 11 43880 ด.ช. ธีรพรรด์ิ นิลสัมฤทธ์ิ 28 มาก
ม.1/14 12 43881 ด.ช. นครินทร์ หลาซุน 34 มากท่ีสุด
ม.1/14 13 43882 ด.ช. ปิยภูมิ กังสมุทร 28 มาก
ม.1/14 14 43883 ด.ช. ปิโยรส ภาสกานนท์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/14 15 43884 ด.ช. พรพิพัฒน์ วงศ์กล้า 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 16 43885 ด.ช. พรหมมา เจียมสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.1/14 17 43886 ด.ช. พุทธ สินธุวงษ์ภูษา 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 18 43887 ด.ช. มหานที แสงดอกไม้ 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 19 43888 ด.ช. รุจพงษ์ จันจ าปา 26 มาก
ม.1/14 20 43889 ด.ช. วีรเทพ เทียมสว่าง 33 มากท่ีสุด
ม.1/14 21 43890 ด.ช. สิรภัทร กลอนสลับ 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 22 43891 ด.ช. อธิป วงศ์ผกา 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 23 43892 ด.ช. อาคีรา สิงหทัต นุ่มน่ิม 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 24 43893 ด.ญ. จินต์จุฑา แสนสุข 30 มากท่ีสุด
ม.1/14 25 43894 ด.ญ. ญากานดา เมฆหมอก 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 26 43895 ด.ญ. ณัฐณิชา อินมาตย์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 27 43896 ด.ญ. ณิชาภัชร จันทร์สมบัติ 29 มากท่ีสุด
ม.1/14 28 43897 ด.ญ. ธัญจิรา หลิน 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 29 43898 ด.ญ. ธิฌานันท์ ปล้องใหม่ 28 มาก
ม.1/14 30 43899 ด.ญ. ธีรารัตน์ ย่ิงธนาพิสุทธ์ื 30 มากท่ีสุด
ม.1/14 31 43900 ด.ญ. ปัทม์สิตา พัชรวิชญ์ 33 มากท่ีสุด
ม.1/14 32 43901 ด.ญ. พรชนก สุขส าราญ 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 33 43902 ด.ญ. พัชรพร พรมตา 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 34 43903 ด.ญ. พิมพ์ชนก แก้วชุ่ม 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 35 43904 ด.ญ. พิมพ์ลภัส แซ่คู 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 36 43905 ด.ญ. ลลิดา ใยบัวเทศ 31 มากท่ีสุด
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ม.1/14 37 43906 ด.ญ. ศุภิสรา สอนสันต์ 26 มาก
ม.1/14 38 43907 ด.ญ. สวิชญา จักษุดุลย์ 28 มาก
ม.1/14 39 43908 ด.ญ. สาริศา ศรีบัวทอง 30 มากท่ีสุด
ม.1/14 40 43909 ด.ญ. สิริขวัญ คณาญาติ 30 มากท่ีสุด
ม.1/14 41 43910 ด.ญ. สุพิชญา ค าเลิศ 35 มากท่ีสุด
ม.1/14 42 43911 ด.ญ. อชิรญา โสวรรณี 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 43 43912 ด.ญ. อภิญญา เอ้ือปัญญาสีห์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/14 44 43913 ด.ญ. ฮีน่า อามบาน่ี 31 มากท่ีสุด
ม.1/14 45 44009 ด.ญ. จิณพัต เอ่งฉ้วน 29 มากท่ีสุด
ม.1/15 1 43914 ด.ช. กฤชณัท มระม้ิง 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 2 43915 ด.ช. ณัทกร ฤทธ์ิจรูญ 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 3 43916 ด.ช. กฤตภาส ต้ังอมรรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 4 43917 ด.ช. กฤตเมธ เกียรติศรีสัจญาณ 28 มาก
ม.1/15 5 43918 ด.ช. กัณฐี ประเทืองสุข 34 มากท่ีสุด
ม.1/15 6 43919 ด.ช. กิตติพัฒน์ มาประชา 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 7 43920 ด.ช. เขาใหญ่ เจ้า 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 8 43921 ด.ช. จักรพงศ์ ใจกลาง 32 มากท่ีสุด
ม.1/15 9 43922 ด.ช. จุลบดี ผลศรีนาค 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 10 43923 ด.ช. ชนาธิป ปล้ืมใจ 34 มากท่ีสุด
ม.1/15 11 43924 ด.ช. ชลันธร ตรีตรง 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 12 43925 ด.ช. ณภัสวัศ แซ่ย่าง 28 มาก
ม.1/15 13 43926 ด.ช. ณัฎฐวัฒน์ เจริญศิริพงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 14 43927 ด.ช. ณัฐพล มีปัญญา 38 มากท่ีสุด
ม.1/15 15 43928 ด.ช. เตชิต วงษ์มะเซาะ 29 มากท่ีสุด
ม.1/15 16 43929 ด.ช. ธนพนธ์ ชัยณรงค์ 27 มาก
ม.1/15 17 43930 ด.ช. ประกายเพชร กาญจนเลขา 29 มากท่ีสุด
ม.1/15 18 43931 ด.ช. ปรีดาวัฒน์ โพธ์ิศรี 29 มากท่ีสุด
ม.1/15 19 43932 ด.ช. ปัณณธร วันเต็ม 29 มากท่ีสุด
ม.1/15 20 43933 ด.ช. ปิยวัฒน์ พิมพ์ชัย 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 21 43934 ด.ช. พงศ์ภัค ชูทอง 28 มาก
ม.1/15 22 43935 ด.ช. พันแสง บุญบัญญัติ 28 มาก
ม.1/15 23 43936 ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ อ่อนศรี 28 มาก
ม.1/15 24 43937 ด.ช. ภมร หม่ืนจ าเริญ 27 มาก
ม.1/15 25 43938 ด.ช. ภูวเดช เสนาจอหอ 22 มาก
ม.1/15 26 43939 ด.ช. ยศกร พลราช 28 มาก
ม.1/15 27 43940 ด.ช. รัชชนันท์ แก้วสุริยะโยธิน 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 28 43941 ด.ช. วสวัตต์ิ ฟูสิริพงษ์ 34 มากท่ีสุด
ม.1/15 29 43942 ด.ช. ศิวัช จินรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 30 43943 ด.ช. สรวิศ ย้ิมสุด 33 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/15 31 43944 ด.ช. สิทธันต์ อารมณ์ประเสริฐ 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 32 43945 ด.ช. อัศวิน ตันโพธ์ิประสิทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 33 43946 ด.ช. อินฑัช เตชะเกิดกมล 22 มาก
ม.1/15 34 43947 ด.ญ. ขวัญเนตร ช านิเขตรการณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/15 35 43948 ด.ญ. นโม ไชยช่วย 34 มากท่ีสุด
ม.1/15 36 43949 ด.ญ. ปวริศา ลีโภคานนท์ 32 มากท่ีสุด
ม.1/15 37 43950 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ ต้ังสกุล 28 มาก
ม.1/15 38 43951 ด.ญ. พรปวีณ์ ช่ืนพร้อม 33 มากท่ีสุด
ม.1/15 39 43952 ด.ญ. พิมพ์นภัส หาญพิทักษ์สุข 8 น้อย
ม.1/15 40 43953 ด.ญ. พีชญา ปืนโก 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 41 43954 ด.ญ. มาฆสิริ เทพสิทธา 29 มากท่ีสุด
ม.1/15 42 43955 ด.ญ. สุพิชชา เอ้ือปัญญาสีห์ 9 น้อย
ม.1/15 43 43956 ด.ญ. อรชพร วัชรสกุณี 31 มากท่ีสุด
ม.1/15 44 43957 ด.ญ. อุษณิษา เถ่ือนพิทักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/15 45 44010 ด.ญ. พรชนัน โคตรพรม 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 1 43958 ด.ช. กฤตเมธ สุวรรณตันหยง 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 2 43959 ด.ช. ก้องภพ เอกปรัชญากุล 31 มากท่ีสุด
ม.1/16 3 43960 ด.ช. ณภัทธร วุฒิไกรวณิชย์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/16 4 43961 ด.ช. เตวิช ผ่องประเสริฐ 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 5 43962 ด.ช. ธณัท ภูมิศิริเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.1/16 6 43963 ด.ช. ธนกร ปรีชามารถ 28 มาก
ม.1/16 7 43964 ด.ช. ธนากร เเย้มบุบผา 20 ปานกลาง
ม.1/16 8 43965 ด.ช. นที ดีสะเมาะ 32 มากท่ีสุด
ม.1/16 9 43966 ด.ช. นวพล โชคกิจเจริญชัย 27 มาก
ม.1/16 10 43967 ด.ช. บวรศิริ วังศานุตร 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 11 43968 ด.ช. ปัณณทัต พลรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.1/16 12 43969 ด.ช. พร้อมพงศ์ ประดิษฐ์พงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 13 43970 ด.ช. พิชัยยศ ชุติธรรมธาดา 31 มากท่ีสุด
ม.1/16 14 43971 ด.ช. ภัทรพงศ์ ชัยอาษา 26 มาก
ม.1/16 15 43972 ด.ช. ภูวภุต วรรณกูล 26 มาก
ม.1/16 16 43973 ด.ช. ศศณ ฉัตรพิรุฬห์พันธ์ุ 17 ปานกลาง
ม.1/16 17 43974 ด.ช. ศักด์ิสิทธ์ิ สุขวัฒนกุล 28 มาก
ม.1/16 18 43975 ด.ช. อลังการ คชวงษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 19 43976 ด.ช. อาชวิน เอ็นดู 32 มากท่ีสุด
ม.1/16 20 44011 ด.ช. เอ้ืออังกูร สร้อยสูงเนิน 12 น้อย
ม.1/16 21 43977 ด.ญ. กัญญาณัฐ สุทธิ 17 ปานกลาง
ม.1/16 22 43978 ด.ญ. เขมจิรา อังคะพิชิต 20 ปานกลาง
ม.1/16 23 43979 ด.ญ. ณัฐิดา ขอด่านกลาง 33 มากท่ีสุด
ม.1/16 24 43980 ด.ญ. ธนาภรณ์ จบศรี 33 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.1/16 25 43981 ด.ญ. ธันยพัต รูปสูง 24 มาก
ม.1/16 26 43982 ด.ญ. ธีรตี หวังโส๊ะ 34 มากท่ีสุด
ม.1/16 27 43983 ด.ญ. นิชาภัส ชุมทอง 30 มากท่ีสุด
ม.1/16 28 43984 ด.ญ. ปริยากร รอดเกล้ียง 28 มาก
ม.1/16 29 43985 ด.ญ. ปัณฑารีย์ กิติวงศ์ไพศาล 30 มากท่ีสุด
ม.1/16 30 43986 ด.ญ. ปุญญิศา วรเพียรกุล 33 มากท่ีสุด
ม.1/16 31 43987 ด.ญ. พร้ิมเพรา ชนะพงศ์วรกุล 33 มากท่ีสุด
ม.1/16 32 43988 ด.ญ. พริมแพรพรรณ ศรีวิเศษ 29 มากท่ีสุด
ม.1/16 33 43989 ด.ญ. พันพรรษศา บุญภา 34 มากท่ีสุด
ม.1/16 34 43990 ด.ญ. พิชญ์สินี สิทธิประเสริฐ 34 มากท่ีสุด
ม.1/16 35 43991 ด.ญ. พิมพ์นภา ศิริจรัสวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.1/16 36 43992 ด.ญ. มนัญณัฐฐา โรจน์พงษ์กุล 28 มาก
ม.1/16 37 43993 ด.ญ. ยุพารัตน์ ปัญญาพอ 31 มากท่ีสุด
ม.1/16 38 43994 ด.ญ. ไรวินทร์ ฟักถนอม 30 มากท่ีสุด
ม.1/16 39 43995 ด.ญ. วริศรา กออินทรศักด์ิ 27 มาก
ม.1/16 40 43996 ด.ญ. วาณิชา พลราช 33 มากท่ีสุด
ม.1/16 41 43997 ด.ญ. วาดทราย ขันดา 28 มาก
ม.1/16 42 43998 ด.ญ. สาริสา ช่องกลาง 32 มากท่ีสุด
ม.1/16 43 43999 ด.ญ. สุพิชฌาย์ บุญช่วย 28 มาก
ม.1/16 44 44000 ด.ญ. สุวพิชญ์ ช่างสลัก 28 มาก
ม.1/16 45 44001 ด.ญ. อลิซ ลักษ์คณา ซิปิยอง 33 มากท่ีสุด
ม.2/1 1 42556 ด.ช. กัญจน์นวิชย์ ม่ันศักด์ิ 26 มาก
ม.2/1 2 42579 ด.ช. จิณณวิชญ์ จันทเบญจม์ภัทร 32 มากท่ีสุด
ม.2/1 3 42629 ด.ช. ชัยณัฏฐ์ ล้ิมชุณหนุกูล 33 มากท่ีสุด
ม.2/1 4 42662 ด.ช. ณภัทร สิงห์ตาก้อง 28 มาก
ม.2/1 5 42667 ด.ช. ณัฏฐชัย สุขสวัสดิภัทร 31 มากท่ีสุด
ม.2/1 6 42716 ด.ช. ธนชาติ หวังเพ่ิมบัณฑิต 30 มากท่ีสุด
ม.2/1 7 42725 ด.ช. ธนวิชญ์ วงษ์สุนทร 28 มาก
ม.2/1 8 42750 ด.ช. ธาวิน เสรีวิวัฒนวงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/1 9 42760 ด.ช. นพดล อมรทรัพย์เจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.2/1 10 42773 ด.ช. นราวิชญ์ พิเศษพงษา 31 มากท่ีสุด
ม.2/1 11 42784 ด.ช. นันทิพัฒน์ เพน 31 มากท่ีสุด
ม.2/1 12 42835 ด.ช. ปัณณวิชญ์ หูรัตนภิรมย์ 26 มาก
ม.2/1 13 42843 ด.ช. ปิยังกูร บุญศรี 33 มากท่ีสุด
ม.2/1 14 42878 ด.ช. พรหมศักด์ิ ทิพย์มาลย์มาศ 35 มากท่ีสุด
ม.2/1 15 42931 ด.ช. พีรวิชญ์ องค์น้ าทิพย์ 27 มาก
ม.2/1 16 43011 ด.ช. วรนัยน์ นางาซาวา 30 มากท่ีสุด
ม.2/1 17 43020 ด.ช. วสวัตต์ิ มูลศิลป์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/1 18 43042 ด.ช. ศุภฤกษ์ เทียนศิวารัตน์ 27 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/1 19 43076 ด.ช. ศุภวิชญ์ สันนิธิลาวัณย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/1 20 43081 ด.ช. สรวิชญ์ สระมูล 29 มากท่ีสุด
ม.2/1 21 43100 ด.ช. สิรภพ ก าแหงคุมพล 29 มากท่ีสุด
ม.2/1 22 43150 ด.ช. เอกภัทร ภู่ประภา 29 มากท่ีสุด
ม.2/1 23 42585 ด.ญ. จิตา ตามประวัติ 33 มากท่ีสุด
ม.2/1 24 42601 ด.ญ. ชญานิศ วิทิศวรการ 24 มาก
ม.2/1 25 42709 ด.ญ. ทักษิณา น้อยสุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.2/1 26 42741 ด.ญ. ธัญญมัยพร กิตติสกุลวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/1 27 42765 ด.ญ. นภัสนันท์ บุญรอด 31 มากท่ีสุด
ม.2/1 28 42864 ด.ญ. พชรรัชต์ ติวากุลพิสิทธ์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.2/1 29 42869 ด.ญ. พบพร ต้ังบุญสุข 34 มากท่ีสุด
ม.2/1 30 42870 ด.ญ. พรชนิตว์ อัครลิขิต 32 มากท่ีสุด
ม.2/1 31 42884 ด.ญ. พลอยชม ตรีคุณประภา 27 มาก
ม.2/1 32 42918 ด.ญ. พิมพ์ภัทรา เล่ห์มงคลไชย 33 มากท่ีสุด
ม.2/1 33 42924 ด.ญ. พิมพาสุข อัศวราชันย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/1 34 42986 ด.ญ. รรรรดา เชวงชวลิต 32 มากท่ีสุด
ม.2/1 35 43055 ด.ญ. ศศิษา ปานพรหมมินทร์ 27 มาก
ม.2/1 36 43129 ด.ญ. อติกานต์ ผู้มีโชคชัย 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 1 42544 ด.ช. กฤตณัฐ สิทธ์ิศิรดิลก 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 2 42550 ด.ช. กฤติน บัวสังข์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/2 3 42557 ด.ช. กันตธีร์ ไทยสม 32 มากท่ีสุด
ม.2/2 4 42633 ด.ช. ชิน สังข์วิเศษ 32 มากท่ีสุด
ม.2/2 5 42641 ด.ช. ฐิตพัฒน์ สุนทโร 32 มากท่ีสุด
ม.2/2 6 42682 ด.ช. ณัฐพล ธรรมางกูร 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 7 42728 ด.ช. ธนัช อัครอุปพันธ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 8 42737 ด.ช. ธัชนนท์ กิตติกุลเมธี 32 มากท่ีสุด
ม.2/2 9 42763 ด.ช. นภันต์นพ หวังดี 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 10 42780 ด.ช. นัธทวัฒน์ นรเศรษฐธีรกุล 32 มากท่ีสุด
ม.2/2 11 42797 ด.ช. บุลากร บุญบูรณวรรณ 31 มากท่ีสุด
ม.2/2 12 42816 ด.ช. ปรินทร หลิน 33 มากท่ีสุด
ม.2/2 13 42820 ด.ช. ปวริศ จันทนทรัพย์ 21 ปานกลาง
ม.2/2 14 42846 ด.ช. ปุญญวัจน์ งามเนตร 31 มากท่ีสุด
ม.2/2 15 42856 ด.ช. พงศ์ปณต แสนสิงห์ชัย 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 16 42905 ด.ช. พัสกร เมืองมูล 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 17 42908 ด.ช. พิชชานันท์ อนันตพรวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 18 42976 ด.ช. เมธวัจน์ พิชิตปรีชาพงศ์ 27 มาก
ม.2/2 19 43034 ด.ช. วีรภัทร การพร้อม 31 มากท่ีสุด
ม.2/2 20 43036 ด.ช. วีรภัทร พรหมวงษ์ 28 มาก
ม.2/2 21 43046 ด.ช. ศรุต ทองชมภู 27 มาก
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ม.2/2 22 43061 ด.ช. ศิรวิชญ์ กองธนาศิริกุล 28 มาก
ม.2/2 23 43069 ด.ช. ศุภณัฎฐ์ ประกิตสุวรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.2/2 24 43105 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ กาญกระสัง 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 25 43106 ด.ช. สุกฤษฎ์ิ สุวานิชวงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/2 26 43113 ด.ช. สุพศิน รัตนพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 27 42620 ด.ญ. ชลิดา ชีวศรีพฤฒา 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 28 42635 ด.ญ. ชุติมนต์ ฉางหมอก 32 มากท่ีสุด
ม.2/2 29 42756 ด.ญ. นคกมล แสงดารา 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 30 42783 ด.ญ. นันท์นภัส แซ่ล่ิม 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 31 42789 ด.ญ. นิชาภา วงศ์โสภา 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 32 42921 ด.ญ. พิมพ์ลภัส พฤทธพงศ์ 28 มาก
ม.2/2 33 42943 ด.ญ. ภคพร สุวรรณพฤกษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/2 34 43057 ด.ญ. ศิรกัญญา ศุภฤกษ์รัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/2 35 43108 ด.ญ. สุชัญญา ค าเพ็ญ 27 มาก
ม.2/2 36 43145 ด.ญ. อิงขวัญ เจริญสุข 34 มากท่ีสุด
ม.2/3 1 42578 ด.ช. จารุกิตต์ิ มัลลิกะนาวิน 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 2 42604 ด.ช. ชนวีร์ ศรีพรประเสริฐ 26 มาก
ม.2/3 3 42622 ด.ช. ชวนันท์ เอกธัญสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.2/3 4 42706 ด.ช. เตชสิทธ์ิ ศรีนุติทรัพย์ 27 มาก
ม.2/3 5 42731 ด.ช. ธนิสร จารุดิลกกุล 29 มากท่ีสุด
ม.2/3 6 42751 ด.ช. ธาวินธรณ์ เหง้าพรหมมินทร์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 7 42755 ด.ช. ธีรวัฒน์ ลาภพานิช 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 8 42781 ด.ช. นัธทวัฒน์ เหลืองสกุลพานิช 30 มากท่ีสุด
ม.2/3 9 42888 ด.ช. พศิน ธัญญกสิกล 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 10 42904 ด.ช. พัสกร จงน าเจริญชัย 33 มากท่ีสุด
ม.2/3 11 42934 ด.ช. พุฒิพงศ์ ค าคงคุณ 25 มาก
ม.2/3 12 42955 ด.ช. ภัทรพล วรเลิศธนานันท์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 13 42979 ด.ช. เมธิน โฆษิตชุติมา 28 มาก
ม.2/3 14 43012 ด.ช. วรเมธ ไมตรี 27 มาก
ม.2/3 15 43126 ด.ช. อชิระ กฤตผล 32 มากท่ีสุด
ม.2/3 16 42643 ด.ญ. ฐิติพร สมบูรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/3 17 42658 ด.ญ. ณปภา อามินเซ็น 33 มากท่ีสุด
ม.2/3 18 42673 ด.ญ. ณัฏฐารัตน์ เกษมสุขไพศาล 29 มากท่ีสุด
ม.2/3 19 42675 ด.ญ. ณัฐชยา จริงจิตร 32 มากท่ีสุด
ม.2/3 20 42676 ด.ญ. ณัฐชรินพร ม่ันพรม 32 มากท่ีสุด
ม.2/3 21 42694 ด.ญ. ณิชชา วโรภาษ 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 22 42732 ด.ญ. ธมลวรรณ จงจิตเกษม 27 มาก
ม.2/3 23 42764 ด.ญ. นภัส ต้ังรัตนผล 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 24 42853 ด.ญ. เปมิศา วิบูลย์เจริญกิจจา 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/3 25 42881 ด.ญ. พริมา จันทร์แก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.2/3 26 42886 ด.ญ. พลอยพรรณ์ เหลืองอ่อน 31 มากท่ีสุด
ม.2/3 27 42978 ด.ญ. เมธาวี กสานติกุล 28 มาก
ม.2/3 28 42983 ด.ญ. รภรภัท ลีธรรมเนตร 34 มากท่ีสุด
ม.2/3 29 42987 ด.ญ. รวิพร วชิราชีวิน 28 มาก
ม.2/3 30 43025 ด.ญ. วิชญาพร นาคบวรวิจิตร 34 มากท่ีสุด
ม.2/3 31 43085 ด.ญ. สริตา มีวรรณสุขกุล 32 มากท่ีสุด
ม.2/3 32 43107 ด.ญ. สุขนันท์สินี แซ่เฮง 30 มากท่ีสุด
ม.2/3 33 43119 ด.ญ. สุริยฉาย พัสดร 32 มากท่ีสุด
ม.2/3 34 43123 ด.ญ. หฤทชนัน สัมพันธ์ชัยวสุ 32 มากท่ีสุด
ม.2/3 35 43140 ด.ญ. อักษราภัค เรียบร้อย 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 1 42563 ด.ช. กาญจน์เดชน์ สิริจิรการเจริญ 33 มากท่ีสุด
ม.2/4 2 42591 ด.ช. จิรัฎฐ์ สุนิธิอารีนนท์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/4 3 42670 ด.ช. ณัฏฐพล จันทราชา 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 4 42834 ด.ช. ปัณณวิชญ์ กิติวงศ์ไพศาล 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 5 42840 ด.ช. ปารมี แซ่เจียะ 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 6 42891 ด.ช. พัชรพล องคะกุล 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 7 42945 ด.ช. ภคิน คลอดเพ็ง 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 8 42989 ด.ช. รัชพล สุจีรา 29 มากท่ีสุด
ม.2/4 9 43010 ด.ช. วรท บุญบุตร 32 มากท่ีสุด
ม.2/4 10 43098 ด.ช. สิปปกร มานิตราช 28 มาก
ม.2/4 11 43101 ด.ช. สิรภพ อมรทวีสิน 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 12 43127 ด.ช. อชิระ ยิบ 33 มากท่ีสุด
ม.2/4 13 42589 ด.ญ. จิรัชญา เจนใจวิทย์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/4 14 42609 ด.ญ. ชนานันท์ กาญจนวิฬา 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 15 42637 ด.ญ. เฌอกานต์ ว่องวงศ์ศรี 32 มากท่ีสุด
ม.2/4 16 42639 ด.ญ. ญาตาวี งามแก้ว 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 17 42661 ด.ญ. ณภัทร นิตยสมบูรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 18 42664 ด.ญ. ณัชชา ปฏิมาประกร 26 มาก
ม.2/4 19 42672 ด.ญ. ณัฏฐรี มาลามาศ 28 มาก
ม.2/4 20 42684 ด.ญ. ณัฐพัชร์ อ๋องธรรมวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 21 42689 ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ฉัตรเจริญมงคล 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 22 42690 ด.ญ. ณัฐวิภา วัชรากร 35 มากท่ีสุด
ม.2/4 23 42727 ด.ญ. ธนษา บุญพิทักษ์เขต 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 24 42748 ด.ญ. ธันย์สิตา เฉลิมโชควัฒนกูล 32 มากท่ีสุด
ม.2/4 25 42788 ด.ญ. นิชนิภา ถาวรภูสิต 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 26 42836 ด.ญ. ปาณิศา ธารัตชน 29 มากท่ีสุด
ม.2/4 27 42895 ด.ญ. พัฐชญาญ์ กักเงิน 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 28 42896 ด.ญ. พัฑฒิดา ชัยกันทะ 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/4 29 42917 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ ศรีสอน 31 มากท่ีสุด
ม.2/4 30 42939 ด.ญ. เพียงขวัญ บาลมงคล 28 มาก
ม.2/4 31 42963 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ หูรัตนภิรมย์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/4 32 43038 ด.ญ. เวลา อินทรต้ัง 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 33 43040 ด.ญ. ศมนนันท์ กู่กังวาน 30 มากท่ีสุด
ม.2/4 34 43054 ด.ญ. ศศิวิมล สุพิชญางกูร 32 มากท่ีสุด
ม.2/5 1 42555 ด.ช. ก้องภพ สุริยะฉัตร 31 มากท่ีสุด
ม.2/5 2 42568 ด.ช. กิตติภัค ขวัญค า 34 มากท่ีสุด
ม.2/5 3 42584 ด.ช. จิตรบุณย์ ทรัพย์สินทวีลาภ 30 มากท่ีสุด
ม.2/5 4 42625 ด.ช. ชัช วุกถ้อง 28 มาก
ม.2/5 5 42630 ด.ช. ชาญวิทย์ ลอยลาวัลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/5 6 42653 ด.ช. ณฐกร ว่องวีรวุฒิ 38 มากท่ีสุด
ม.2/5 7 42685 ด.ช. ณัฐภัทร พรชัยนพกรณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 8 42703 ด.ช. เดชาธร ปอเจริญชัย 28 มาก
ม.2/5 9 42712 ด.ช. ธนกร เป้าทอง 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 10 42719 ด.ช. ธนภณ ทองจ านงค์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 11 42726 ด.ช. ธนวินย์ ประพันธ์เจริญสิน 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 12 42802 ด.ช. ปกป้อง เทพูปถัมภ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/5 13 42807 ด.ช. ปภังกร ปริญญาสุนทร 28 มาก
ม.2/5 14 42850 ด.ช. ปุณยวีร์ ศรีแสน 28 มาก
ม.2/5 15 42902 ด.ช. พันเดช พันธ์ุเอ่ียม 31 มากท่ีสุด
ม.2/5 16 42950 ด.ช. ภวัต แสงวณิช 27 มาก
ม.2/5 17 42965 ด.ช. ภูดิศ โสมาบุตร 22 มาก
ม.2/5 18 42966 ด.ช. ภูธนิศร์ วิมนต์ทรง 28 มาก
ม.2/5 19 42992 ด.ช. รัฐฐาน์ วรนิชอัครนันท์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/5 20 43039 ด.ช. ศณพงศ์ นพเกตุ 34 มากท่ีสุด
ม.2/5 21 43079 ด.ช. สรทรรศน์ จินาพงษ์ศิริ 30 มากท่ีสุด
ม.2/5 22 43080 ด.ช. สรวิชญ์ จ าปาวัลย์ 33 มากท่ีสุด
ม.2/5 23 43143 ด.ช. อานนท์ อัครราช 31 มากท่ีสุด
ม.2/5 24 42607 ด.ญ. ชนัญชิดา สุระเสียง 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 25 42618 ด.ญ. ชลทิพย์ ลีหล้าน้อย 22 มาก
ม.2/5 26 42647 ด.ญ. ฑิตญา คงทวี 32 มากท่ีสุด
ม.2/5 27 42679 ด.ญ. ณัฐธรียา รักษา 34 มากท่ีสุด
ม.2/5 28 42700 ด.ญ. ดรุณีญา โลนิกขะพงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/5 29 42715 ด.ญ. ธนชพร วิชัยดิษฐ์ 28 มาก
ม.2/5 30 42752 ด.ญ. ธีรกานต์ เพียจันทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 31 42792 ด.ญ. นิปุณ บุณฑริก 8 น้อย
ม.2/5 32 42799 ด.ญ. บูรณา รามัญวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/5 33 42867 ด.ญ. พนิตนันท์ สาตราวาหะ 29 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/5 34 42940 ด.ญ. เพียงพอ เรืองปิยะเสรี 9 น้อย
ม.2/5 35 42975 ด.ญ. มุกตาภา เมฆอนันตโกศล 31 มากท่ีสุด
ม.2/5 36 42988 ด.ญ. ระพินทรนาถ เหลืองสัมฤทธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.2/5 37 43000 ด.ญ. เรณุกา แตงจีน 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 38 43001 ด.ญ. ลฎาภา ศิวเตชานนท์ 28 มาก
ม.2/5 39 43014 ด.ญ. วรรณรดา ปึงพิพัฒน์ตระกูล 31 มากท่ีสุด
ม.2/5 40 43016 ด.ญ. วรัญญา แก้วกังวาล 30 มากท่ีสุด
ม.2/5 41 43021 ด.ญ. วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/5 42 43118 ด.ญ. สุมนหทัย ชูรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/5 43 43131 ด.ญ. อธิฌา พันธ์โกศล 28 มาก
ม.2/6 1 42660 ด.ช. ณภัทร์ พรมโสภา 20 ปานกลาง
ม.2/6 2 42710 ด.ช. ทัชชกร ธรรมนิมิตร 32 มากท่ีสุด
ม.2/6 3 42721 ด.ช. ธนภัทร สุนทรปกาสิต 27 มาก
ม.2/6 4 42733 ด.ช. ธรณ์พล สุจินต์ธรรมสาร 29 มากท่ีสุด
ม.2/6 5 42762 ด.ช. นภ สุคนธราช 31 มากท่ีสุด
ม.2/6 6 42795 ด.ช. บวรนันท์ สิทธิสารวัฒนชัย 29 มากท่ีสุด
ม.2/6 7 42803 ด.ช. ปกป้อง สุขใจ 31 มากท่ีสุด
ม.2/6 8 42819 ด.ช. ปวริศ ก้องจันทร์สว่าง 26 มาก
ม.2/6 9 42879 ด.ช. พระนาย วุฒิพฤกษ์ 26 มาก
ม.2/6 10 42933 ด.ช. พุฒิธร ยินดี 17 ปานกลาง
ม.2/6 11 42959 ด.ช. ภาณุพงศ์ โฉมฉิน 28 มาก
ม.2/6 12 42960 ด.ช. ภาสวุฒิ เจริญรุ่งเรืองดี 29 มากท่ีสุด
ม.2/6 13 42982 ด.ช. รพีภัสสร์ เย่ียมสวัสด์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.2/6 14 43065 ด.ช. ศิวดล ปฐมวรชัย 12 น้อย
ม.2/6 15 42562 ด.ญ. กัลยาณี วิบุละเคาว์พันธ์ 17 ปานกลาง
ม.2/6 16 42571 ด.ญ. เกศราริน ต้ังนิรันดร 20 ปานกลาง
ม.2/6 17 42586 ด.ญ. จินต์จุฑา โชติพันธ์ุวิทยากุล 33 มากท่ีสุด
ม.2/6 18 42603 ด.ญ. ชนม์ณิศาญ์ มีผดุง 33 มากท่ีสุด
ม.2/6 19 42669 ด.ญ. ณัฏฐ์นรินทร์ สมมาตร 24 มาก
ม.2/6 20 42696 ด.ญ. ณิชาพร โพธิ 34 มากท่ีสุด
ม.2/6 21 42708 ด.ญ. ทฤตมน สันตโยภาส 30 มากท่ีสุด
ม.2/6 22 42742 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ ฉัตรวัฒนานนท์ 28 มาก
ม.2/6 23 42804 ด.ญ. ปกิตตา บรรณสาร 30 มากท่ีสุด
ม.2/6 24 42838 ด.ญ. ปานตา หารกา 33 มากท่ีสุด
ม.2/6 25 42842 ด.ญ. ปิยธิดา โภไคยคหบดี 33 มากท่ีสุด
ม.2/6 26 42847 ด.ญ. ปุญญาภา ภัทรบูรณ์โชติ 29 มากท่ีสุด
ม.2/6 27 42887 ด.ญ. พศวีร์ ปีย์วราพงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/6 28 42906 ด.ญ. พาขวัญ ปริกนันท์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/6 29 42913 ด.ญ. พิมพ์ชนก จาตุกรณยกิจ 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/6 30 42919 ด.ญ. พิมพ์รวี จันตรี 28 มาก
ม.2/6 31 42936 ด.ญ. พุทธรักษา รุ่งเรือง 31 มากท่ีสุด
ม.2/6 32 42991 ด.ญ. รัญชน์รตี ชูชาติ 30 มากท่ีสุด
ม.2/6 33 42993 ด.ญ. รัตน์ฐาภัทร เผือกบางนา 27 มาก
ม.2/6 34 42997 ด.ญ. ริณรนันทร์ สัตยมัลลี 33 มากท่ีสุด
ม.2/6 35 43041 ด.ญ. ศรัณพร ตรีเกษรมาศ 28 มาก
ม.2/6 36 43088 ด.ญ. สาธกา คลังสุวรรณกุล 32 มากท่ีสุด
ม.2/6 37 43090 ด.ญ. สานรัก วัฒน์ศุภมงคล 28 มาก
ม.2/6 38 43091 ด.ญ. สาริศา เทียนแสงอุทัย 28 มาก
ม.2/6 39 43141 ด.ญ. อัญวีณ์ นพอุทัยพันธ์ 33 มากท่ีสุด
ม.2/6 40 43146 ด.ญ. อิศราภรณ์ เดชน าบัญชาชัย 26 มาก
ม.2/7 1 42576 ด.ช. คุณัชญ์ แซ่ปัง 32 มากท่ีสุด
ม.2/7 2 42593 ด.ช. จิรายุ บุญเดช 33 มากท่ีสุด
ม.2/7 3 42615 ด.ช. ชยุต เชาว์ปรีชา 28 มาก
ม.2/7 4 42678 ด.ช. ณัฐดนย์ สรรพวุฒิ 31 มากท่ีสุด
ม.2/7 5 42754 ด.ช. ธีรพิชญ์ เสพมงคลเลิศ 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 6 42808 ด.ช. ปภังกร อ่อนเรือง 28 มาก
ม.2/7 7 42827 ด.ช. ปัญณวัฒน์ อร่ามพจมาน 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 8 42852 ด.ช. ปุลณัฏฐ์ น้อยจันทร์ดา 31 มากท่ีสุด
ม.2/7 9 42857 ด.ช. พงศ์พณิช จิระเดชประไพ 31 มากท่ีสุด
ม.2/7 10 42871 ด.ช. พรชัยวัฒน์ มานิตยกุลนาคแก้ว 31 มากท่ีสุด
ม.2/7 11 42946 ด.ช. ภคิน ต้ังแต่งกิจ 26 มาก
ม.2/7 12 42952 ด.ช. ภัคพล บุณยรัตพันธ์ุ 33 มากท่ีสุด
ม.2/7 13 42964 ด.ช. ภิรมย์รักษ์ ภูชฎาภิรมย์ 35 มากท่ีสุด
ม.2/7 14 42973 ด.ช. ภูวิศ จันทร์แก้ว 27 มาก
ม.2/7 15 43004 ด.ช. วงศพัทธ์ ป้ันทอง 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 16 43006 ด.ช. วชิระ วงศ์ชัย 32 มากท่ีสุด
ม.2/7 17 43032 ด.ช. วิศิษฏ์ คณะบุตร 27 มาก
ม.2/7 18 42540 ด.ญ. กนกวรรณ เเก้วหนองสังข์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 19 42565 ด.ญ. กานต์รวี กันทรวิชัยวัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 20 42572 ด.ญ. เขมณัฏฐ์ ตันสถาวีรัฐ 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 21 42612 ด.ญ. ชมพูนุช เอกวรธงชัย 28 มาก
ม.2/7 22 42628 ด.ญ. ชัญญาณ์ภัช ชูโชติจันทร์อุดม 33 มากท่ีสุด
ม.2/7 23 42656 ด.ญ. ณฐิดา จอนเจิม 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 24 42668 ด.ญ. ณัฏฐ์ธยาน์ วงศ์กมลภพ 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 25 42677 ด.ญ. ณัฐณิชา ภัทรสิวาลัย 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 26 42722 ด.ญ. ธนวดี ทองทา 26 มาก
ม.2/7 27 42730 ด.ญ. ธนันท์กุล แสงเงิน 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 28 42736 ด.ญ. ธรินธร นรเดชานนท์ 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/7 29 42801 ด.ญ. ใบบุญ อ่วมสุข 32 มากท่ีสุด
ม.2/7 30 42814 ด.ญ. ปราณปรีญานนท์ จุลลาพันธ์ 27 มาก
ม.2/7 31 42865 ด.ญ. พทันยา กันณรงค์ 33 มากท่ีสุด
ม.2/7 32 42868 ด.ญ. พนิตพิชชา ยอดสุขา 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 33 42874 ด.ญ. พรนันทร์ กาเล 32 มากท่ีสุด
ม.2/7 34 42875 ด.ญ. พรปวีณ์ สอนเจริญ 27 มาก
ม.2/7 35 43002 ด.ญ. ลดาทนล ศิริมาตย์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 36 43026 ด.ญ. วิชญาพร สิงหรัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/7 37 43029 ด.ญ. วิมพ์วิภา ชุ่มโสตร์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/7 38 43060 ด.ญ. ศิรประภา นาเมือง 30 มากท่ีสุด
ม.2/7 39 43084 ด.ญ. สรัลพร แก้วปล่ัง 32 มากท่ีสุด
ม.2/7 40 43087 ด.ญ. สัตตบงกช บุญชิต 32 มากท่ีสุด
ม.2/8 1 42546 ด.ช. กฤตธี เบญจศิลารักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 2 42551 ด.ช. กฤติน เรืองประทุม 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 3 42554 ด.ช. กษิดิศ บุญมา 32 มากท่ีสุด
ม.2/8 4 42558 ด.ช. กันตินันท์ เส็นโต๊ะหมีน 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 5 42569 ด.ช. เกรียงศักด์ิพิชิต ปัตนา 32 มากท่ีสุด
ม.2/8 6 42692 ด.ช. ณัฐวุฒิ มหาศิริพันธุ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 7 42734 ด.ช. ธรรมธร จ ารัสฉาย 33 มากท่ีสุด
ม.2/8 8 42753 ด.ช. ธีรโชติ เกิดลาภอนันต์ 21 ปานกลาง
ม.2/8 9 42832 ด.ช. ปัณณธร ทักษนนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 10 42854 ด.ช. พงศกร นุ่มวงษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 11 42967 ด.ช. ภูฟ้า ล่ าพงศ์พันธ์ุ 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 12 43018 ด.ช. วโรตนม์ ไมเดระตา 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 13 43027 ด.ช. วินทกร ยอดกันสี 27 มาก
ม.2/8 14 43121 ด.ช. โสภณัฐ ชูบ้านนา 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 15 42538 ด.ญ. กนกพิชญ์ เมืองบาล 28 มาก
ม.2/8 16 42541 ด.ญ. กมลรัตน์ จ้ิวตระกูล 27 มาก
ม.2/8 17 42559 ด.ญ. กันติยา โรจน์ประเสริฐสุด 28 มาก
ม.2/8 18 42560 ด.ญ. กัลยกร หลินถาวรดี 33 มากท่ีสุด
ม.2/8 19 42566 ด.ญ. กิตต์ิชญาห์ เหลืองพวงแก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 20 42582 ด.ญ. จิณห์วรา จิวะตระกูลธรรม 34 มากท่ีสุด
ม.2/8 21 42605 ด.ญ. ชนัญชิดา จันทนฤกษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 22 42606 ด.ญ. ชนัญชิดา สัปตต้ังตระกูล 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 23 42646 ด.ญ. ฐิติรัตน์ จันทิพนา 32 มากท่ีสุด
ม.2/8 24 42666 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ เป็งเนตร 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 25 42680 ด.ญ. ณัฐธิดา รัตกิจนากร 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 26 42681 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศรีวงษา 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 27 42697 ด.ญ. ณิชาภัทร บุญมารักษ์พันธ์ 28 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/8 28 42698 ด.ญ. ณิชาภา จงสกุลศิริ 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 29 42702 ด.ญ. ดารากาล ลิมกุล 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 30 42724 ด.ญ. ธนวัน ภู่ธงแก้ว 27 มาก
ม.2/8 31 42740 ด.ญ. ธัญญนุช เจียมจิตพลชัย 34 มากท่ีสุด
ม.2/8 32 42757 ด.ญ. นงนภัส เรืองรุ่งรัตนกุล 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 33 42769 ด.ญ. นภัสวรรณ พรวนพิทักษ์ 26 มาก
ม.2/8 34 42862 ด.ญ. พชรมน ร่ืนรักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 35 42893 ด.ญ. พัชริดา ไทรสมบูรณ์ 27 มาก
ม.2/8 36 42915 ด.ญ. พิมพ์ณัฐชพา ปัญโญใหญ่ 29 มากท่ีสุด
ม.2/8 37 42920 ด.ญ. พิมพ์ลภัส โคธิเสน 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 38 42985 ด.ญ. รมิดา หัสดิน 31 มากท่ีสุด
ม.2/8 39 43063 ด.ญ. ศิริรัตนา ไตรบุญ 30 มากท่ีสุด
ม.2/8 40 43092 ด.ญ. สาริศา มุกดาสนิท 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 1 42705 ด.ช. เตชวิศ พรหมสวาสด์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.2/9 2 42758 ด.ช. นทีพัฒน์ ธนวิรุฬห์ 25 มาก
ม.2/9 3 42794 ด.ช. บดินทร์ภัทร์ นามาบ 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 4 42810 ด.ช. ปภินวิทย์ สุวรรณชาติ 28 มาก
ม.2/9 5 42828 ด.ช. ปัฐพัณธ์ เตวียนันท์ 27 มาก
ม.2/9 6 42845 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีสุรินทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 7 42858 ด.ช. พงษ์นิธิ ไพศาลวัฒนา 30 มากท่ีสุด
ม.2/9 8 42899 ด.ช. พัทธดนย์ มงคล 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 9 42930 ด.ช. พีรวิชญ์ ด าสนิท 33 มากท่ีสุด
ม.2/9 10 42935 ด.ช. พุฒิพงศ์ สุวรรณนิมิตร 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 11 43033 ด.ช. วีรชิต พิทักษ์พรเกษม 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 12 43122 ด.ช. หรรษกร นิยมชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 13 42537 ด.ญ. กชณิช กิตติปิยกุล 27 มาก
ม.2/9 14 42552 ด.ญ. กฤติมาพร ชัยธีระยานนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 15 42587 ด.ญ. จิรฐา สีชมพู 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 16 42596 ด.ญ. เจ้าเจิน เจิน 33 มากท่ีสุด
ม.2/9 17 42598 ด.ญ. ชญาดา ถาวรม่ันกิจการ 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 18 42650 ด.ญ. ณชนก เรียมรักษ์ 28 มาก
ม.2/9 19 42657 ด.ญ. ณฐิตา บ ารุงศรี 34 มากท่ีสุด
ม.2/9 20 42720 ด.ญ. ธนภรณ์ ศรีภิรมย์ 28 มาก
ม.2/9 21 42747 ด.ญ. ธัญวลัย ล่ิมรัชชพงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/9 22 42749 ด.ญ. ธาริณี มหาธีรานนท์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 23 42768 ด.ญ. นภัสรสวรรค์ ทองภู่น้อย 30 มากท่ีสุด
ม.2/9 24 42880 ด.ญ. พราวพชร เจริญพันทวีสิน 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 25 42897 ด.ญ. พัณณ์ชิตา ล่ิมพฤกษ์เกษม 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 26 42901 ด.ญ. พัทธ์ธีรา วิทยาพันธ์ประชา 26 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/9 27 42916 ด.ญ. พิมพ์นภัส ฤกษ์ดี 33 มากท่ีสุด
ม.2/9 28 42932 ด.ญ. พุฒิตา พุฒิโภคิน 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 29 42948 ด.ญ. ภรณ์ระวี ไพศาลโรจน์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 30 42970 ด.ญ. ภูริชา แสงด ารงเกียรติ 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 31 42998 ด.ญ. รินรดา ร่วมสุข 30 มากท่ีสุด
ม.2/9 32 43030 ด.ญ. วิรดา ชัชวาลชลธีระ 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 33 43037 ด.ญ. วีรวรรณ รัตโนทัย 31 มากท่ีสุด
ม.2/9 34 43093 ด.ญ. สาริศา ไม้หอม 29 มากท่ีสุด
ม.2/9 35 43096 ด.ญ. สาริสา สุภัคลีลากุล 32 มากท่ีสุด
ม.2/9 36 43099 ด.ญ. สิปาง อัศวจรรยาวงศ์ 28 มาก
ม.2/9 37 43115 ด.ญ. สุภัคพร อมรสินสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.2/9 38 43128 ด.ญ. อณัฐศรา โกมุข 33 มากท่ีสุด
ม.2/9 39 43139 ด.ญ. อรุณรัตน์ เนาวกูล 32 มากท่ีสุด
ม.2/10 1 42547 ด.ช. กฤตภาส แน่นจวง 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 2 42614 ด.ช. ชยพัทธ์ วิริยะไกรฤกษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/10 3 42621 ด.ช. ชวกร หินไชยศรี 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 4 42645 ด.ช. ฐิติภูมิ เปรมฤทธินนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 5 42723 ด.ช. ธนวัฒน์ อรรคค า 26 มาก
ม.2/10 6 42729 ด.ช. ธนัทภัทร พันธุฟัก 28 มาก
ม.2/10 7 42735 ด.ช. ธรรมสรณ์ คณฑา 30 มากท่ีสุด
ม.2/10 8 42738 ด.ช. ธัชพงศ์ กล่ินน้ าหอม 30 มากท่ีสุด
ม.2/10 9 42772 ด.ช. นราดล ตติยวัฒนชัย 35 มากท่ีสุด
ม.2/10 10 42785 ด.ช. นันธิพัฒน์ ปวีร์ยกุล 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 11 42821 ด.ช. ปวริศ บุญจันทร์โฮม 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 12 42855 ด.ช. พงศ์ณชิษ ณ นคร 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 13 42866 ด.ช. พนิต นิโลดม 29 มากท่ีสุด
ม.2/10 14 42926 ด.ช. พิศุทธิพงศ์ สุวีรานนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 15 42928 ด.ช. พีรดนย์ สมบูรณ์พงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 16 42958 ด.ช. ภาคิน โทวระ 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 17 42977 ด.ช. เมธัส นากกระแสร์ 28 มาก
ม.2/10 18 42981 ด.ช. ยศภูมิ เลิศกิตติพงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/10 19 42984 ด.ช. ร่มธรรม จันทร์ภู่ 30 มากท่ีสุด
ม.2/10 20 43028 ด.ช. วินทวิทย์ ป่ินประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.2/10 21 43066 ด.ช. ศิวัช กล่ินเกษร 32 มากท่ีสุด
ม.2/10 22 43120 ด.ช. สุวิระ ภัทรวุฒินันท์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 23 42543 ด.ญ. กฤตชญา วรรณมาศ 34 มากท่ีสุด
ม.2/10 24 42564 ด.ญ. กานต์พิชชา ประกายวิสุทธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.2/10 25 42597 ด.ญ. ชญาเกศ เขียวแก้ว 28 มาก
ม.2/10 26 42651 ด.ญ. ณชา ธีรธรรมมงคล 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/10 27 42671 ด.ญ. ณัฏฐ์พิชญา นพชระชัยเดช 38 มากท่ีสุด
ม.2/10 28 42782 ด.ญ. นันท์นภัส กังสมัครศิลป์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/10 29 42793 ด.ญ. เนตรนภิฏฐ์ พลเหมือน 27 มาก
ม.2/10 30 42800 ด.ญ. เบญญาภา โพธ์ิเดช 29 มากท่ีสุด
ม.2/10 31 42815 ด.ญ. ปรารถนา เกษร 29 มากท่ีสุด
ม.2/10 32 42882 ด.ญ. พริมา โอวจริยาพิทักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/10 33 42892 ด.ญ. พัชรสิณี รัตตกูล 31 มากท่ีสุด
ม.2/10 34 43023 ด.ญ. วาศิณี สุวรรณแพทย์ 28 มาก
ม.2/10 35 43051 ด.ญ. ศศินันท์ กีระติจีระนันท์ 28 มาก
ม.2/10 36 43094 ด.ญ. สาริศา สงด า 28 มาก
ม.2/10 37 43114 ด.ญ. สุพิชฌาย์ กุลละวณิชย์ 27 มาก
ม.2/10 38 43124 ด.ญ. ฬียาพร ภูพิชิต 22 มาก
ม.2/10 39 43135 ด.ญ. อภิสรา กิติเกียรติโสภณ 28 มาก
ม.2/10 40 43148 ด.ญ. อิสริยา เกตุเลขา 30 มากท่ีสุด
ม.2/11 1 42548 ด.ช. กฤตเมธ เมืองดี 34 มากท่ีสุด
ม.2/11 2 42577 ด.ช. ฆฤต โชติวรรณพร 30 มากท่ีสุด
ม.2/11 3 42590 ด.ช. จิรัชธรณ์ พันธ์เสง่ียม 33 มากท่ีสุด
ม.2/11 4 42608 ด.ช. ชนาทร อัมพุนันทน์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 5 42632 ด.ช. ชิติพัทธ์ ปัญญาสถาพร 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 6 42704 ด.ช. ตุลธร ต้ังพิรุฬห์ 22 มาก
ม.2/11 7 42717 ด.ช. ธนณัฏฐ์ สุระกุล 25 มาก
ม.2/11 8 42806 ด.ช. ปฐวี ต้ังวุฒิพงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/11 9 42823 ด.ช. ปวริศร หิรัญเพชรรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/11 10 42826 ด.ช. ปองคุณ ปาลิวนิช 28 มาก
ม.2/11 11 42829 ด.ช. ปัณณทัต เจริญสุข 33 มากท่ีสุด
ม.2/11 12 42859 ด.ช. พงษ์สิริ พัฒนประสิทธ์ิชัย 8 น้อย
ม.2/11 13 42927 ด.ช. พีรณัฐ สาครรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 14 42942 ด.ช. ภคนาวิน ใช่วีระ 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 15 42953 ด.ช. ภัคพล เพ็ญสิริภักด์ิ 9 น้อย
ม.2/11 16 42969 ด.ช. ภูริ จิระสุนทร 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 17 42972 ด.ช. ภูวิศ เขียวขจี 30 มากท่ีสุด
ม.2/11 18 43074 ด.ช. ศุภวิชญ์ โพธ์ิไพจิตร 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 19 43132 ด.ช. อนวัช วัชรสกุณี 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 20 43133 ด.ช. อนันต์ชัย ตรวจนอก 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 21 42539 ด.ญ. กนกพิชญ์ วิชิตะกุล 30 มากท่ีสุด
ม.2/11 22 42542 ด.ญ. กรวรรณ วงศ์พันธุเศรษฐ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 23 42573 ด.ญ. เขมฤทัย บุญสิทธ์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.2/11 24 42580 ด.ญ. จิณห์นิภา ธรณสุนทร 28 มาก
ม.2/11 25 42594 ด.ญ. จีระภารัชต์ เลิศล้ าจิรกุล 20 ปานกลาง
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/11 26 42611 ด.ญ. ชนินันท์ เเทนจ้อย 32 มากท่ีสุด
ม.2/11 27 42631 ด.ญ. ชาลิสา ปะวะบุตร 27 มาก
ม.2/11 28 42642 ด.ญ. ฐิตินันท์ จันทสีร์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 29 42693 ด.ญ. ณิชกานต์ ริมพนัสสัก 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 30 42739 ด.ญ. ธัญกมล พุทธธนศิริ 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 31 42743 ด.ญ. ธัญพร จันทิวา 31 มากท่ีสุด
ม.2/11 32 42811 ด.ญ. ปรัชญ์ริยา บุณยเกียรติ 26 มาก
ม.2/11 33 42825 ด.ญ. ปวันรัตน์ จิตการุณ 26 มาก
ม.2/11 34 42837 ด.ญ. ปาณิสรา จรินทร์ทอง 17 ปานกลาง
ม.2/11 35 42844 ด.ญ. ปีย์รดา หมายชัย 28 มาก
ม.2/11 36 42876 ด.ญ. พรไพลิน กิจสวัสด์ิไพศาล 29 มากท่ีสุด
ม.2/11 37 42894 ด.ญ. พัชอร สุขเสถียรพาณิชย์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/11 38 42907 ด.ญ. พิชชา มีอินทร์ถา 12 น้อย
ม.2/11 39 43095 ด.ญ. สาริศา สโมสร 17 ปานกลาง
ม.2/11 40 43149 ด.ญ. อิสรีย์ สมบูรณ์ศักด์ิ 20 ปานกลาง
ม.2/12 1 42575 ด.ช. คราม พลับสกุล 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 2 42602 ด.ช. ชณาชา รณชิตสมบุญ 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 3 42616 ด.ช. ชโยดม สึชิยะ 24 มาก
ม.2/12 4 42623 ด.ช. ชวนากร เกษมศิริ 34 มากท่ีสุด
ม.2/12 5 42649 ด.ช. ฑีรปกรณ์ มีมาก 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 6 42652 ด.ช. ณฐกร พีรยานันท์ 28 มาก
ม.2/12 7 42674 ด.ช. ณัฐชพล โอฬาริ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 8 42778 ด.ช. นัฐธีร์ วัฒนศรีพัชร์ 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 9 42805 ด.ช. ปฐพี สอดเสน 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 10 42830 ด.ช. ปัณณทัต วงษ์วิภูษิตานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/12 11 43056 ด.ช. ศาสตร์ตรา พันธ์ุเจริญ 34 มากท่ีสุด
ม.2/12 12 43062 ด.ช. ศิรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ 34 มากท่ีสุด
ม.2/12 13 43070 ด.ช. ศุภณัฐ สุขวัฒนานุกิจ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 14 43071 ด.ช. ศุภภณ กมลกรวรรณ 28 มาก
ม.2/12 15 43154 ด.ช. คณธัช จ าเนียรกุล 31 มากท่ีสุด
ม.2/12 16 43158 ด.ช. ชาญชัย ลอยลาวัลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 17 43170 ด.ช. ธนพล มีเจริญ 27 มาก
ม.2/12 18 43175 ด.ช. นิติภูมิ โพธิส าราญ 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 19 43177 ด.ช. ปัณณทัต จ้องสกุลวงษ์ 28 มาก
ม.2/12 20 43191 ด.ช. วชิรวิทย์ เทาศิริ 32 มากท่ีสุด
ม.2/12 21 43210 ด.ช. อมรพงศ์ บุญมา 28 มาก
ม.2/12 22 43213 ด.ช. ภูริณัฐ อามีน 28 มาก
ม.2/12 23 42570 ด.ญ. เกวลิน ลีลาเช่ียวชาญกุล 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 24 42581 ด.ญ. จิณห์นิภา สุตันตานนท์ 26 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/12 25 42599 ด.ญ. ชญาธิป แพทย์สิทธ์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.2/12 26 42619 ด.ญ. ชลภัทร อภิบาลนรชน 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 27 42627 ด.ญ. ชัญญา ศรีใสค า 28 มาก
ม.2/12 28 42688 ด.ญ. ณัฐวรา ฉายินทุ 31 มากท่ีสุด
ม.2/12 29 42774 ด.ญ. นรีสรา ธรรมวัน 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 30 42848 ด.ญ. ปุณณภา จึงเป่ียมสุข 28 มาก
ม.2/12 31 42863 ด.ญ. พชรรดา โลหะวิจารณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/12 32 42898 ด.ญ. พัณณิน นินนาทพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/12 33 42900 ด.ญ. พัทธ์ธีรา จันทรพัชร 31 มากท่ีสุด
ม.2/12 34 42909 ด.ญ. พิชชาภา พ่ึงสาคร 31 มากท่ีสุด
ม.2/12 35 42910 ด.ญ. พิชญาภัค เก็จวลีวรรณ 26 มาก
ม.2/12 36 42912 ด.ญ. พิชญาภา ทองเสม 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 37 42922 ด.ญ. พิมพ์ลภัส พันธ์ุนิธิ 35 มากท่ีสุด
ม.2/12 38 42923 ด.ญ. พิมพ์ลภัส อินทราราม 27 มาก
ม.2/12 39 42949 ด.ญ. ภรภัทร เลิศทรัพย์อนันต์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 40 42954 ด.ญ. ภัทรนันท์ หิรัญวานิชกุล 32 มากท่ีสุด
ม.2/12 41 42980 ด.ญ. ไม้หอม เจ้า 27 มาก
ม.2/12 42 43111 ด.ญ. สุธิมา สาระพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 43 43116 ด.ญ. สุภัสสร เพ็งพุฒ 29 มากท่ีสุด
ม.2/12 44 43136 ด.ญ. อภิสรา จันทร์แก้ว 29 มากท่ีสุด
ม.2/12 45 43155 ด.ญ. ชณาพร มีช านาญ 29 มากท่ีสุด
ม.2/12 46 43173 ด.ญ. นภัสสร งามแสง 33 มากท่ีสุด
ม.2/12 47 43176 ด.ญ. ประภัสสร ไชยันโต 24 มาก
ม.2/12 48 43181 ด.ญ. พิชญาวี แก้วมุงคุณ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 49 43199 ด.ญ. โสภิตนภา นิตยพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/12 50 43202 ด.ญ. อวิกา เพชรรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/13 1 42592 ด.ช. จิรัฏฐ์ ตีระแพทย์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 2 42655 ด.ช. ณฐพัฒน์ จันทร์งาม 34 มากท่ีสุด
ม.2/13 3 42659 ด.ช. ณพล โพธ์ิศรีประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 4 42711 ด.ช. ทีปกร เครือสาร 27 มาก
ม.2/13 5 42759 ด.ช. นนทภพ สุพรรณวัฒนชัย 33 มากท่ีสุด
ม.2/13 6 42903 ด.ช. พันธวัสส์ ทองทิพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 7 42951 ด.ช. ภวัตคีตา นิติมงคลชัย 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 8 42971 ด.ช. ภูวดล งามมธุรส 27 มาก
ม.2/13 9 42990 ด.ช. รัญชน์ ส่งพิทักษ์ชัย 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 10 43008 ด.ช. วรกรร ชาญนุกูล 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 11 43015 ด.ช. วรวรรธน์ ธ ารงผลธีรภาพ 34 มากท่ีสุด
ม.2/13 12 43050 ด.ช. ศศิน วรชวาลวณิช 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 13 43130 ด.ช. อติวิชญ์ หนูดาษ 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/13 14 43161 ด.ช. ฐิติพงศ์ กองชัย 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 15 43188 ด.ช. รัชภัทร สาลี 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 16 43192 ด.ช. วรโชติ ปรีสิทธ์ิ 27 มาก
ม.2/13 17 43196 ด.ช. ศิวกร ศิริเวชการ 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 18 43207 ด.ช. ทินกฤต อ้ายจันทึก 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 19 43211 ด.ช. กันตพงศ์ สารีพันธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 20 43212 ด.ช. ชยพล กุลวงศ์วรพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/13 21 42561 ด.ญ. กัลย์สุดา ขวัญใจธัญญา 33 มากท่ีสุด
ม.2/13 22 42588 ด.ญ. จิรัชญา กิตติโสภาพร 21 ปานกลาง
ม.2/13 23 42613 ด.ญ. ชมพูนุท นามโคตร 31 มากท่ีสุด
ม.2/13 24 42648 ด.ญ. ฑิตญา ผ่องสกุล 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 25 42701 ด.ญ. ดลยา มิตรอารีย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 26 42790 ด.ญ. นิชารัตน์ ไชยหนองเเข้ 31 มากท่ีสุด
ม.2/13 27 42809 ด.ญ. ปภาวรินทร์ บุญอินทร์ 27 มาก
ม.2/13 28 42813 ด.ญ. ปราญชลี ค าคุณเมือง 31 มากท่ีสุด
ม.2/13 29 42818 ด.ญ. ปวรินท์อร วงศ์หทัยไพศาล 28 มาก
ม.2/13 30 42824 ด.ญ. ปวริษา รุจิจนากุล 27 มาก
ม.2/13 31 42833 ด.ญ. ปัณณพร จงถาวรวุฒิ 28 มาก
ม.2/13 32 42841 ด.ญ. ปาริชาติ เต็มสินสิริ 33 มากท่ีสุด
ม.2/13 33 42849 ด.ญ. ปุณยนุช ใบศิริ 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 34 42994 ด.ญ. รัตนา ยศชัย 34 มากท่ีสุด
ม.2/13 35 42999 ด.ญ. รุธิรา ไอ่พุง 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 36 43009 ด.ญ. วรดา มูลสาคร 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 37 43044 ด.ญ. ศรัณย์พัศ ขจรเศรษฐการ 32 มากท่ีสุด
ม.2/13 38 43048 ด.ญ. ศศธร ปูชนียกุล 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 39 43089 ด.ญ. สาธินี วรรณหิรัญ 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 40 43109 ด.ญ. สุชาวดี ศรีรักษา 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 41 43142 ด.ญ. อันดามัน วงศ์ผู้ดี 28 มาก
ม.2/13 42 43144 ด.ญ. อาภิชา ตรีสุขเกษม 29 มากท่ีสุด
ม.2/13 43 43156 ด.ญ. ชนกนันท์ บุญภา 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 44 43163 ด.ญ. ณภัทร แฉล้มวารี 27 มาก
ม.2/13 45 43167 ด.ญ. ดุจดาว เสาร์เพชร 34 มากท่ีสุด
ม.2/13 46 43184 ด.ญ. ภูฟ้า เวชรักษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/13 47 43187 ด.ญ. รวิภา พิมพ์ใจพงศ์ 26 มาก
ม.2/13 48 43193 ด.ญ. วิรัลพัชร ล่อกา 30 มากท่ีสุด
ม.2/13 49 43200 ด.ญ. อณัญญา เฉลยพจน์ 27 มาก
ม.2/13 50 43209 ด.ญ. เมธาวี อยู่พืช 29 มากท่ีสุด
ม.2/14 1 42574 ด.ช. คณิตกร สูงภิไลย์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 2 42600 ด.ช. ชญานนท์ บุญภา 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/14 3 42687 ด.ช. ณัฐฤทธ์ิ ล้ิมสุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.2/14 4 42707 ด.ช. ถิรพุทธ เปียสงวน 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 5 42770 ด.ช. นภาภัทร กัณหะสิริ 33 มากท่ีสุด
ม.2/14 6 42777 ด.ช. นัฐกรณ์ หวังอ้อมกลาง 25 มาก
ม.2/14 7 42796 ด.ช. บุรัสกร ปิยะกุลชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 8 42798 ด.ช. บุษกล ปิยะกุลชาติ 28 มาก
ม.2/14 9 42860 ด.ช. พชร การุญวิชญ์ 27 มาก
ม.2/14 10 42929 ด.ช. พีรธัช ด้วงช่วย 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 11 42957 ด.ช. ภาค หล่อวิจิตร 30 มากท่ีสุด
ม.2/14 12 43005 ด.ช. วชิรวิทย์ บุตราช 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 13 43058 ด.ช. ศิรฐาป์ บุญปลูก 33 มากท่ีสุด
ม.2/14 14 43083 ด.ช. สรวิศ ฉ่ัววิเชียร 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 15 43103 ด.ช. สิริภัทร สุดประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 16 43164 ด.ช. ณรงค์ชัย ศรีพฤกษมาศ 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 17 43183 ด.ช. ภัทรกร กาญจนโกศล 27 มาก
ม.2/14 18 43185 ด.ช. ภูรี พงศ์คหบดี 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 19 43195 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ชินพัฒนาการ 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 20 43203 ด.ช. อัฑฒ์กรกิจ พิฑูรย์ธรรม 33 มากท่ีสุด
ม.2/14 21 43204 ด.ช. อาทิฐคุณ เตียอ ารุง 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 22 42610 ด.ญ. ชนาพร กาวาท 28 มาก
ม.2/14 23 42691 ด.ญ. ณัฐวีณ์ เตชะธรรมมณี 34 มากท่ีสุด
ม.2/14 24 42695 ด.ญ. ณิชา ช่วยชบ 28 มาก
ม.2/14 25 42745 ด.ญ. ธัญลักษณ์ สุขวัน 34 มากท่ีสุด
ม.2/14 26 42766 ด.ญ. นภัสนันท์ เพ็งดิษฐ์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 27 42771 ด.ญ. นรมน ศรีธูป 30 มากท่ีสุด
ม.2/14 28 42839 ด.ญ. ปานิศรา วิโรจน์ชีวัน 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 29 42861 ด.ญ. พชรกมล ทิพย์ศิริ 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 30 42873 ด.ญ. พรทิพา สุพรรณท้าว 26 มาก
ม.2/14 31 42911 ด.ญ. พิชญาภัค ทองเสม 33 มากท่ีสุด
ม.2/14 32 42937 ด.ญ. เพชรลดา สุขอ้วน 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 33 42962 ด.ญ. ภิญญภา ปอสระเกตุ 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 34 43003 ด.ญ. ลักขณา ป้อมยุคล 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 35 43007 ด.ญ. วนัชพร มงคลธรรมดี 30 มากท่ีสุด
ม.2/14 36 43019 ด.ญ. วลัชณัฏฐ์ ธนาตุลพิรพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 37 43052 ด.ญ. ศศิวรรณ เทพจันทร์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/14 38 43086 ด.ญ. สลิลัญญา วรรณะพาหุณ 29 มากท่ีสุด
ม.2/14 39 43104 ด.ญ. สิริวิมล กูณาพืช 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 40 43110 ด.ญ. สุธดา ละเอียดดี 28 มาก
ม.2/14 41 43112 ด.ญ. สุประพาวีณ์ เลิศวรชัยกุล 30 มากท่ีสุด



ผลประเมินความเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) ปีการศึกษา 2562

ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.2/14 42 43137 ด.ญ. อภิสรา จิรนันท์ธวัช 33 มากท่ีสุด
ม.2/14 43 43165 ด.ญ. ณัฏฐภัทร มุ่งหมาย 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 44 43168 ด.ญ. ถนอมรัตน์ ว่องเจริญวัฒนา 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 45 43172 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ศิริวัฒนานุกูล 32 มากท่ีสุด
ม.2/14 46 43178 ด.ญ. ปารวี ลิมปวโรตม์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 47 43182 ด.ญ. พิมพ์พนิต มูลยพิทักษ์พล 31 มากท่ีสุด
ม.2/14 48 43190 ด.ญ. ลานดาว วิชาดี 26 มาก
ม.2/14 49 43205 ด.ญ. อารีรัตน์ เสริมจันทร์ 28 มาก
ม.2/15 1 42549 ด.ช. กฤตยชญ์ เทียนหอม 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 2 42553 ด.ช. กวีวัธน์ แก้วกลม 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 3 42567 ด.ช. กิตต์ิณพงศ์ ขอพ่ึงกลาง 35 มากท่ีสุด
ม.2/15 4 42644 ด.ช. ฐิติพันธ์ ปถะคามินทร์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 5 42683 ด.ช. ณัฐพล ศรีรมย์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/15 6 42686 ด.ช. ณัฐภูมิ วีระวัฒนะ 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 7 42714 ด.ช. ธนกฤต วรรณศรี 29 มากท่ีสุด
ม.2/15 8 42761 ด.ช. นพัตธร โรหิตเสถียร 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 9 42791 ด.ช. นิธิโชติ สมบูรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 10 42817 ด.ช. ปริยากร สิงห์โตงาม 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 11 42822 ด.ช. ปวริศร กล่ินพานิช 28 มาก
ม.2/15 12 42831 ด.ช. ปัณณธร ขุขันธิน 34 มากท่ีสุด
ม.2/15 13 42851 ด.ช. ปุณยาธร ปิยะพัฒนา 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 14 42890 ด.ช. พัชพล ชาติรังสรรค์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 15 42944 ด.ช. ภควัต จ่ันสุวรรณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/15 16 42968 ด.ช. ภูมิจิตต์ โรจนสโรช 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 17 43067 ด.ช. ศีลวัต จงตระการสมบัติ 34 มากท่ีสุด
ม.2/15 18 43075 ด.ช. ศุภวิชญ์ วาสนาเสถียร 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 19 43152 ด.ช. กลย์ธัช ประเวศวรารัตน์ 28 มาก
ม.2/15 20 43157 ด.ช. ชยพล ดอนชัย 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 21 43162 ด.ช. ณฐวรรธ ด่วนทวีสุข 38 มากท่ีสุด
ม.2/15 22 43186 ด.ช. รพีพงศ์ จันทร์สว่าง 29 มากท่ีสุด
ม.2/15 23 43206 ด.ช. กษิดิศ ทักษิณ 27 มาก
ม.2/15 24 42595 ด.ญ. เจซิตาร์ ภาสกานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/15 25 42634 ด.ญ. ชิสา นิพิวรรณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/15 26 42636 ด.ญ. ชุติวรรณ กีระติจีระนันท์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/15 27 42665 ด.ญ. ณัชนันท์ ศิริไธสง 32 มากท่ีสุด
ม.2/15 28 42744 ด.ญ. ธัญรดี วรานุศุภากุล 28 มาก
ม.2/15 29 42776 ด.ญ. นวินดา กุศลชาติธรรม 28 มาก
ม.2/15 30 42787 ด.ญ. น้ าฝน พรองพรม 28 มาก
ม.2/15 31 42812 ด.ญ. ปรางวลัย เพ็งหนู 27 มาก
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ม.2/15 32 42889 ด.ญ. พัชชา ภมรบุตร 22 มาก
ม.2/15 33 42925 ด.ญ. พิมพิชญา จิตรัศมีโรจน์ 28 มาก
ม.2/15 34 42956 ด.ญ. ภัทรสุดา ชมสน 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 35 42996 ด.ญ. ริญญารัตน์ อภิรักษ์ธนรังษี 34 มากท่ีสุด
ม.2/15 36 43013 ด.ญ. วรรณชนก สุขส าราญ 30 มากท่ีสุด
ม.2/15 37 43017 ด.ญ. วริศรา ชูสุข 33 มากท่ีสุด
ม.2/15 38 43031 ด.ญ. วิศัลย์ศยา ผิวแดง 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 39 43045 ด.ญ. ศรีสุภา รุ่งเรือง 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 40 43047 ด.ญ. ศลาฆนันท์ สัตยวินิจ 22 มาก
ม.2/15 41 43073 ด.ญ. ศุภรดา บวรไกรศรี 32 มากท่ีสุด
ม.2/15 42 43117 ด.ญ. สุภัสสรา อ านวยพรพิพัฒน์ 34 มากท่ีสุด
ม.2/15 43 43138 ด.ญ. อมิตา อังครางกูล 32 มากท่ีสุด
ม.2/15 44 43151 ด.ญ. กรวรรณ ศิริศุขสกุลชัย 28 มาก
ม.2/15 45 43166 ด.ญ. ณัฐชา ผลจ าปา 33 มากท่ีสุด
ม.2/15 46 43171 ด.ญ. ธัญญพัทธ์ ใจตรง 8 น้อย
ม.2/15 47 43189 ด.ญ. รัญชิดา รติวณิชย์ 31 มากท่ีสุด
ม.2/15 48 43198 ด.ญ. สุภนิดา ทัพพิลา 29 มากท่ีสุด
ม.2/15 49 43201 ด.ญ. อรรพรรณ แซ่หลี 9 น้อย
ม.2/16 1 42545 ด.ช. กฤตณัฐ สุดใจ 31 มากท่ีสุด
ม.2/16 2 42624 ด.ช. ชวนากร ตุลยวัฒนกุล 30 มากท่ีสุด
ม.2/16 3 42713 ด.ช. ธนกฤต ธนะชานันท์ 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 4 43022 ด.ช. วันชนะ ทวีวรวัฒน์กุล 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 5 43035 ด.ช. วีรภัทร พงศ์วิทยา 31 มากท่ีสุด
ม.2/16 6 43043 ด.ช. ศรัณย์ รุ่งสกาวเลิศ 30 มากท่ีสุด
ม.2/16 7 43064 ด.ช. ศิวกร เชาวน์สุขุม 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 8 43077 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุวรรณแสง 32 มากท่ีสุด
ม.2/16 9 43082 ด.ช. สรวิชญ์ อ่ าขวัญยืน 28 มาก
ม.2/16 10 43097 ด.ช. สิปปกร พงษ์พานิช 20 ปานกลาง
ม.2/16 11 43160 ด.ช. ชินกฤตณ์ โลศิริ 32 มากท่ีสุด
ม.2/16 12 43169 ด.ช. ธนกฤต จามีกรกุล 27 มาก
ม.2/16 13 43174 ด.ช. นราธิป แสงสกุลศรี 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 14 43197 ด.ช. ศิวัฒน์ชัย โชติ 31 มากท่ีสุด
ม.2/16 15 42437 ด.ญ. หน่ึงฤทัย พันธ์คีรี 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 16 42583 ด.ญ. จิดาภา ภัสสร 31 มากท่ีสุด
ม.2/16 17 42617 ด.ญ. ชลดา หัตถบูรณ์ 26 มาก
ม.2/16 18 42638 ด.ญ. ญาณิกา ปิยะชัยพฤกษ์ 26 มาก
ม.2/16 19 42640 ด.ญ. ฐานิกา ไซ 17 ปานกลาง
ม.2/16 20 42654 ด.ญ. ณฐพร ลักษโณภาส 28 มาก
ม.2/16 21 42699 ด.ญ. ณิชารีย์ มุสิกา 29 มากท่ีสุด
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ม.2/16 22 42718 ด.ญ. ธนพร หน่องพงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.2/16 23 42746 ด.ญ. ธัญวรัตม์ ค าภูมี 12 น้อย
ม.2/16 24 42779 ด.ญ. นัทธ์ิณิชา เฉลิมขวัญชัย 17 ปานกลาง
ม.2/16 25 42786 ด.ญ. นาริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา 20 ปานกลาง
ม.2/16 26 42872 ด.ญ. พรณภัทร อุนเกษม 33 มากท่ีสุด
ม.2/16 27 42877 ด.ญ. พรไพลิน เก็บเบ็น 33 มากท่ีสุด
ม.2/16 28 42885 ด.ญ. พลอยนภัส ชัยยศ 24 มาก
ม.2/16 29 42914 ด.ญ. พิมพ์ชนก ถ่ินใหญ่ 34 มากท่ีสุด
ม.2/16 30 42938 ด.ญ. เพชรา สุโพธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.2/16 31 42941 ด.ญ. แพรวา แอนนา เจริญผล 28 มาก
ม.2/16 32 42947 ด.ญ. ภณิตา สิทธานุภาพกุล 27 มาก
ม.2/16 33 42961 ด.ญ. ภิญญ์นภางค์ แจ่มจิรารักษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.2/16 34 42974 ด.ญ. ภูษิชา อัคคะมะเขตร์ 33 มากท่ีสุด
ม.2/16 35 43024 ด.ญ. วาสนานันท์ จันทร์ทอง 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 36 43053 ด.ญ. ศศิวิมล สิงห์เสนา 34 มากท่ีสุด
ม.2/16 37 43059 ด.ญ. ศิรดา วัฒนศิริธรรม 34 มากท่ีสุด
ม.2/16 38 43068 ด.ญ. ศุพิชชา เบ้าชารี 29 มากท่ีสุด
ม.2/16 39 43078 ด.ญ. สณัฐทินี ปิยะนาจ 28 มาก
ม.2/16 40 43102 ด.ญ. สิริชญา จันทร์เพ็ญ 31 มากท่ีสุด
ม.2/16 41 43125 ด.ญ. อคิราห์ ดอนเส 30 มากท่ีสุด
ม.2/16 42 43134 ด.ญ. อภัสนันท์ อังก๊าศ 27 มาก
ม.2/16 43 43147 ด.ญ. อิศลิน สิงห์เสนี 33 มากท่ีสุด
ม.2/16 44 43153 ด.ญ. กัญญพัชร ประเสริฐวงศ์ 28 มาก
ม.2/16 45 43159 ด.ญ. ชาลิสา แสนเมืองมา 32 มากท่ีสุด
ม.2/16 46 43179 ด.ญ. พรพิมล สะตะ 28 มาก
ม.2/16 47 43180 ด.ญ. พิชญาภา พรหมจ าปา 28 มาก
ม.2/16 48 43194 ด.ญ. ศศิมา ธราพร 33 มากท่ีสุด
ม.1/1 34 43356 ด.ญ. พีรยา อัครปัญญาวิทย์ 30 มากท่ีสุด
ม.2/16 49 43208 ด.ญ. ปุณยาพร คร้ามอุดม 26 มาก
ม.3/1 1 41700 ด.ช. กฤษฎา เขียวประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.3/1 2 41701 ด.ช. คชษร ประชุมวรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.3/1 3 41702 ด.ช. จิรเจษฎ์ สาครวงศ์วัฒนา 28 มาก
ม.3/1 4 41703 ด.ช. ชยพล ขาวขะวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/1 5 41704 ด.ช. ชินดนัย สุนทรเภสัช 30 มากท่ีสุด
ม.3/1 6 41705 ด.ช. ณภัทร ลาลาภ 28 มาก
ม.3/1 7 41706 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เต็มเอ่ียมวณิช 29 มากท่ีสุด
ม.3/1 8 41707 ด.ช. ดนุภัทร รัตนาวิทย์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/1 9 41708 ด.ช. ดนุวัฒน์ ล้ีพล 31 มากท่ีสุด
ม.3/1 10 41709 ด.ช. ธนดล อุทัยสินธุเจริญ 31 มากท่ีสุด
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ม.3/1 11 41710 ด.ช. ปรมัตถ์ มณีสุธรรม 26 มาก
ม.3/1 12 41711 ด.ช. ปัณณ์ เนตรชลายุทธ 33 มากท่ีสุด
ม.3/1 13 41712 ด.ช. ปัณณธร ยุคันตพรพงษ์ 35 มากท่ีสุด
ม.3/1 14 41713 ด.ช. พสิษฐ์ พุ่มพันธ์ุ 27 มาก
ม.3/1 15 41714 ด.ช. ภูริณัฐ ทรัพย์คงดี 30 มากท่ีสุด
ม.3/1 16 41715 ด.ช. มีเกียรติ ต้ังสัจจสว่างกุล 32 มากท่ีสุด
ม.3/1 17 41716 ด.ช. เมธาพัฒน์ พนาวงค์วัชร์ 27 มาก
ม.3/1 18 41717 ด.ช. วรรุจน์ ตลึงจิตร 30 มากท่ีสุด
ม.3/1 19 41718 ด.ช. วริทธ์ิ วัฒนพลาชัยกูร 31 มากท่ีสุด
ม.3/1 20 41719 ด.ช. ศิวกร ผู้น าพล 29 มากท่ีสุด
ม.3/1 21 41720 ด.ช. ศุภกฤต มณีโรจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/1 22 41721 ด.ช. สิรภัทร แจ่มมี 33 มากท่ีสุด
ม.3/1 23 41722 ด.ช. สุทธิธาร สุวรรณนพคุณ 24 มาก
ม.3/1 24 41723 ด.ช. สุพล ต้ังศิริพัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/1 25 41724 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ อัศวนุวัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/1 26 41725 ด.ญ. กันตพร แช่มสวัสด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.3/1 27 41726 ด.ญ. คริมา นิทรัพย์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/1 28 41727 ด.ญ. จิดาภา ลีลาพร 34 มากท่ีสุด
ม.3/1 29 41728 ด.ญ. ชนรดา พฤกษ์ประมูล 32 มากท่ีสุด
ม.3/1 30 41729 ด.ญ. ญาณิศา โพธิญาณิศาสฤษฏ์ 27 มาก
ม.3/1 31 41730 ด.ญ. ณัจฉรีญา ศิริพ่วงพิพัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/1 32 41731 ด.ญ. พรพนิต ก่ิงจงเจริญสุข 30 มากท่ีสุด
ม.3/1 33 41732 ด.ญ. พิมพ์มาดา ตาฬวัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/1 34 41733 ด.ญ. ภัทรลดา ตรีธนูชัย 27 มาก
ม.3/1 35 41734 ด.ญ. เมธาวี ลีลาเลิศวงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/1 36 41735 ด.ญ. อันติกา ศรีทิพย์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/2 1 41736 ด.ช. กษิเดช ไหมเหลือง 34 มากท่ีสุด
ม.3/2 2 41737 ด.ช. ก้องกิตตน์ ปริญญาประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.3/2 3 41738 ด.ช. กันต์ อิศรานุชีพ 32 มากท่ีสุด
ม.3/2 4 41739 ด.ช. ณธรรศ สาสุนันท์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/2 5 41740 ด.ช. ณภัทร บวรนิรัตติศัย 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 6 41741 ด.ช. ณัฏฐ์ชยกร รุจิกรศิริสกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/2 7 41742 ด.ช. ณัฐชนน ฐิติวุฒิกุล 32 มากท่ีสุด
ม.3/2 8 41743 ด.ช. ธนกร จินรัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/2 9 41744 ด.ช. ธนธัช ลีพิทักษ์รัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/2 10 41745 ด.ช. ธนภูมิ โชติพันธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/2 11 41746 ด.ช. ธนฤทธ์ิ กาญจนาเมธาวัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/2 12 41747 ด.ช. ธาม เอ้ือวิศาลวรวงศ์ 21 ปานกลาง
ม.3/2 13 41748 ด.ช. ธีรเทพ กระต่ายทอง 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.3/2 14 41749 ด.ช. ธีรภัทร วิเชนสวัสด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.3/2 15 41750 ด.ช. ปวิชญะ หลักค า 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 16 41751 ด.ช. พศิน วาทินกล้า 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 17 41752 ด.ช. ภูชิสส์กานต์ ปานพรม 27 มาก
ม.3/2 18 41753 ด.ช. รวิชญ์ ผลงาม 31 มากท่ีสุด
ม.3/2 19 41754 ด.ช. ระพีพัชร กุลทนันท์นิธิโชติ 28 มาก
ม.3/2 20 41755 ด.ช. ศิรชัช ตังติสานนท์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/2 21 41756 ด.ช. ศิรา เตชะสรรพสิทธ์ิ 28 มาก
ม.3/2 22 41757 ด.ช. สิชฌ์ภวิศ สังคะหะ 33 มากท่ีสุด
ม.3/2 23 41758 ด.ช. สิปปกร จุลพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 24 41759 ด.ญ. ชญานิน พันธ์ุศรีมงคล 34 มากท่ีสุด
ม.3/2 25 41760 ด.ญ. ญาดา ชอนตะวัน 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 26 41761 ด.ญ. ณัฐจรี ศรีนุติทรัพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 27 41762 ด.ญ. ณัฐณิชา จันทร์เสละ 32 มากท่ีสุด
ม.3/2 28 41763 ด.ญ. ณัฐนรี ติมินทระ 29 มากท่ีสุด
ม.3/2 29 41764 ด.ญ. ปภาวรินท์ อาจณรงค์ฤทธ์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.3/2 30 41765 ด.ญ. พรปวีณ์ เจียไพบูลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 31 41766 ด.ญ. พราวปวีณ์ ศิริมัย 28 มาก
ม.3/2 32 41767 ด.ญ. พิชชาภา จุณณทัศน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/2 33 41768 ด.ญ. ภาวิดา มาอยู่ดี 30 มากท่ีสุด
ม.3/2 34 41769 ด.ญ. รวิสรา ไชยมุกดาสกุล 27 มาก
ม.3/2 35 41770 ด.ญ. สุพิชฌาย์ สงวนศิษย์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/2 36 41771 ด.ญ. สุวิชญา เรืองเกียรติกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/3 1 41772 ด.ช. จิรกร จงรัตนกิจ 26 มาก
ม.3/3 2 41773 ด.ช. ชญานันท์ เจริญสูงเนิน 30 มากท่ีสุด
ม.3/3 3 41774 ด.ช. ฐิปาณัสท์ หอมเกตุ 27 มาก
ม.3/3 4 41775 ด.ช. ณัฐวัตร วงศ์สวัสด์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 5 41776 ด.ช. ดุลยพจน์ ด ารงทวีศักด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.3/3 6 41777 ด.ช. ธนพล จุฬาค า 31 มากท่ีสุด
ม.3/3 7 41778 ด.ช. ธนวัฒน์ ประวีณเมธ 30 มากท่ีสุด
ม.3/3 8 41779 ด.ช. ธนาสร วรพุทธพร 31 มากท่ีสุด
ม.3/3 9 41780 ด.ช. ธนิน เมธาภรณ์พงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/3 10 41781 ด.ช. ธัชชัย ธีรสกุลชล 25 มาก
ม.3/3 11 41782 ด.ช. ธีรดณย์ ศักด์ิเพชร 31 มากท่ีสุด
ม.3/3 12 41783 ด.ช. นภัสรพี สุรินก้อน 28 มาก
ม.3/3 13 41784 ด.ช. นราเทพ วิไลรัตน์ 27 มาก
ม.3/3 14 41785 ด.ช. เนธิทัศน์ มณีนิล 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 15 41786 ด.ช. ปณิธิ โกวานิชย์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/3 16 41787 ด.ช. ปวีร์ วิลาศชัยเจริญ 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.3/3 17 41788 ด.ช. ปัญญา กมลพรพันธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 18 41789 ด.ช. วิชานาถ คงเกล้ียง 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 19 41790 ด.ช. ศิษฏ์ ศรีอรพินท์งาม 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 20 41791 ด.ช. สรวิศ ธงชัย 31 มากท่ีสุด
ม.3/3 21 41792 ด.ช. อนันดา สายสีทอง 27 มาก
ม.3/3 22 41793 ด.ญ. จิรัชญา โรจนวงศ์สกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/3 23 41794 ด.ญ. ณัฏฐณิชา พงศ์ศุภะมงคล 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 24 41795 ด.ญ. ณัฏฐากร ธ ารงค์อนันต์สกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/3 25 41796 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ ปิยะทอง 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 26 41797 ด.ญ. พิชชานันท์ โสภา 33 มากท่ีสุด
ม.3/3 27 41798 ด.ญ. ภริตา ยายอด 34 มากท่ีสุด
ม.3/3 28 41799 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ คงพิทยาพันธ์ุ 28 มาก
ม.3/3 29 41800 ด.ญ. โยษิตา รอดวัฒนกุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/3 30 41801 ด.ญ. วชิราภรณ์ ตองอ่อน 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 31 41802 ด.ญ. สุชัญญา ชูเกล้ียง 30 มากท่ีสุด
ม.3/3 32 41803 ด.ญ. แสนรัก วัฒน์ศุภมงคล 32 มากท่ีสุด
ม.3/3 33 41804 ด.ญ. อันนปภา ค าฉัตร 30 มากท่ีสุด
ม.3/3 34 41805 ด.ญ. อันนา ห่อสกุลกล 26 มาก
ม.3/3 35 41806 ด.ญ. อ่ิมอุ่น นุสรณ์ไพรงาม 33 มากท่ีสุด
ม.3/3 36 41807 ด.ญ. เอมิกา ต้ังล้ าเลิศ 32 มากท่ีสุด
ม.3/4 1 41808 ด.ช. กัญจน์ธีเดช ล่ิมกังวาฬมงคล 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 2 41809 ด.ช. ณภัทร ศรีมุข 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 3 41810 ด.ช. ณัฏฐพัชร์ จินดาพรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.3/4 4 41811 ด.ช. ดุลยพินิจ ด ารงทวีศักด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 5 41812 ด.ช. ทินภัทร ขรธิติพล 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 6 41813 ด.ช. ธัญธัช ฟางสะอาด 29 มากท่ีสุด
ม.3/4 7 41814 ด.ช. ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/4 8 41815 ด.ช. ภูริญาณ อาจก าชัย 28 มาก
ม.3/4 9 41816 ด.ช. ยศวรรธน์ จรลีชาญชัย 30 มากท่ีสุด
ม.3/4 10 41817 ด.ช. ศิวกร แก้วสอาด 33 มากท่ีสุด
ม.3/4 11 41818 ด.ช. สมิทธ์ิ นิราศรพ 32 มากท่ีสุด
ม.3/4 12 41819 ด.ช. สิรภพ จารุดิลกกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 13 41820 ด.ช. สุวิจักขณ์ เรืองอินตา 32 มากท่ีสุด
ม.3/4 14 41821 ด.ช. อรรนพ เกตุพ่อค้า 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 15 41822 ด.ญ. จณิสฏา สุจิตวนิช 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 16 41823 ด.ญ. เจนิสสา จิรศานต์ชัย 26 มาก
ม.3/4 17 41824 ด.ญ. ชญาภา พรรณเทวี 28 มาก
ม.3/4 18 41825 ด.ญ. ชณัชชา ปนิทานเต 30 มากท่ีสุด
ม.3/4 19 41826 ด.ญ. ชนกานต์ อุทากะ 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.3/4 20 41827 ด.ญ. ณัชชา พงษ์สนิท 35 มากท่ีสุด
ม.3/4 21 41828 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ภาณุวัฒน์ชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 22 41829 ด.ญ. ณัฐิกา ผิวทองงาม 32 มากท่ีสุด
ม.3/4 23 41830 ด.ญ. ณิชกานต์ อรรคศรี 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 24 41831 ด.ญ. นวพร มานะนาวิกผล 29 มากท่ีสุด
ม.3/4 25 41832 ด.ญ. ปฏิภานี ทิวเสถียร 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 26 41833 ด.ญ. ปภานันท์ ประทุมรองรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 27 41834 ด.ญ. ปรายฟ้า ธรรมปัญญา 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 28 41835 ด.ญ. ปาณิสรา ด าเกิงหิรัญ 28 มาก
ม.3/4 29 41836 ด.ญ. พีรญา ทวีไมตรี 34 มากท่ีสุด
ม.3/4 30 41837 ด.ญ. ภาวิณีย์ วงศ์ถิระศักด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.3/4 31 41838 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ พงษ์ศักด์ิเสรีกุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/4 32 41839 ด.ญ. ลลนา ชัยรัตน์ 28 มาก
ม.3/4 33 41840 ด.ญ. ศุภิสรา ติรธรรมเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.3/4 34 41841 ด.ญ. สิรินภา คุณวุฒิโอภาส 34 มากท่ีสุด
ม.3/4 35 41842 ด.ญ. สุภาวิตา จริยะกุลดารา 30 มากท่ีสุด
ม.3/4 36 41843 ด.ญ. อมฤตา สุนทรศารทูล 28 มาก
ม.3/5 1 41844 ด.ช. ก้องภพ ทองประดิษฐ 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 2 41845 ด.ช. คุณากร ญาณจรูญ 38 มากท่ีสุด
ม.3/5 3 41847 ด.ช. ณภัทร จอมจอหอ 33 มากท่ีสุด
ม.3/5 4 41848 ด.ช. ธณาปรัชญ์ ไหมวัด 27 มาก
ม.3/5 5 41849 ด.ช. ปิยพัชร โภไคยคหบดี 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 6 41850 ด.ช. ปูรณ์ บัวแก้ว 33 มากท่ีสุด
ม.3/5 7 41851 ด.ช. พชร เหลืองพิริยะชาติ 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 8 41852 ด.ช. พสิษฐ์ เรืองมาก 31 มากท่ีสุด
ม.3/5 9 41853 ด.ช. พัทธดนย์ ศรแผลง 28 มาก
ม.3/5 10 41854 ด.ช. พันธ์กุล พันธ์โกศล 28 มาก
ม.3/5 11 41855 ด.ช. พีรภพ สุดธรรมมา 28 มาก
ม.3/5 12 41856 ด.ช. พีระพงษ์ ภูมี 27 มาก
ม.3/5 13 41857 ด.ช. ภวันธร เทพทัย 22 มาก
ม.3/5 14 41858 ด.ช. ศิร์กานต์ เอ่ียมหน่อ 28 มาก
ม.3/5 15 41859 ด.ช. สิรภพ นาคะเกศ 30 มากท่ีสุด
ม.3/5 16 41860 ด.ช. สุขณัฐ ลาภณัฐขันติ 27 มาก
ม.3/5 17 41861 ด.ญ. กนกเกตุ เลาห์ทวี 30 มากท่ีสุด
ม.3/5 18 41862 ด.ญ. กวิสรา ศิริจรรยากุล 33 มากท่ีสุด
ม.3/5 19 41863 ด.ญ. กัญญาวีร์ ศรีประพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/5 20 41864 ด.ญ. ชญาดา กาญจนภูผา 31 มากท่ีสุด
ม.3/5 21 41865 ด.ญ. ชญานิศ หอมจันทร์ดี 12 น้อย
ม.3/5 22 41866 ด.ญ. ชญานิศา เวทีวิสัย 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.3/5 23 41867 ด.ญ. ชนาภา เมืองมูล 34 มากท่ีสุด
ม.3/5 24 41868 ด.ญ. ชวิศา อินทรมงคล 32 มากท่ีสุด
ม.3/5 25 41869 ด.ญ. ช่อฟ้า ศิริตัน 28 มาก
ม.3/5 26 41870 ด.ญ. ชุติมนต์ สุภาวิมล 33 มากท่ีสุด
ม.3/5 27 41871 ด.ญ. ณัชชาภัทร วงศ์นาม 8 น้อย
ม.3/5 28 41872 ด.ญ. นภัสวรรณ เอ่ียมสิริบูลย์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/5 29 41873 ด.ญ. นูรฟิตตรี บอมอ 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 30 41874 ด.ญ. บุณฑริกา ศิริโฆษิตยางกูร 9 น้อย
ม.3/5 31 41875 ด.ญ. ปิญชาน์ วิรัตน์ธัญญารักษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/5 32 41877 ด.ญ. พลอยพนารัตน์ โกมลวาสี 30 มากท่ีสุด
ม.3/5 33 41878 ด.ญ. พิชชาพัชร เจียรนันทกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 34 41879 ด.ญ. พิชญาภรณ์ พูลสวัสด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 35 41881 ด.ญ. วณิชญานันท์ ธรรมมะ 31 มากท่ีสุด
ม.3/5 36 41882 ด.ญ. วันรัตน์ วงศ์ปิยะสถิตย์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/5 37 41883 ด.ญ. วิชยาภา ทิพย์มาศ 29 มากท่ีสุด
ม.3/5 38 41884 ด.ญ. ศวรรยา ทองศรีนวล 32 มากท่ีสุด
ม.3/5 39 41885 ด.ญ. ศุภสุตา รักษาวงศ์ 28 มาก
ม.3/5 40 41886 ด.ญ. สุพิชญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ 20 ปานกลาง
ม.3/5 41 41887 ด.ญ. อริสรา สุโพธ์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.3/5 42 41888 ด.ญ. ไออุ่น เช้ือฟัก 27 มาก
ม.3/5 43 42386 ด.ญ. อจลญา แตงน้อย 29 มากท่ีสุด
ม.3/6 1 41889 ด.ช. กมลภู ปริวิสุทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.3/6 2 41890 ด.ช. กฤติน แสงเจริญ 29 มากท่ีสุด
ม.3/6 3 41891 ด.ช. กษิด์ิเดช อุทัยวิวัฒน์กุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/6 4 41892 ด.ช. จิตริน เพชรชู 26 มาก
ม.3/6 5 41893 ด.ช. ชัยธวัช บุญกิตติเจริญ 26 มาก
ม.3/6 6 41894 ด.ช. ชิณธันย์ ใช้เทียมวงษ์ 17 ปานกลาง
ม.3/6 7 41895 ด.ช. ณภัสดล แซ่ย่าง 28 มาก
ม.3/6 8 41896 ด.ช. ลอนดอน สุมีรัง 29 มากท่ีสุด
ม.3/6 9 41897 ด.ช. ณัฐภัทร เทพจันที 32 มากท่ีสุด
ม.3/6 10 41898 ด.ช. ณัฐภูมิ วงศ์ศิริ 12 น้อย
ม.3/6 11 41899 ด.ช. ธนกฤต บุญนิธิพันธ์ 17 ปานกลาง
ม.3/6 12 41900 ด.ช. ธนาธิป ศรีกระจ่าง 20 ปานกลาง
ม.3/6 13 41901 ด.ช. เนติธร มายสกุล 33 มากท่ีสุด
ม.3/6 14 41902 ด.ช. ปภินวิช ฝ่ายอุประ 33 มากท่ีสุด
ม.3/6 15 41903 ด.ช. พลวัฒน์ เลาหสุวัฒน์กุล 24 มาก
ม.3/6 16 41904 ด.ช. พิชญุตม์ ติยะวรากุล 34 มากท่ีสุด
ม.3/6 17 41905 ด.ช. พุทธ ชัฏสุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.3/6 18 41906 ด.ช. ภูมิ นิธิยานันท์ 28 มาก
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ม.3/6 19 41907 ด.ช. รวิวัสต์ รัตนวิมล 30 มากท่ีสุด
ม.3/6 20 41908 ด.ช. อภิวิชญ์ ฟุ้งเกียรติชัย 34 มากท่ีสุด
ม.3/6 21 41909 ด.ญ. กอแก้ว สันติราษฎร์ภักดี 33 มากท่ีสุด
ม.3/6 22 41910 ด.ญ. กานต์นิชนันท์ อธิคมพจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/6 23 41911 ด.ญ. จุติณัฏฐ์ ต้ังตระกูลวงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/6 24 41912 ด.ญ. ชญานุช แพทย์สิทธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.3/6 25 41913 ด.ญ. ณัฐกฤตา ศรีดวงแก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.3/6 26 41914 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ดวงดี 28 มาก
ม.3/6 27 41915 ด.ญ. ณัฐธีรา ไพรไพศาลกิจ 31 มากท่ีสุด
ม.3/6 28 41916 ด.ญ. ณัฐวดี พิภพพรชัย 30 มากท่ีสุด
ม.3/6 29 41917 ด.ญ. ณิชาภัทร ศิริพานิช 27 มาก
ม.3/6 30 41918 ด.ญ. ธีวรา ลิขนะจุล 33 มากท่ีสุด
ม.3/6 31 41919 ด.ญ. ปณาลี ธรรมปัญญา 28 มาก
ม.3/6 32 41920 ด.ญ. ปรรณธร พงศ์วิทยา 31 มากท่ีสุด
ม.3/6 33 41921 ด.ญ. ปริยากร กุลแพทย์ 28 มาก
ม.3/6 34 41922 ด.ญ. ปิญชาน์ ช่วยชบ 28 มาก
ม.3/6 35 41923 ด.ญ. พรไพลิน ภูมิศิริเจริญ 33 มากท่ีสุด
ม.3/6 36 41924 ด.ญ. พัทธวรรณ เจริญเลิศสกุล 26 มาก
ม.3/6 37 41925 ด.ญ. ภัททจารี สงสม 32 มากท่ีสุด
ม.3/6 38 41926 ด.ญ. วรัมพร ศรีวัง 33 มากท่ีสุด
ม.3/6 39 41927 ด.ญ. วริษฐา สุนทรพิทักษ์กูล 28 มาก
ม.3/6 40 41928 ด.ญ. สิริวัฒนา จันทนาคม 31 มากท่ีสุด
ม.3/6 41 41929 ด.ญ. สิริสกุล กุลสุ 30 มากท่ีสุด
ม.3/6 42 41930 ด.ญ. สุทธพิชญา ขอนศักด์ิ 28 มาก
ม.3/6 43 41931 ด.ญ. สุรางคณา ทองนพคุณ 29 มากท่ีสุด
ม.3/6 44 41932 ด.ญ. อิงครัชต์ ย้ิมละม้าย 31 มากท่ีสุด
ม.3/6 45 41933 ด.ญ. อิงครัตน์ โพธ์ิเตียน 31 มากท่ีสุด
ม.3/7 1 41934 ด.ช. กรณ์ระพี ด้วงตุ่น 31 มากท่ีสุด
ม.3/7 2 41935 ด.ช. กฤตพัชร์ เรืองมณี 26 มาก
ม.3/7 3 41936 ด.ช. ชยุต กีรติเชาวนากุล 33 มากท่ีสุด
ม.3/7 4 41937 ด.ช. ชัยอนัน พหุโล 35 มากท่ีสุด
ม.3/7 5 41938 ด.ช. ชิษณุพงศ์ คงแก้วขาว 27 มาก
ม.3/7 6 41939 ด.ช. ธนดล ธรณีสุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 7 41940 ด.ช. ธนภัทร พ่ึงทอง 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 8 41941 ด.ช. นครินทร์ สะเม๊าะ 27 มาก
ม.3/7 9 41942 ด.ช. นิโคลลัส มายล่ิง 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 10 41943 ด.ช. นิมรภัท ภวันตุ 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 11 41944 ด.ช. พงศ์บารมี บุญแต่ง 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 12 41945 ด.ช. พศวีร์ จันตรี 29 มากท่ีสุด
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ม.3/7 13 41946 ด.ช. มารวย รุ่งสรรเสริฐ 27 มาก
ม.3/7 14 41947 ด.ช. วชิรภรณ์ เฉลิมพงษ์ 24 มาก
ม.3/7 15 41948 ด.ช. ศุภชัย ตระกูลประดิษฐ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 16 41949 ด.ช. ณัฐศิษฏ์ ทองไหลรวม 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 17 41950 ด.ช. สุขกฤษณ์ แขมค า 31 มากท่ีสุด
ม.3/7 18 41951 ด.ช. อัสม่ี แสงสุวรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 19 41952 ด.ญ. กชนิภา สุวัธนะเชาว์ 28 มาก
ม.3/7 20 41953 ด.ญ. กรวลัย สังข์กะนิษฐ 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 21 41954 ด.ญ. จริยา พงษ์เมธี 27 มาก
ม.3/7 22 41955 ด.ญ. ชวันรัตน์ ศรัณย์ธรรมกุล 33 มากท่ีสุด
ม.3/7 23 41956 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ส่ีสมประสงค์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 24 41957 ด.ญ. ณัฏฐ์ชนุตต์ รุจิแสงวิทยา 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 25 41958 ด.ญ. ณัฐชยา ราชสงค์ 27 มาก
ม.3/7 26 41959 ด.ญ. ณัฐชรินธร ธนาเกียรติชวาล 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 27 41960 ด.ญ. ณัฐธิดา แก้วมีจีน 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 28 41961 ด.ญ. ณิชดา บุณโยดม 34 มากท่ีสุด
ม.3/7 29 41962 ด.ญ. ดาริม ชอย 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 30 41963 ด.ญ. ธนธรณ์ ฉายะวิภาต 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 31 41964 ด.ญ. ธัญจิรา ศรัทธาพิริยะพงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 32 41965 ด.ญ. นริศรา ขอด่านกลาง 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 33 41966 ด.ญ. เบญญาภา โกศาสตร์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 34 41967 ด.ญ. ปพิชญา นุตราพันธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 35 41968 ด.ญ. ปภาดา ตันติยานนท์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 36 41969 ด.ญ. ปัณฑิตา หนูพรัด 32 มากท่ีสุด
ม.3/7 37 41970 ด.ญ. ปาริตา เวกสูงเนิน 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 38 41971 ด.ญ. พรนัชชา ทองแก้ว 33 มากท่ีสุด
ม.3/7 39 41972 ด.ญ. พุทธ์พิชญา พุทธสอน 21 ปานกลาง
ม.3/7 40 41973 ด.ญ. ไพลิน สินธุพันธ์เดชา 31 มากท่ีสุด
ม.3/7 41 41974 ด.ญ. ภัคธีมา แพ่งสุภา 29 มากท่ีสุด
ม.3/7 42 41975 ด.ญ. เมทิกา แย้มงามเหลือ 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 43 41976 ด.ญ. รวินท์นิภา เกียรติพลพจน์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/7 44 41977 ด.ญ. วัสสวดี สิทธิชูรักษ์ 27 มาก
ม.3/7 45 41978 ด.ญ. ศรัณย์ภัทร บุญบรรดารสุข 31 มากท่ีสุด
ม.3/7 46 41979 ด.ญ. ศุจีภรณ์ โทระ 28 มาก
ม.3/7 47 41980 ด.ญ. สิรินันท์ โพธ์ิไทรงาม 27 มาก
ม.3/7 48 41981 ด.ญ. อันนา อันนานนท์ 28 มาก
ม.3/7 49 41982 ด.ญ. อิสรีย์ ชูโชติจันทร์อุดม 31 มากท่ีสุด
ม.3/7 50 41983 ด.ญ. อิสรีย์ หวังวัฒนาภรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 1 41984 ด.ช. กฤตติกร มาเมือง 34 มากท่ีสุด
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ม.3/8 2 41985 ด.ช. กฤติน เรืองฉิม 28 มาก
ม.3/8 3 41986 ด.ช. กิตินพ สุวินทวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 4 41987 ด.ช. เจตนิพิฐ บัวเพ็ชร์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 5 41988 ด.ช. ชนะกุล บุญมงคลกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/8 6 41989 ด.ช. ชวกร มีสมมนต์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/8 7 41990 ด.ช. ชวิน อินธิเสน 29 มากท่ีสุด
ม.3/8 8 41991 ด.ช. ชัยภัทร อนันตรสุชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 9 41992 ด.ช. ณัฐธีร์ อาสิงสมานันท์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/8 10 41993 ด.ช. ทิวาภูมิ วรปรัชญา 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 11 41994 ด.ช. ปรัตถกร กาญจนกันติกะ 27 มาก
ม.3/8 12 41995 ด.ช. ปองภพ วิศิษฏ์เกียรติชัย 34 มากท่ีสุด
ม.3/8 13 41996 ด.ช. ปัณณธร กาศิเษฎาพันธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 14 41997 ด.ช. ปัณณวิชญ์ ปัญญาอาวุธ 26 มาก
ม.3/8 15 41998 ด.ช. พลาธิป การะเกตุ 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 16 41999 ด.ช. พีรวัส เพชรสุทธ์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 17 42000 ด.ช. ศุภธเนศร์ ศิริกิจจาขจร 29 มากท่ีสุด
ม.3/8 18 42001 ด.ญ. กัญญาณัฐ สุขศิริ 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 19 42002 ด.ญ. กานต์พิชชา สราญจิตต์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 20 42003 ด.ญ. ขวัญจิรา มะลิสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 21 42004 ด.ญ. เคียงชณก ชอง 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 22 42005 ด.ญ. ชนิดาภา สิงหเสนี 33 มากท่ีสุด
ม.3/8 23 42006 ด.ญ. ชรียา หงษ์ษา 25 มาก
ม.3/8 24 42007 ด.ญ. ชิชพรรณ จันทร์นวล 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 25 42008 ด.ญ. ญาดา มีเจริญ 28 มาก
ม.3/8 26 42009 ด.ญ. ฐิตารีย์ จันทร์จรูญพงษ์ 27 มาก
ม.3/8 27 42010 ด.ญ. ฑิฆัมพร ไวคกุล 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 28 42011 ด.ญ. ณัชชา ธันธรา 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 29 42012 ด.ญ. ณัฐชา ธาราพงษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 30 42013 ด.ญ. ณีร สุคนธราช 33 มากท่ีสุด
ม.3/8 31 42014 ด.ญ. ดลลชา ลีวรรณเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 32 42015 ด.ญ. ทอฝัน อู่สุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 33 42016 ด.ญ. ธนัทพร ปฐมทองทวีชัย 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 34 42017 ด.ญ. นิชชนก เพ็งสมจิตต์ 27 มาก
ม.3/8 35 42018 ด.ญ. ประวีณ์นุช พันธ์มุข 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 36 42019 ด.ญ. ปัญญาพร ล่ิวเฉลิมวงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 37 42020 ด.ญ. ปิยาพัชร สนใจ 33 มากท่ีสุด
ม.3/8 38 42021 ด.ญ. พรชนก จอมเทพมาลา 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 39 42022 ด.ญ. พรชนก สัตยาประเสริฐ 28 มาก
ม.3/8 40 42023 ด.ญ. ภัณฑิรา ศิริบรรณากุล 34 มากท่ีสุด
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ม.3/8 41 42024 ด.ญ. ภูษิตา ธนอัญญาพร 28 มาก
ม.3/8 42 42025 ด.ญ. ลักษิกา วัฒนสังขโสภณ 34 มากท่ีสุด
ม.3/8 43 42026 ด.ญ. วรกานต์ ลดาวัลย์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 44 42027 ด.ญ. วรณัน สิริธเนศเดชาธร 30 มากท่ีสุด
ม.3/8 45 42028 ด.ญ. วิจิตรา ทาทอง 27 มาก
ม.3/8 46 42029 ด.ญ. วิมุตติ ไชยพุฒ 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 47 42030 ด.ญ. ศศิวิมล ร่วมจิตร 26 มาก
ม.3/8 48 42031 ด.ญ. ศุภลักษณ์ ตระการไทย 33 มากท่ีสุด
ม.3/8 49 42032 ด.ญ. สวิตตา สระปัญญา 32 มากท่ีสุด
ม.3/8 50 42033 ด.ญ. อมราพร แซ่เจียม 31 มากท่ีสุด
ม.3/8 51 42034 ด.ญ. อันติมาดา แสงรุ่งเรือง 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 1 42035 ด.ช. กฤติน ด่านซ้าย 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 2 42036 ด.ช. ภูดิศ กรังพานิช 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 3 42037 ด.ช. กวินภพ ทองเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 4 42038 ด.ช. กษิดิศ ศิริจันทร์เพ็ญ 29 มากท่ีสุด
ม.3/9 5 42039 ด.ช. ฆีไนย ทีต้ี 32 มากท่ีสุด
ม.3/9 6 42040 ด.ช. จามีกร ธีรภาพวิวัฒน์ 28 มาก
ม.3/9 7 42041 ด.ช. จิรวัฒน์ ลาภประสพ 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 8 42042 ด.ช. ชนสรณ์ กิจพิทักษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/9 9 42043 ด.ช. ชลวรรษ ยงประเดิม 32 มากท่ีสุด
ม.3/9 10 42044 ด.ช. ชัยภัทร ชูนิยม 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 11 42045 ด.ช. ชินาธิป พัฒนพิฑูรย์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/9 12 42046 ด.ช. ณัฐนนท์ ทิพยชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 13 42047 ด.ช. ไท ศรีภิญโญ 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 14 42048 ด.ช. ธนเทพ สุจริตจันทร์ 26 มาก
ม.3/9 15 42049 ด.ช. บรรณวิชญ์ ศรีอรุโณทัย 28 มาก
ม.3/9 16 42050 ด.ช. ปภณภัทร์ เวชพฤกษ์พิทักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 17 42051 ด.ช. ปุญญ์ นิยมไทย 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 18 42052 ด.ช. พชร ธนะวิบูลย์ 35 มากท่ีสุด
ม.3/9 19 42053 ด.ช. ภัทรนันท์ โชติประภา 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 20 42054 ด.ช. ภาสวุฒิ นาคพงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/9 21 42055 ด.ช. ภูเบศ กิตติปิยกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 22 42056 ด.ช. ม่ิงขวัญ ศิริสุข 29 มากท่ีสุด
ม.3/9 23 42057 ด.ช. วรวุฒิ หลิว 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 24 42059 ด.ช. ศิวเมษ สุขสอาด 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 25 42060 ด.ช. อิษฎา ประวัตินภา 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 26 42061 ด.ญ. จีรดา ทักษิณ 28 มาก
ม.3/9 27 42062 ด.ญ. ชนิดาภา จิตปรีดาสกุล 34 มากท่ีสุด
ม.3/9 28 42063 ด.ญ. ชรินกาญจน์ วงศ์เสถียรโชค 30 มากท่ีสุด
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ม.3/9 29 42064 ด.ญ. ญาณิน ไกรภักดี 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 30 42065 ด.ญ. ธนกร ศานติกุล 32 มากท่ีสุด
ม.3/9 31 42066 ด.ญ. ธัญ เทพา 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 32 42067 ด.ญ. ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร 34 มากท่ีสุด
ม.3/9 33 42068 ด.ญ. ธันยารัชต์ วัฒนโภคิน 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 34 42069 ด.ญ. นัทธ์ชนก เมธากุลนาถ 28 มาก
ม.3/9 35 42070 ด.ญ. นันทิชา สุทธิจ ารูญ 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 36 42071 ด.ญ. พบพรธนัท วิฑูรชาติ 38 มากท่ีสุด
ม.3/9 37 42072 ด.ญ. พุทธรักษา แก้วแกมทอง 29 มากท่ีสุด
ม.3/9 38 42073 ด.ญ. ภาวิดา ชินะโยธิน 27 มาก
ม.3/9 39 42074 ด.ญ. ภูริชญาดา ครุศานติ 29 มากท่ีสุด
ม.3/9 40 42075 ด.ญ. รมย์ธีรา ด ารงค์ศักด์ิกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/9 41 42076 ด.ญ. รวิกานต์ ฉายากุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/9 42 42077 ด.ญ. สุชาญา จิตตินันทน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/9 43 42078 ด.ญ. วรวลัญช์ เสฏฐวิวรรธน์ 28 มาก
ม.3/9 44 42079 ด.ญ. วิมุทรา นภดลสท้าน 28 มาก
ม.3/9 45 42080 ด.ญ. ศตพร ทองดี 28 มาก
ม.3/9 46 42081 ด.ญ. สุกฤตา แก้วก าเนิด 27 มาก
ม.3/9 47 42082 ด.ญ. สุธาธิณี กาญกระสัง 22 มาก
ม.3/9 48 42083 ด.ญ. อชิรญา ธนภาสวัฒน์ 28 มาก
ม.3/9 49 42084 ด.ญ. อภิษฎา ไชยเสนา 30 มากท่ีสุด
ม.3/9 50 42085 ด.ญ. อิงกมล พุทธสุวรรณ 34 มากท่ีสุด
ม.3/10 1 42086 ด.ช. กสิตชมณ์ นิมศรีสุขกุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 2 42087 ด.ช. กานต์พนธ์ พู่จิตร์กานนท์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 3 42088 ด.ช. คุณัชญ์ ฤทธิเวช 31 มากท่ีสุด
ม.3/10 4 42089 ด.ช. จักริน ศิริบูรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/10 5 42090 ด.ช. จิณณพัทย์ พันธ์ศรี 22 มาก
ม.3/10 6 42091 ด.ช. จุลดนย์ เตชะไพบูลย์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/10 7 42093 ด.ช. ธนพล ธารณะ 34 มากท่ีสุด
ม.3/10 8 42094 ด.ช. ธนวิศว์ แม้นเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.3/10 9 42095 ด.ช. ธนัช อับโดระมาน 28 มาก
ม.3/10 10 42096 ด.ช. นรวิชญ์ ศรีแก้วช่วง 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 11 42097 ด.ช. ปรัตถกร ติยสถาพร 8 น้อย
ม.3/10 12 42098 ด.ช. พงศ์พิพิชญ์ พลอยพลาย 31 มากท่ีสุด
ม.3/10 13 42099 ด.ช. พฤฒภณ ฤทธิศิรินทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/10 14 42100 ด.ช. พิทักษ์พงศ์ ชาสวัสด์ิ 9 น้อย
ม.3/10 15 42101 ด.ช. ภูภัทร เวทยะวิศิษฏ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/10 16 42102 ด.ช. วรพล วิเศษจินดาวัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 17 42103 ด.ช. วรลภย์ เก็จวลีวรรณ 29 มากท่ีสุด
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ม.3/10 18 42104 ด.ช. วุฒิภัทร ศรีบุญทรัพย์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/10 19 42105 ด.ช. ศิระ ศศิสกุลพร 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 20 42106 ด.ช. ศุภกิตต์ิ เช้ือศรีวงษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 21 42107 ด.ช. สมิทธ์ิ ภาระเวช 29 มากท่ีสุด
ม.3/10 22 42108 ด.ช. สิรวิชญ์ ส้ินโศรก 32 มากท่ีสุด
ม.3/10 23 42109 ด.ช. อลงกต ติยศิวพร 28 มาก
ม.3/10 24 42110 ด.ญ. กัญญากร กล่ินเอ่ียม 20 ปานกลาง
ม.3/10 25 42111 ด.ญ. กัญญาณัฐ วาฑิตศุภผล 32 มากท่ีสุด
ม.3/10 26 42112 ด.ญ. จิณณพัต ธงสุวรรณ 27 มาก
ม.3/10 27 42113 ด.ญ. ชาลิสา กสานติกุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 28 42114 ด.ญ. ชิสา วงษ์เหมือน 31 มากท่ีสุด
ม.3/10 29 42115 ด.ญ. โชติกา สาตลี 29 มากท่ีสุด
ม.3/10 30 42116 ด.ญ. ณภัทร วิชญะธนาศิษฐ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/10 31 42117 ด.ญ. ธนัชชา กลีบแก้ว 26 มาก
ม.3/10 32 42118 ด.ญ. ธัญกมล กอร่ม 26 มาก
ม.3/10 33 42119 ด.ญ. ธัญภัค ตามถ่ินไทย 17 ปานกลาง
ม.3/10 34 42120 ด.ญ. นาเดีย ทับอุไร 28 มาก
ม.3/10 35 42121 ด.ญ. ปาณิสรา กุลชนะโรจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/10 36 42122 ด.ญ. ปีย์วรา สุวรรณวงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/10 37 42123 ด.ญ. เปมิกา วิเศษสมบัติ 12 น้อย
ม.3/10 38 42124 ด.ญ. พาขวัญ คงประยูร 17 ปานกลาง
ม.3/10 39 42125 ด.ญ. พิชญ์สิณี วัฒนกุลโยธิน 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 40 42126 ด.ญ. พิมพ์ลภัส นิตยขนิษฐ 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 41 42127 ด.ญ. ภิญญดา ฉายปัญญาเลิศ 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 42 42128 ด.ญ. รมิดา หุนศิริ 24 มาก
ม.3/10 43 42129 ด.ญ. รวิสรา มะกา 34 มากท่ีสุด
ม.3/10 44 42130 ด.ญ. ศิริกานดา ศิริชัย 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 45 42131 ด.ญ. ศิริรัตน์ ค าอินทร์ 28 มาก
ม.3/10 46 42132 ด.ญ. ศิวณัฐฐา สุขัควานนท์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/10 47 42133 ด.ญ. สิริกร สวนานนท์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 48 42134 ด.ญ. อรนิภา ฉินตระกาล 33 มากท่ีสุด
ม.3/10 49 42135 ด.ญ. อริสรา สินโสมนัส 29 มากท่ีสุด
ม.3/10 50 42136 ด.ญ. อัยยะ เงินทวีคูณ 34 มากท่ีสุด
ม.3/11 1 42137 ด.ช. กันตนพ จันทรมงคล 34 มากท่ีสุด
ม.3/11 2 42138 ด.ช. ณัฐดนัย รักไทย 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 3 42139 ด.ช. ต่อตระกูล หาญกุล 28 มาก
ม.3/11 4 42140 ด.ช. ทัพพ์นภัทร นันโท 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 5 42141 ด.ช. นริศ ผลภาค 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 6 42142 ด.ช. ปฏิภาณ สุขผล 27 มาก
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ม.3/11 7 42143 ด.ช. ปฐมพงศ์ บวรเจริญพันธ์ุ 33 มากท่ีสุด
ม.3/11 8 42144 ด.ช. พงค์ภาวี ภัทรรุ่งเรืองกุล 28 มาก
ม.3/11 9 42145 ด.ช. พลศิลป์ ตวงศิริกุลวัฒนา 32 มากท่ีสุด
ม.3/11 10 42146 ด.ช. พศวีร์ จิระศิริวณิช 28 มาก
ม.3/11 11 42147 ด.ช. พันธวัธน์ เหลืองศิริวัฒนา 28 มาก
ม.3/11 12 42148 ด.ช. พาทิศ ไม้ประเสริฐ 33 มากท่ีสุด
ม.3/11 13 42149 ด.ช. ภราวิศร์ มงคลอัศวรัตน์ 26 มาก
ม.3/11 14 42150 ด.ช. ภาคย์ สืบวงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/11 15 42151 ด.ช. ภีมพัศ จันทรุสอน 33 มากท่ีสุด
ม.3/11 16 42152 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ศรีธนาอนันต์ 28 มาก
ม.3/11 17 42153 ด.ช. ยศภัทร พิมพ์อักษร 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 18 42154 ด.ช. วรรธนะ บุญญรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 19 42155 ด.ช. สิวารักษ์ โสวรรณี 28 มาก
ม.3/11 20 42156 ด.ช. อิสสร ทิพยโกศัย 29 มากท่ีสุด
ม.3/11 21 42157 ด.ญ. กัลยกร ช่ืนวงศ์รัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 22 42158 ด.ญ. กัลยกร สุภัทโรภาสพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 23 42159 ด.ญ. กานต์พิชชา กมลคุณากร 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 24 42160 ด.ญ. ขวัญชนก หอมชะเอม 26 มาก
ม.3/11 25 42161 ด.ญ. จิดาภา ตราชู 33 มากท่ีสุด
ม.3/11 26 42162 ด.ญ. จิดาภา พุฒิชัยกุลนาถ 35 มากท่ีสุด
ม.3/11 27 42163 ด.ญ. จินต์ศุจี ฉัตรพิมลกุล 27 มาก
ม.3/11 28 42164 ด.ญ. ชญานิศ ดิลกศักยวิทูร 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 29 42165 ด.ญ. ชาลิสา กองชัย 32 มากท่ีสุด
ม.3/11 30 42166 ด.ญ. โชติกา แซ่เล้า 27 มาก
ม.3/11 31 42167 ด.ญ. ณัฏฐ์ชยา โฆษิตวสุธา 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 32 42168 ด.ญ. ณัฐวรรณ รักษานาค 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 33 42169 ด.ญ. ณิชา ภู่เจริญ 26 มาก
ม.3/11 34 42170 ด.ญ. ทิติภา ฤทธ์ิจีน 29 มากท่ีสุด
ม.3/11 35 42171 ด.ญ. ทิพย์วรินทร ชนุดรจิราพัชร์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/11 36 42172 ด.ญ. ธดา นิติกรรัชฎ์กุล 24 มาก
ม.3/11 37 42173 ด.ญ. ธนภรณ์ ธรรมวงศา 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 38 42174 ด.ญ. นลินรัตน์ รุ่งทรัพย์สิน 30 มากท่ีสุด
ม.3/11 39 42175 ด.ญ. นันท์นภัส ปริญญาปริวัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/11 40 42176 ด.ญ. ปาลิตา เกล้ียกล่อม 29 มากท่ีสุด
ม.3/11 41 42177 ด.ญ. ปิยธิดา เสลาหอม 34 มากท่ีสุด
ม.3/11 42 42178 ด.ญ. ปุณยวีร์ สุทธิ 32 มากท่ีสุด
ม.3/11 43 42179 ด.ญ. พัณธ์ศภรณ์ สิริสมหวัง 27 มาก
ม.3/11 44 42180 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ทรัพย์ประเสริฐ 33 มากท่ีสุด
ม.3/11 45 42181 ด.ญ. รภา ธารีวิบูลย์ 30 มากท่ีสุด
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ม.3/11 46 42182 ด.ญ. วรดา เกศแก้ว 32 มากท่ีสุด
ม.3/11 47 42183 ด.ญ. ศิปรางฌ์ เหลืองอุทัยศิลป์ 27 มาก
ม.3/11 48 42184 ด.ญ. สุชานาถ ไชยมงคล 29 มากท่ีสุด
ม.3/11 49 42185 ด.ญ. อธิชา สุขอรุณยืนยง 29 มากท่ีสุด
ม.3/11 50 42186 ด.ญ. อัจฉรียากร สินศุภฤกษ์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/11 51 42187 ด.ญ. ฮายอน พาร์ค 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 1 42188 ด.ช. กฤตยชญ์ สงวนวงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/12 2 42189 ด.ช. กฤษกร นามประสิทธ์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.3/12 3 42190 ด.ช. จิรพัชร์ ภัสสร 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 4 42191 ด.ช. จิระพงษ์ เอ่ียมพิชยะกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 5 42192 ด.ช. เจริญทรัพย์ แก้วแสงสุข 32 มากท่ีสุด
ม.3/12 6 42193 ด.ช. ฉันทพัฒน์ ไตรตระกูลภักดี 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 7 42194 ด.ช. โชติธนภัทร์ อรรถศุภผล 32 มากท่ีสุด
ม.3/12 8 42195 ด.ช. ณัฐชัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 9 42196 ด.ช. ธรรศธิษณ์ โรจนศักด์ิโสธร 33 มากท่ีสุด
ม.3/12 10 42197 ด.ช. นพวิชญ์ เพ็ญสิริภักด์ิ 21 ปานกลาง
ม.3/12 11 42198 ด.ช. นิธิวิทย์ กาญจนภู 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 12 42199 ด.ช. นิพิธพนธ์ ชลประเสริฐสุข 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 13 42200 ด.ช. พิศาลพล จ าเริญนาม 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 14 42201 ด.ช. ภาสกร ป้ันกาญจนโต 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 15 42202 ด.ช. ภูริทัศน์ วัฒนสิน 21 ปานกลาง
ม.3/12 16 42203 ด.ช. ภูรีธร ผะเดิมชิต 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 17 42204 ด.ช. ศิรศักด์ิ อารีย์ 28 มาก
ม.3/12 18 42205 ด.ช. ศุภกร ย่ิงเจริญสมสุข 27 มาก
ม.3/12 19 42206 ด.ช. ศุภณัฐ พรหมวงษ์ 28 มาก
ม.3/12 20 42207 ด.ช. สกุลเชษฐ์ราม พรรษวุฒิ 33 มากท่ีสุด
ม.3/12 21 42208 ด.ช. สิวะภัทร์ พุดสา 32 มากท่ีสุด
ม.3/12 22 42209 ด.ช. อาชวิน เจริญโพธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.3/12 23 42210 ด.ญ. กัญญาภัค ปราณีจิต 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 24 42211 ด.ญ. จิราพัชร อุทธิยา 28 มาก
ม.3/12 25 42212 ด.ญ. จุฑามาศ ลอดสุโข 28 มาก
ม.3/12 26 42213 ด.ญ. ชญาดา พวงล าเจียก 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 27 42214 ด.ญ. ชญาน์นันทน์ มีสวัสด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 28 42215 ด.ญ. ชนิดาภา ประเสริฐ 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 29 42216 ด.ญ. ชาลิสา วิจิตรแสงรัตน์ 28 มาก
ม.3/12 30 42217 ด.ญ. ฐาปนี ตรีตรง 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 31 42218 ด.ญ. ณิชชาพัณณ์ สุขสวัสด์ิน าโชค 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 32 42219 ด.ญ. ทวิรัสม์ิ เจริญสาร 27 มาก
ม.3/12 33 42220 ด.ญ. นัฐญาภรณ์ ดอนสีจันทร์ 34 มากท่ีสุด
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ม.3/12 34 42221 ด.ญ. นุดี เลิศวรดิลก 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 35 42222 ด.ญ. ปภาวดี มีนธรรมคุณ 26 มาก
ม.3/12 36 42223 ด.ญ. ปลวัชร เอกอุฬาร 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 37 42224 ด.ญ. ปวริศา ปรีงาม 27 มาก
ม.3/12 38 42225 ด.ญ. ปวีณอร กลับดี 29 มากท่ีสุด
ม.3/12 39 42226 ด.ญ. พรไพลิน ศรีแดง 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 40 42227 ด.ญ. พลอยบุลภรณ์ ลีลิตธรรม 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 41 42228 ด.ญ. พิชญ์สินี มากย้ิม 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 42 42229 ด.ญ. ภรภัทเรศ มีทอง 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 43 42230 ด.ญ. ภัทรวดี แจ้งสว่าง 33 มากท่ีสุด
ม.3/12 44 42231 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ตาดทรัพย์ 25 มาก
ม.3/12 45 42233 ด.ญ. วรกมล หินมาลัย 31 มากท่ีสุด
ม.3/12 46 42234 ด.ญ. ศตพร ด้วงมหาชัย 28 มาก
ม.3/12 47 42235 ด.ญ. ศศิมา สังข์อร่าม 27 มาก
ม.3/12 48 42236 ด.ญ. ศุภชาดา ศรีสังข์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/12 49 42237 ด.ญ. โสพิชา อนันต์สรรักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/12 50 42238 ด.ญ. อรุชิดา ช่างทอง 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 1 42239 ด.ช. กชภูมิ แสงสุบิน 33 มากท่ีสุด
ม.3/13 2 42240 ด.ช. กฤตภาส จารุนันทภาคย์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 3 42241 ด.ช. กฤตยชญ์ ต้นเกตุ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 4 42242 ด.ช. กันตพัชร เหมเดโช 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 5 42243 ด.ช. กันตพัทธ์ ดาราสิชฌน์ 27 มาก
ม.3/13 6 42244 ด.ช. กิตติพศ ผาสุกสมหวัง 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 7 42245 ด.ช. จอมสุรางค์ วัชรศัสตรา 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 8 42246 ด.ช. ชญาณัฐ สีหะโชติ 33 มากท่ีสุด
ม.3/13 9 42247 ด.ช. ชยุตม์ คันธกมลมาศ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 10 42248 ด.ช. ชวนากร ไตรยุติ 28 มาก
ม.3/13 11 42249 ด.ช. ณัฐพงศ์ รักงาน 34 มากท่ีสุด
ม.3/13 12 42250 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จิตปรีดากร 28 มาก
ม.3/13 13 42251 ด.ช. ทักษ์ดนัย อูเอกิ 34 มากท่ีสุด
ม.3/13 14 42253 ด.ช. ธฤต สุดประเสริฐ 33 มากท่ีสุด
ม.3/13 15 42254 ด.ช. นรเศรษฐ์ บุปผา 30 มากท่ีสุด
ม.3/13 16 42255 ด.ช. นันทิพัฒน์ เอ่ียมเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 17 42256 ด.ช. ปวีร์ สุดประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 18 42257 ด.ช. พลพจน์ มัทย์พงษ์ถาวร 26 มาก
ม.3/13 19 42258 ด.ช. พิมพ์ปวีณ์ ปัญโญใหญ่ 33 มากท่ีสุด
ม.3/13 20 42259 ด.ช. ภวินท์ วรุณันต์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 21 42260 ด.ช. ภาคินทร์ หารกา 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 22 42261 ด.ช. วรพล พันทอง 31 มากท่ีสุด
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ม.3/13 23 42262 ด.ช. วิษณุ ผิวผ่อง 30 มากท่ีสุด
ม.3/13 24 42263 ด.ช. ศิวัตม์ อิทธิเมธากรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 25 42264 ด.ช. ศุภวิศว์ ศุภโชคพิพัฒนพร 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 26 42265 ด.ช. กัณฑ์กษิวุฒิ ยิบมันตะสิริ 29 มากท่ีสุด
ม.3/13 27 42266 ด.ช. อภิวัฒน์ สวนอินทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 28 42267 ด.ช. อัศวิน วงหาแก้ว 28 มาก
ม.3/13 29 42268 ด.ช. อิศรวัฒน์ ประชุมชน 30 มากท่ีสุด
ม.3/13 30 42269 ด.ญ. กุลญาดา วงศ์กิติ 33 มากท่ีสุด
ม.3/13 31 42270 ด.ญ. จิรัชญา บุศรา 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 32 42271 ด.ญ. จีรนันท์ จันทร์แฝง 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 33 42272 ด.ญ. ชวิศา เสริมสกุลวัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 34 42273 ด.ญ. ชัญญาวีร์ หิรัณย์รัตนธร 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 35 42274 ด.ญ. ณฐา พุฒิสรรค์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 36 42275 ด.ญ. ณธิดา บ ารุงศรี 26 มาก
ม.3/13 37 42276 ด.ญ. ณัฐพัชร์ เอกณรงค์ศักด์ิ 28 มาก
ม.3/13 38 42277 ด.ญ. ทัดทอง ศรีวานิชภูมิ 30 มากท่ีสุด
ม.3/13 39 42278 ด.ญ. ทิพานัน อนันทสุข 30 มากท่ีสุด
ม.3/13 40 42279 ด.ญ. ธัญชนก ล้ิมศรีสุทธิวงศ์ 35 มากท่ีสุด
ม.3/13 41 42280 ด.ญ. นภัสกรณ์ วงศ์สวัสด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 42 42281 ด.ญ. นันทวรรณ ประเวศวรารัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/13 43 42282 ด.ญ. ปัณธิญา ประสมเพชร 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 44 42284 ด.ญ. พิมพ์มาดา วัฒนศิริธรรม 29 มากท่ีสุด
ม.3/13 45 42285 ด.ญ. วรธิดา กระโจมทอง 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 46 42286 ด.ญ. สิริภาคย์ มหาผล 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 47 42287 ด.ญ. สุภาวดี จันทร์แก้ว 31 มากท่ีสุด
ม.3/13 48 42288 ด.ญ. อนิสา ครองเช้ือ 30 มากท่ีสุด
ม.3/13 49 42532 ด.ญ. เจนจิรา เจนนพกาญจน์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/13 50 42534 ด.ญ. ปัฌรวี ชยวรารักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 1 42289 ด.ช. กฤติน หนูนุรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 2 42290 ด.ช. กิตติ จิวะเกียรติ 32 มากท่ีสุด
ม.3/14 3 42291 ด.ช. คนาวุฒิ รักมณี 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 4 42292 ด.ช. จตุภัทร ขจรชัยกุล 34 มากท่ีสุด
ม.3/14 5 42293 ด.ช. ณัฐภัทร ธนกิจอนันตกุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 6 42294 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศรีวิเชียร 28 มาก
ม.3/14 7 42295 ด.ช. ธนกฤต ไตรสถิตวร 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 8 42296 ด.ช. ธนัสนันท์ เอ่ียมพันธ์ุ 38 มากท่ีสุด
ม.3/14 9 42297 ด.ช. ธีรบดินทร์ วชิรโชติ 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 10 42298 ด.ช. นราวิชญ์ ติละพรพัฒน์ 27 มาก
ม.3/14 11 42299 ด.ช. นวันธร วรการ 29 มากท่ีสุด
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ม.3/14 12 42300 ด.ช. พชร กาญจนวารี 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 13 42301 ด.ช. พัชรพล พงษ์เพ็ชร 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 14 42302 ด.ช. พัทธดนย์ มณีรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 15 42303 ด.ช. พิชญ์พล โกศลยุทธสาร 28 มาก
ม.3/14 16 42304 ด.ช. ภคพล มาศรี 28 มาก
ม.3/14 17 42305 ด.ช. ภุชงค์ เสถียรกิจการชัย 28 มาก
ม.3/14 18 42306 ด.ช. ยศพล พิมพ์อักษร 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 19 42307 ด.ช. ราพช์ย สุพะธีระ 22 มาก
ม.3/14 20 42308 ด.ช. ศุภณัฐ สกุลจีน 28 มาก
ม.3/14 21 42309 ด.ช. เศรษฐพงศ์ เก็จวลีวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 22 42310 ด.ช. สุทธิภัทร ลาภกิจถาวร 34 มากท่ีสุด
ม.3/14 23 42311 ด.ช. อดุลวิทย์ จึงรุ่งเรืองกิจ 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 24 42312 ด.ช. อภินันท์ หาญโก่ย 33 มากท่ีสุด
ม.3/14 25 42313 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ กรยุทธพิพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 26 42314 ด.ญ. เกวลิน วงศ์สว่างกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 27 42315 ด.ญ. ข้าวขวัญ อิสระญาณพงศ์ 22 มาก
ม.3/14 28 42316 ด.ญ. คัทลียา แซ่เตีย 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 29 42318 ด.ญ. ชญานี จันทรอ าไพวงศ์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/14 30 42319 ด.ญ. ชลิตา แก้ววิหค 32 มากท่ีสุด
ม.3/14 31 42320 ด.ญ. ชุติกาญจน์ สุขพูล 28 มาก
ม.3/14 32 42321 ด.ญ. ญาดา ธรรมเสถียร 33 มากท่ีสุด
ม.3/14 33 42322 ด.ญ. ฐิติวรดา รสช่ืน 8 น้อย
ม.3/14 34 42323 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีวิเชียร 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 35 42324 ด.ญ. ณัฐินี ค าปาแฝง 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 36 42325 ด.ญ. ธนพร ผาจวง 9 น้อย
ม.3/14 37 42326 ด.ญ. ธนิสร นุชสุภาพ 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 38 42327 ด.ญ. บุญยอร สิงหเสนี 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 39 42328 ด.ญ. พิมพ์นภัส ธรรมรส 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 40 42329 ด.ญ. วรพรรณ ธรรมจริยาวัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 41 42330 ด.ญ. วริษา ศรีเหรัญ 31 มากท่ีสุด
ม.3/14 42 42331 ด.ญ. ศรีอัครา บุณยถาวรพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/14 43 42332 ด.ญ. ศิรประภา สุขจันทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 44 42333 ด.ญ. สมาภา พลภักดี 32 มากท่ีสุด
ม.3/14 45 42334 ด.ญ. อชิรญาภรณ์ ก าใจบุญ 28 มาก
ม.3/14 46 42335 ด.ญ. อมลวรรณ กฤษณีไพบูลย์ 20 ปานกลาง
ม.3/14 47 42337 ด.ญ. อารียา หมัดอาหลี 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 48 42338 ด.ญ. อิสิปรียา หาญกิจจะกุล 27 มาก
ม.3/14 49 42535 ด.ญ. พรรณิภา อิงชัยภูมิ 29 มากท่ีสุด
ม.3/14 50 43264 ด.ญ. อักษร บุญลอด 31 มากท่ีสุด
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ม.3/15 1 41496 ด.ช. จักรรัฐ ประมวลวิจารณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/15 2 42339 ด.ช. กรวิก แดงโกเมน 31 มากท่ีสุด
ม.3/15 3 42340 ด.ช. กันตภณ ขจัดภัย 26 มาก
ม.3/15 4 42341 ด.ช. ชุติยศ ชุติธรรมธาดา 26 มาก
ม.3/15 5 42342 ด.ช. ณพนรินทร์ พงศ์ธนโอฬาร 17 ปานกลาง
ม.3/15 6 42343 ด.ช. ณภัทร รุ่งระวี 28 มาก
ม.3/15 7 42344 ด.ช. ณัฐนันท์ ชินะศิริกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/15 8 42345 ด.ช. นเรศรบ มณีกัลย์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/15 9 42346 ด.ช. พศณัฏฐ์ จินจารักษ์ 12 น้อย
ม.3/15 10 42347 ด.ช. พิชาย เลิศวิจิตรโสภณ 17 ปานกลาง
ม.3/15 11 42348 ด.ช. ภาคิน คงเดชา 20 ปานกลาง
ม.3/15 12 42349 ด.ช. ภูริภัทร ตระกูลพัฒนกร 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 13 42350 ด.ช. เมธาสิทธ์ิ วิจิตรบูรพัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 14 42351 ด.ช. ลภน ปทุมพรวรกุล 24 มาก
ม.3/15 15 42352 ด.ช. วพัฌศธรฆ์ กีนะวรวัฒน์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/15 16 42353 ด.ช. วรรณวัฒน์ ฟุ้งขจร 30 มากท่ีสุด
ม.3/15 17 42354 ด.ช. วรวิช วงศ์เจริญ 28 มาก
ม.3/15 18 42355 ด.ช. วริษฐเดช สุภาพร 30 มากท่ีสุด
ม.3/15 19 42356 ด.ช. วิวัฒน์ สหวัฒน์กุล 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 20 42357 ด.ช. ศรยุทธ์ อินรุ่ง 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 21 42358 ด.ช. สิรภพ ใจสินธ์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/15 22 42359 ด.ช. อิทธิพัฒน์ เงาประเสริฐ 34 มากท่ีสุด
ม.3/15 23 42536 ด.ช. เหมภาส เสริมทอง 34 มากท่ีสุด
ม.3/15 24 42360 ด.ญ. จารุพันธ์ คงรอด 30 มากท่ีสุด
ม.3/15 25 42361 ด.ญ. จิตรลดา ทองคณารักษ์ 28 มาก
ม.3/15 26 42362 ด.ญ. จุฑาทิพย์ มากช่วย 31 มากท่ีสุด
ม.3/15 27 42363 ด.ญ. จุฬารัตน์ ฟูเฟ่ืองมงคลกิจ 30 มากท่ีสุด
ม.3/15 28 42364 ด.ญ. ฐานิดา ประดิษฐาน 27 มาก
ม.3/15 29 42365 ด.ญ. ฐิตากร บุญมาปัด 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 30 42366 ด.ญ. ฐิตารีย์ ถนอมพันธ์ 28 มาก
ม.3/15 31 42367 ด.ญ. ฐิหัทยา ฤทธ์ิจบ 32 มากท่ีสุด
ม.3/15 32 42368 ด.ญ. ณการต์ ตันเจริญ 28 มาก
ม.3/15 33 42369 ด.ญ. ถิชชฎา วาสนาเพียรพงศ์ 28 มาก
ม.3/15 34 42370 ด.ญ. ทัศญาพร เห็นสมัคร 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 35 42371 ด.ญ. ธนาวดี ทองฐานะกุล 26 มาก
ม.3/15 36 42372 ด.ญ. นภัสสร วัฒนกุล 32 มากท่ีสุด
ม.3/15 37 42373 ด.ญ. นภัสสร ศรีวิเชียร 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 38 42374 ด.ญ. ประภาศิริ ชัยธาวุฒิ 28 มาก
ม.3/15 39 42375 ด.ญ. ปราณัสมา โทธนะ 31 มากท่ีสุด
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ม.3/15 40 42376 ด.ญ. พรนับพัน กังวลทรัพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/15 41 42377 ด.ญ. พิชชาพร อ านวยศิลป์ 28 มาก
ม.3/15 42 42378 ด.ญ. พิชญ์สินี พงศ์คหบดี 29 มากท่ีสุด
ม.3/15 43 42379 ด.ญ. พิมล เลิศวิจิตรโสภณ 31 มากท่ีสุด
ม.3/15 44 42380 ด.ญ. พิยดา ม่ิงขวัญ 31 มากท่ีสุด
ม.3/15 45 42381 ด.ญ. รสิกันตา ต้ังจิตม่ันงามกุล 31 มากท่ีสุด
ม.3/15 46 42382 ด.ญ. รัตนาพร มุทาไร 26 มาก
ม.3/15 47 42383 ด.ญ. วรฤทัย โพธินี 33 มากท่ีสุด
ม.3/15 48 42384 ด.ญ. ศิรประภา ชัยธาวุฒิ 35 มากท่ีสุด
ม.3/15 49 42385 ด.ญ. สายมาลัย โตทรัพย์ 27 มาก
ม.3/15 50 42387 ด.ญ. อัมพร มีเงิน 28 มาก
ม.3/15 51 42388 ด.ญ. อิสรีย์ ศรีสมวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 1 42389 ด.ช. กษิดิศ บุญน า 27 มาก
ม.3/16 2 42390 ด.ช. กิตติพิชญ์ ธีรเดชธ ารงค์กุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 3 42391 ด.ช. จุตติพงศ์ สุตัณวณิชกุล 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 4 42392 ด.ช. ฉันทวัฒน์ ไตรตระกูลภักดี 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 5 42393 ด.ช. ชญานนท์ ช่ืนนางชี 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 6 42394 ด.ช. ชาคริต เพ็ญประไพ 33 มากท่ีสุด
ม.3/16 7 42395 ด.ช. ณัฐดิษฐ์ พวงทองทิพย์ 24 มาก
ม.3/16 8 42396 ด.ช. นฤบดินทร์ สุขเจริญ 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 9 42397 ด.ช. พงศ์วรินทร์ เดิมหล่ิม 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 10 42398 ด.ช. พัชรากร เงินดี 31 มากท่ีสุด
ม.3/16 11 42399 ด.ช. พิชญะ ฤทธ์ิงาม 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 12 42400 ด.ช. พิริยภาม เรืองแก้ว 34 มากท่ีสุด
ม.3/16 13 42401 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ศิริผลา 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 14 42402 ด.ช. ภูรินท์ พงษ์ก่อสร้าง 27 มาก
ม.3/16 15 42403 ด.ช. รพี พยมพฤกษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.3/16 16 42404 ด.ช. รัชพล สาลี 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 17 42405 ด.ช. วศิน อุ้ยประโค 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 18 42406 ด.ช. วิชยุตม์ พิพัฒนสุขมงคล 27 มาก
ม.3/16 19 42407 ด.ช. วิญญวิศว์ ทุมค าปัญจรัส 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 20 42408 ด.ช. วิฐวรรธน์ ฤทัยธนารัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 21 42409 ด.ช. ศุภวิชญ์ กุลสาทร 34 มากท่ีสุด
ม.3/16 22 42410 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองล่ิม 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 23 42411 ด.ช. สพล วรรณพงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 24 42412 ด.ช. สหโชค ใสสะอาด 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 25 42413 ด.ช. สหัสวัต ว่องสัธนพงษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 26 42414 ด.ช. อชิรวิชญ์ รอดชู 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 27 42415 ด.ช. อภิชา การุญวิชญ์ 32 มากท่ีสุด
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ม.3/16 28 42416 ด.ช. อานนท์ บูระเพชร 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 29 42439 ด.ช. เตชิต เปรมอนันต์ 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 30 42417 ด.ญ. กมลชนก บุญกระสินธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.3/16 31 42418 ด.ญ. กมลทิพย์ เลิศการช่าง 28 มาก
ม.3/16 32 42419 ด.ญ. กัญญาณัฐ ลีโพนทอง 21 ปานกลาง
ม.3/16 33 42420 ด.ญ. กัญญาภัทร ควรชม 31 มากท่ีสุด
ม.3/16 34 42421 ด.ญ. เขมขนิษฐ์ บุญเมฆนิธิพัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 35 42422 ด.ญ. ชญากาญจน์ สุภากุล 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 36 42423 ด.ญ. ฑิตยา เกาะเรียนอุดม 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 37 42424 ด.ญ. ณัชชา ตันเทอดทิตย์ 27 มาก
ม.3/16 38 42425 ด.ญ. ณัฐชญา บุญถนอม 31 มากท่ีสุด
ม.3/16 39 42426 ด.ญ. ณัฐนรี ค าปาแฝง 28 มาก
ม.3/16 40 42427 ด.ญ. นภษร นววัชรกูล 27 มาก
ม.3/16 41 42428 ด.ญ. ปพิชญา ป่ีบัว 28 มาก
ม.3/16 42 42429 ด.ญ. พัณณิตา เฟ่ืองภักดี 33 มากท่ีสุด
ม.3/16 43 42430 ด.ญ. พิมพ์นิภา วุฒิ 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 44 42431 ด.ญ. พิมพ์ลดา ธีรพิริยากรณ์ 34 มากท่ีสุด
ม.3/16 45 42432 ด.ญ. มุนินทร์ คชานันท์ 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 46 42433 ด.ญ. รติชา รัตนพานี 30 มากท่ีสุด
ม.3/16 47 42434 ด.ญ. สกุลทิพย์ คูสกุล 32 มากท่ีสุด
ม.3/16 48 42435 ด.ญ. สิริยากร ชูยก 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 49 42436 ด.ญ. สุจิรา พวงทอง 29 มากท่ีสุด
ม.3/16 50 42438 ด.ญ. อัญชิสา ค าบุดดี 29 มากท่ีสุด
ม.4/1 1 40702 นาย พริษฐ์ ชมภูบุตร 28 มาก
ม.4/1 2 41285 นาย ชยธร ทรงศรีเจริญ 29 มากท่ีสุด
ม.4/1 3 41287 นาย ณัฏฐชัย ชินธนภูมิไพศาล 30 มากท่ีสุด
ม.4/1 4 41290 นาย ธนกร ลากุล 27 มาก
ม.4/1 5 41342 นาย เกริกชัย ทองสมบูรณ์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/1 6 41346 นาย ฐิติวัฒน์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 7 41391 นาย คณิษร วรดาบุญกฤต 26 มาก
ม.4/1 8 41409 นาย รัชชานนท์ วังจ านงค์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/1 9 41411 นาย สณัฏฐชน เลิศพิริยะวงศ์ 27 มาก
ม.4/1 10 41443 นาย คุณากร ต้ังวิริยะเมธ 29 มากท่ีสุด
ม.4/1 11 41450 นาย ธนโชติ ล้ิมศรีสุทธิวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 12 41453 นาย พนธกร ตันป่ินเพชร 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 13 41500 นาย ณพัฒน์ สมพงษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/1 14 41502 นาย ทวีสุข ศรีอินทราวานิช 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 15 41518 นาย แสงชัย ใจซ่ือ 33 มากท่ีสุด
ม.4/1 16 41544 นาย กชนน รถทอง 25 มาก
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ม.4/1 17 41550 นาย ชิษณุพงศ์ ประจ าค่าย 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 18 41100 น.ส. ธิดาทิพย์ สืบอินทร์ 28 มาก
ม.4/1 19 41109 น.ส. พันวรรษา จิตติพัทธพงศ์ 27 มาก
ม.4/1 20 41112 น.ส. ภานุชนารถ น่วมอ่ิม 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 21 41113 น.ส. รินรดา ศรีสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.4/1 22 41117 น.ส. วรรณรดา รัตนคันทรง 33 มากท่ีสุด
ม.4/1 23 41119 น.ส. ศมาภรณ์ รุจิรไพบูลย์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/1 24 41121 น.ส. สุภาพรรณ อารีย์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 25 41124 น.ส. อัญชิสา ปัญญารอด 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 26 41273 น.ส. เบญจมพร ต้ังธนอ ารุง 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 27 41311 น.ส. ฐิติพร โตนะโพธ์ิ 27 มาก
ม.4/1 28 41316 น.ส. ณัฐรินทร์ วรินทรเวช 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 29 41323 น.ส. ปุณณดา ฤทธิเรืองเดช 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 30 41335 น.ส. ศุภกานต์ สีหามาตร์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/1 31 41365 น.ส. ชลธร เช่ือมเป็น 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 32 41366 น.ส. ณญาดา นุยืนรัมย์ 28 มาก
ม.4/1 33 41379 น.ส. วิชญาดา กาญจนวิโชติ 34 มากท่ีสุด
ม.4/1 34 41384 น.ส. สุรัสสา จันทภูมิ 28 มาก
ม.4/1 35 41424 น.ส. ทอปัด พลธนะวัฒน 34 มากท่ีสุด
ม.4/1 36 41429 น.ส. พิมพ์ชลิตา สายพิกุลทอง 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 37 41438 น.ส. อลิสา จิตรพระยา 30 มากท่ีสุด
ม.4/1 38 41468 น.ส. จรรยาพร เข็มแก้ว 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 39 41475 น.ส. ณิชาภรณ์ จงจิตร์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 40 41484 น.ส. เปมิกา บุญชูสกุลย่ิง 28 มาก
ม.4/1 41 41521 น.ส. ขวัญชนก สายทองค า 33 มากท่ีสุด
ม.4/1 42 41531 น.ส. นริศรา วงษ์จันทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/1 43 41536 น.ส. ภัฐรียา กรกุลชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 44 41543 น.ส. ฮัดฟีนา เถ่ือนพิทักษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 45 41589 น.ส. พลิตาภา ยูปานนท์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/1 46 41591 น.ส. แพรมาศ อมัณตระกูล 31 มากท่ีสุด
ม.4/1 47 41699 น.ส. ป.ปวริศา หนูย้ิมซ้าย 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 1 41002 นาย จิรภัทร พงษ์จอหอ 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 2 41009 นาย ปิยพัชร์ ศรีพุธสมบูรณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/2 3 41014 นาย สิรภัค เพชรทองภูนพ 28 มาก
ม.4/2 4 41040 นาย กมลภพ ครบธีรวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 5 41043 นาย กฤษฎ์ิ ศิลปสุวรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.4/2 6 41089 นาย พีรพัฒน์ พิทักษ์สหภูมิ 32 มากท่ีสุด
ม.4/2 7 41090 นาย รุ่งรุจ บุณยรัตพันธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 8 41093 นาย สรรพาวุธ ต้ังอ าพลสุกใส 32 มากท่ีสุด
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ม.4/2 9 41200 นาย วัชรพล ธนศรีภักดีกุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 10 41235 นาย จักรภัทร ช่อย 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 11 41258 นาย ภาสวิชญ์ สัยยะสิทธ์ิพานิช 26 มาก
ม.4/2 12 41262 นาย อภิวิชญ์ วิบูลย์วัฒน์ 28 มาก
ม.4/2 13 41356 นาย พสธร ตันป่ินเพชร 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 14 41398 นาย ธนพนธ์ ศิริผล 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 15 41454 นาย พศวีร์ เมทะนี 35 มากท่ีสุด
ม.4/2 16 41517 นาย สันต์ปภัส พรทองประเสริฐ 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 17 41546 นาย คีฏะ วรรณโกมุท 32 มากท่ีสุด
ม.4/2 18 41551 นาย ชุติมันต์ ทรงสายสกุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 19 41553 นาย ญาณภัทร บัวบุญ 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 20 41558 นาย ทิโมธี คาบ้ี 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 21 41562 นาย ปัณณ์ เปล่ียนวิถี 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 22 41572 นาย วงศกร ตุงคะเศวต 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 23 41021 น.ส. ณิชา มหาโคตร 28 มาก
ม.4/2 24 41038 น.ส. อภิชญา มอลลิน 34 มากท่ีสุด
ม.4/2 25 41067 น.ส. ณัฐณิชา แฉล้มวารี 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 26 41082 น.ส. อิสรีย์ ขอบอรัญ 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 27 41095 น.ส. จารวี แฉล้มวารี 32 มากท่ีสุด
ม.4/2 28 41101 น.ส. ธิตยารักษ์ ประพฤติงาม 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 29 41115 น.ส. เรืองรัศม์ิ คัจฉพันธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 30 41122 น.ส. หทัยชนก สุวรรณศรี 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 31 41155 น.ส. นันท์นภัส จันทรพัชร 28 มาก
ม.4/2 32 41270 น.ส. ณัฐวรา ทับล้อม 30 มากท่ีสุด
ม.4/2 33 41271 น.ส. เดียน่า เบ็ญราฮีม 38 มากท่ีสุด
ม.4/2 34 41368 น.ส. ณัฐกานต์ กะมะโน 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 35 41369 น.ส. ธนาภา เภาตะคุ 27 มาก
ม.4/2 36 41372 น.ส. ปณาลี เกษมโชติพันธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 37 41376 น.ส. ปุญณิศา จันทร์แสง 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 38 41377 น.ส. ภัทรวรรณ เนตรสว่าง 29 มากท่ีสุด
ม.4/2 39 41431 น.ส. รัญชิดา โรจนหัสดินทร์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 40 41432 น.ส. รินรดา เสืออ่ิม 28 มาก
ม.4/2 41 41433 น.ส. วันวิสา หอมย่ิง 32 มากท่ีสุด
ม.4/2 42 41466 น.ส. เกวลี กุนา 31 มากท่ีสุด
ม.4/2 43 41467 น.ส. แก้วเกล้า มีศักด์ิ 27 มาก
ม.4/2 44 41483 น.ส. ปานวาด กษมาริยะธาดา 22 มาก
ม.4/2 45 41492 น.ส. อุรัสยา หนูแดง 28 มาก
ม.4/2 46 41520 น.ส. กันย์ธิดา ธิสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.4/3 1 41085 นาย ณัฐพนธ์ ชุมทองโด 34 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/3 2 41296 นาย พฤฒินันท์ ชายสวัสด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.4/3 3 41347 นาย ณรงค์ธร สังขวรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.4/3 4 41397 นาย ตฤณ สิรินุกุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/3 5 41407 นาย มนัญณัฐ โรจน์พงษ์กุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/3 6 41458 นาย ศุภณัฐ มัฆาพาฬ 22 มาก
ม.4/3 7 41461 นาย อนุทัต ปานพ่วง 32 มากท่ีสุด
ม.4/3 8 41495 นาย จตุรทิศ บุญเบ็ญจรัตน์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/3 9 41566 นาย พีรวิชญ์ ใจมา 32 มากท่ีสุด
ม.4/3 10 43215 นาย กฤติน ศรธรรม 28 มาก
ม.4/3 11 43223 นาย เควิน โกลามี 33 มากท่ีสุด
ม.4/3 12 43235 นาย ไซฟูน มุนินทร์ 8 น้อย
ม.4/3 13 43252 นาย นนทพัฒน์ โชติวิสุทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.4/3 14 43282 นาย ภัทรดนัย ธัชแก้วกรพินธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.4/3 15 43287 นาย ม่ิงเมือง ตงสาลี 9 น้อย
ม.4/3 16 43292 นาย วรภพ พันธุวัฒนา 31 มากท่ีสุด
ม.4/3 17 41539 น.ส. สโรชา นาถมทอง 30 มากท่ีสุด
ม.4/3 18 41541 น.ส. อรปรียา มุ่งเพียรสกุล 29 มากท่ีสุด
ม.4/3 19 43218 น.ส. กัญญารัตน์ ศิริรักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/3 20 43247 น.ส. ธนากานต์ สุวรรณจิตร์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/3 21 43261 น.ส. ปรียาภร อนุศิริ 30 มากท่ีสุด
ม.4/3 22 43271 น.ส. พรสินี ธรรมพิทักษ์กิจ 29 มากท่ีสุด
ม.4/3 23 43276 น.ส. พิชญาฎา เต่าทอง 32 มากท่ีสุด
ม.4/3 24 43280 น.ส. พุทธิมน ศรีดามา 28 มาก
ม.4/3 25 43285 น.ส. ภูริชญา อนุกูลวงศ์สกุล 20 ปานกลาง
ม.4/3 26 43311 น.ส. สุชีวา ชีวะธรรม 32 มากท่ีสุด
ม.4/3 27 43312 น.ส. สุณัฏฐา วงศ์ศรีส าราญ 31 มากท่ีสุด
ม.4/4 1 41057 นาย ยศพัทธ์ อนันต์กิจตระกูล 29 มากท่ีสุด
ม.4/4 2 41291 นาย ธนกฤต ช่ืนแก้ว 31 มากท่ีสุด
ม.4/4 3 41292 นาย นราวิชญ์ กีรตินันทปรีชา 29 มากท่ีสุด
ม.4/4 4 41295 นาย พรหมพิสิษฐ์ ปัญญานฤนาท 31 มากท่ีสุด
ม.4/4 5 41307 นาย สิทธินนท์ สิงห์พะเนา 26 มาก
ม.4/4 6 41340 นาย กิตติธัช ชาติปัญญาวุฒิ 26 มาก
ม.4/4 7 41348 นาย ณัฐพล นาสอนใจ 17 ปานกลาง
ม.4/4 8 41349 นาย ณัฐวัฒน์ ธนาธีระวัฒน์กุล 28 มาก
ม.4/4 9 41351 นาย ปริญญา บุญเมือง 29 มากท่ีสุด
ม.4/4 10 41390 นาย กลวัชร ศรีรมย์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/4 11 41412 นาย สุทธิชัย มุกโชควัฒนา 12 น้อย
ม.4/4 12 41451 นาย ธนิสร เตียเจริญ 17 ปานกลาง
ม.4/4 13 41504 นาย ธนัท หาญทรงทัฬห์ 20 ปานกลาง
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/4 14 41507 นาย นันทภัทร สุระเสียง 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 15 41515 นาย วรพล เปรมปรีดี 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 16 41547 นาย จตุเทพ ทองคณารักษ์ 24 มาก
ม.4/4 17 41557 นาย เถกิงเดช ฉัตรเนตร 34 มากท่ีสุด
ม.4/4 18 41559 นาย ธนวิชญ์ พงศ์จรณบูรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/4 19 41569 นาย ภูริณัฐ ล้อมร่ืน 28 มาก
ม.4/4 20 41573 นาย วิชญ์ ส่งพิทักษ์ชัย 30 มากท่ีสุด
ม.4/4 20 41573 นาย วิชญ์ ส่งพิทักษ์ชัย 30 มากท่ีสุด
ม.4/4 21 41108 น.ส. พริมา วิเศษศักด์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 22 41317 น.ส. ณัฐลิณี หมัดสมาน 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 23 41321 น.ส. ปราชญา ชมช่ืน 29 มากท่ีสุด
ม.4/4 24 41333 น.ส. วนันดา ชุมแวงวาปี 34 มากท่ีสุด
ม.4/4 25 41334 น.ส. วรกานต์ รัตนนนท์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/4 26 41375 น.ส. ปิยาพร แสงนิล 30 มากท่ีสุด
ม.4/4 27 41380 น.ส. วีรนุช สุขสว่าง 28 มาก
ม.4/4 28 41415 น.ส. กุลิสรา เบญจพลาพร 31 มากท่ีสุด
ม.4/4 29 41418 น.ส. ญาณิมล อมรวิสุทธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.4/4 30 41428 น.ส. บุญสิตา วงษา 27 มาก
ม.4/4 31 41435 น.ส. สุชีรา ค าผง 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 32 41437 น.ส. อภิริญาภรณ์ พลอยแสงมณี 28 มาก
ม.4/4 33 41474 น.ส. ณิชกมล วงษ์ศรีแก้ว 32 มากท่ีสุด
ม.4/4 34 41479 น.ส. บัณฑิตา แก้วแดง 28 มาก
ม.4/4 35 41481 น.ส. ปรียาภัทร อนุศิริ 28 มาก
ม.4/4 36 41490 น.ส. อภิชญา ลักษมีคุณากร 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 37 41491 น.ส. อรวรรณ เขียวบม 26 มาก
ม.4/4 38 41522 น.ส. จิราธร นวลจันทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/4 39 41523 น.ส. ชนินาถ ศิรินิล 33 มากท่ีสุด
ม.4/4 40 41529 น.ส. ธนพร แสงเทศ 28 มาก
ม.4/4 41 41579 น.ส. ชลธิชา บุญมาก 31 มากท่ีสุด
ม.4/4 42 41581 น.ส. ณัฐรดา เกียรติการุณ 30 มากท่ีสุด
ม.4/4 43 41587 น.ส. ปนัดดา ไชยเพชร 28 มาก
ม.4/4 44 41696 น.ส. กัญญารัตน์ ขุนเมือง 29 มากท่ีสุด
ม.4/4 45 41698 น.ส. จิดาภา กองสันเทียะ 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 1 40961 นาย กฤษฏ์ เกตุมณี 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 2 41042 นาย กฤษกมล พิรุณสาร 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 3 41048 นาย ธนภูมิ ทรงสายสกุล 26 มาก
ม.4/5 4 41054 นาย พันเลิศ พันธ์ุเอ่ียม 33 มากท่ีสุด
ม.4/5 5 41084 นาย ณกนล โพธิแพทย์ 35 มากท่ีสุด
ม.4/5 6 41133 นาย ธีธัช กลมประสิทธ์ิ 27 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/5 7 41256 นาย พีระพล นครธรรม 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 8 41284 นาย กษิดิส อารีเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.4/5 9 41299 นาย ภูริช สุวรรณโต 27 มาก
ม.4/5 10 41305 นาย ศึกษิต สุขนิมิตร 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 11 41343 นาย ขวัญชัย วัฒนาชัยมงคล 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 12 41352 นาย ปรินทร์ วงษ์กิตติไกรวัล 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 13 41399 นาย ธีปวี อุดมวิศวกุล 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 14 41413 นาย อภิสักข์ สุภวราหะสุนทร 33 มากท่ีสุด
ม.4/5 15 41452 นาย ปาฎิหาริย์ พงศาชลากร 24 มาก
ม.4/5 16 41509 นาย พรเทพ ค าชัย 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 17 41511 นาย ภัทร รัศมีเหลืองอ่อน 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 18 41516 นาย วีรภัทร ดุษฎีวจีวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 19 41555 นาย ณัฐนนท์ สุวรรณน้อย 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 20 41571 นาย ลภัสภ์ ชาลีจันทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/5 21 41065 น.ส. ณฐณรินทร์ จอมบดินทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/5 22 41073 น.ส. พรพิชชา ชินตระกูลรัตน์ 27 มาก
ม.4/5 23 41094 น.ส. กนกชนก แสนราช 33 มากท่ีสุด
ม.4/5 24 41096 น.ส. ณัฏฐกานต์ นาคอร่าม 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 25 41105 น.ส. ปิยาภรณ์ เทียนแก้ว 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 26 41106 น.ส. พชรชนก ณ หนองคาย 27 มาก
ม.4/5 27 41107 น.ส. พนิตพิชชา บุญมาเลิศ 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 28 41110 น.ส. พิมพ์นารา พันธุศักด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 29 41118 น.ส. เวธกา รุ่งเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 30 41310 น.ส. จอมขวัญ ลลิตกุลธร 32 มากท่ีสุด
ม.4/5 31 41318 น.ส. ณิชาภัทร พรมพลอย 32 มากท่ีสุด
ม.4/5 32 41322 น.ส. ปิยะวดี ธนบดี 32 มากท่ีสุด
ม.4/5 33 41325 น.ส. ปุริมปรัชญ์ สิงห์ประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 34 41326 น.ส. เปมิกา อดิเทพนรางกูร 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 35 41328 น.ส. ภคมณ ดวงหิรัญ 32 มากท่ีสุด
ม.4/5 36 41332 น.ส. รมภ์รัมพ์ภา กุศลสวัสด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 37 41430 น.ส. พิมพ์ลภัส วัฒนเทศานันท์ 28 มาก
ม.4/5 38 41480 น.ส. ปภาพินท์ โรมวิลาส 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 39 41486 น.ส. ภคพร วิทยประพัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/5 40 41537 น.ส. วิชษณีย์ สุทธิรักษ์ 21 ปานกลาง
ม.4/5 41 41542 น.ส. อัญชิชา ชะค าวงค์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/5 42 41583 น.ส. ธรรชนก จันทร์พิภพ 29 มากท่ีสุด
ม.4/5 43 41588 น.ส. ปุญณัฐ ประถมภัฏ 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 44 41592 น.ส. รัตน์พิชา ทวีโรจนสถิตย์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/5 45 41594 น.ส. ศศิรา อรุโณทัย 27 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/6 1 40972 นาย ภูมิธนสิทธ์ิ สกุลวิเศษโสภณ 31 มากท่ีสุด
ม.4/6 2 41051 นาย ปุณณวิช ชุมทอง 28 มาก
ม.4/6 3 41182 นาย ฐปนกร กุศลชาติธรรม 27 มาก
ม.4/6 4 41185 นาย ณัฐสิทธ์ิ ชมช่ืน 28 มาก
ม.4/6 5 41202 นาย สรวิชญ์ งามหรู 33 มากท่ีสุด
ม.4/6 6 41238 นาย เจษฎา แต่งสุวรรณ์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/6 7 41293 นาย ประกฤษฎ์ิ สุวรรณตันหยง 34 มากท่ีสุด
ม.4/6 8 41300 นาย รัฐกรณ์ แซ่ด่าน 30 มากท่ีสุด
ม.4/6 9 41303 นาย ศิรวิทย์ วงษ์พระจันทร์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/6 10 41338 นาย กษิดินทร ภูฆัง 32 มากท่ีสุด
ม.4/6 11 41357 นาย พัชรพงศ์ หลาซุน 29 มากท่ีสุด
ม.4/6 12 41359 นาย ศุภกร เสถียรวงศา 29 มากท่ีสุด
ม.4/6 13 41441 นาย คณพศ ขวัญใจธัญญา 29 มากท่ีสุด
ม.4/6 14 41447 นาย ณภัทร ไกรอนุพงษา 28 มาก
ม.4/6 15 41503 นาย ธนัท เชาว์ปรีชา 29 มากท่ีสุด
ม.4/6 16 41512 นาย รชต กล่ินน้ าหอม 30 มากท่ีสุด
ม.4/6 17 41514 นาย วงศพัทธ์ ข าเจริญ 27 มาก
ม.4/6 18 41545 นาย กัญจน์ จรัสโรจนพร 34 มากท่ีสุด
ม.4/6 19 41548 นาย จิรภูมิ จิวจินดา 31 มากท่ีสุด
ม.4/6 20 41561 นาย ธีรพัฒน์ แสงฉวาง 26 มาก
ม.4/6 21 43230 นาย เจษฎา หงษ์ส าโรง 30 มากท่ีสุด
ม.4/6 22 43242 นาย ณัฐนันท์ ชุนเจริญ 21 ปานกลาง
ม.4/6 23 40979 น.ส. ณิชาภัทร หอมเกตุ 29 มากท่ีสุด
ม.4/6 24 40985 น.ส. พลอยชมพู บุญมี 31 มากท่ีสุด
ม.4/6 25 41026 น.ส. ปพิชญา ศรีบุญล้อม 31 มากท่ีสุด
ม.4/6 26 41074 น.ส. พิชญาภัค โล่สกุล 30 มากท่ีสุด
ม.4/6 27 41145 น.ส. พัชรกัญญ์ จิรวัชรกรวีย์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/6 28 41153 น.ส. ธัญวรัตน์ คุ้มทรัพย์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/6 29 41172 น.ส. วริณรัชต์ นุ่มลออ 25 มาก
ม.4/6 30 41264 น.ส. กัญญาณัฐ กองชัย 31 มากท่ีสุด
ม.4/6 31 41272 น.ส. นฤภร ธรรมการกุล 28 มาก
ม.4/6 32 41281 น.ส. ศศิพิมพ์ ธนัญชยานนท์ 27 มาก
ม.4/6 33 41373 น.ส. ปภาพิชญ์ ศิริธวัช 32 มากท่ีสุด
ม.4/6 34 41386 น.ส. อรนลิน บ ารุงหิรัญ 30 มากท่ีสุด
ม.4/6 35 41425 น.ส. ธัญพิชชา ด ารงพิริยกุล 29 มากท่ีสุด
ม.4/6 36 41427 น.ส. บุญญาพร ล้ีสุนทรไพศาล 33 มากท่ีสุด
ม.4/6 37 41526 น.ส. ชิณนิชา ช่างหล่อ 32 มากท่ีสุด
ม.4/6 38 41533 น.ส. ปุณยาพร สุวรรณรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/6 39 42529 น.ส. จิณห์จุฑา คงช่วย 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/6 40 43236 น.ส. ญาดาวดี เสือสกุล 27 มาก
ม.4/6 41 43289 น.ส. โรส นาวานุเคราะห์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/6 42 43293 น.ส. วรรณรดา ทองประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.4/6 43 43313 น.ส. สุธาสินี สิขิวัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/6 44 44002 น.ส. นภัส รัตนาอัมพวัลย์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 1 40866 นาย ธงไชย อาชาบุณยเสก 28 มาก
ม.4/7 2 41001 นาย จิติ จิตบวรรัศมี 34 มากท่ีสุด
ม.4/7 3 41087 นาย ธิติเกียรติ กลับดี 28 มาก
ม.4/7 4 41128 นาย ต้นน้ า อ่อนฤทธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.4/7 5 41190 นาย นภนต์ โรจนนิล 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 6 41203 นาย เหนือฟ้า วันถนอม 30 มากท่ีสุด
ม.4/7 7 41233 นาย กันติชา โรจน์ประเสริฐสุด 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 8 41241 นาย ณัฐสิชณ์ เพ็ญกุล 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 9 41245 นาย ธนวินท์ วิวัฒน์วรรณผล 26 มาก
ม.4/7 10 41246 นาย ธีร์ธวัช ศรีนุชศาสตร์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/7 11 41257 นาย ภวัต ศรีพรหม 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 12 41288 นาย ณัฐพัฒน์ เหล่าวรวิทย์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 13 41339 นาย กิตติคม ไวทยวรรณ 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 14 41344 นาย จิรฐา วงศ์สมบูรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/7 15 41354 นาย ปุริม สุขใจ 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 16 41444 นาย จุลพยัพ ผลศรีนาค 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 17 41449 นาย ณัฐวัสส์ ศักรภพน์สกุล 29 มากท่ีสุด
ม.4/7 18 41456 นาย ศิวัชณัฐ พุ่มพวง 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 19 41498 นาย จิรายุ จิตราช 28 มาก
ม.4/7 20 43266 นาย พงศพัศ พุ่มพวง 28 มาก
ม.4/7 21 43308 นาย สลิล อติสุธาโภชน์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/7 22 41018 น.ส. ฎีลดา เนตรทิพย์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 23 41037 น.ส. อชิรญา พ่อค้า 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 24 41060 น.ส. กนิษฐ์ภัทร์ สุดสวัสด์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 25 41061 น.ส. กรฉัตร สุวัฒนศิลป์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 26 41076 น.ส. เพียงพิรดา ศฤงคารชัยพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 27 41097 น.ส. ณัฐมน โตสกุล 26 มาก
ม.4/7 28 41111 น.ส. ภัทรณิษา พงศ์สันติธรรม 28 มาก
ม.4/7 29 41223 น.ส. พรรษมน ภักดีปัญญา 30 มากท่ีสุด
ม.4/7 30 41280 น.ส. วิชญาดา ละอองบัวทอง 30 มากท่ีสุด
ม.4/7 31 41313 น.ส. ณภัทร วิเชนสวัสด์ิ 35 มากท่ีสุด
ม.4/7 32 41419 น.ส. ญาตาวี วงษ์บุตร 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 33 41525 น.ส. ชัชศรัญ สายแก้ว 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 34 41527 น.ส. ฐิติชญา ธะนะวโรทัย 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/7 35 41528 น.ส. ณมน สุขศิริ 29 มากท่ีสุด
ม.4/7 36 41534 น.ส. พาขวัญ ธรรมปาโล 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 37 41576 น.ส. เขมณัฎฐ์ ช่อผกา 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 38 41590 น.ส. พิมพกานต์ พรหมธิตินันต์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/7 39 43232 น.ส. ชนิกานต์ วุกถ้อง 28 มาก
ม.4/7 40 43243 น.ส. ณัฐพร เหลียงพานิช 34 มากท่ีสุด
ม.4/7 41 43246 น.ส. ทัดหทัย ศรีทิพยราษฎร์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/7 42 43268 น.ส. พรนัชชา จักรแก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.4/7 43 43295 น.ส. วรรณิดา มีรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/7 44 43321 น.ส. อะญาดี อภิวัฒน์อมร 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 1 40963 นาย ชวัลวิทย์ เท่ียงสายสกุล 34 มากท่ีสุด
ม.4/8 2 40969 นาย นันทนัช จิระวัฒพิสิฐฏ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/8 3 40997 นาย กรพล สุทธิรักษ์ 28 มาก
ม.4/8 4 41000 นาย จารุวิทย์ แสงแก้วสิริกุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 5 41006 นาย ธนดล เทาศิริ 38 มากท่ีสุด
ม.4/8 6 41141 นาย รวีโรจน์ ลีลาบูรณพงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 7 41289 นาย เดชาพล ยานุพรม 27 มาก
ม.4/8 8 41345 นาย ชยุต ข าสายทอง 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 9 41350 นาย ธัญพิสิษฐ์ วิจิตรโสภา 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 10 41392 นาย คมชาญ ศรีไพรสนธ์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 11 41403 นาย พีรวิชญ์ พลคชา 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 12 41405 นาย ภูธเนศ รุ่งเรือง 28 มาก
ม.4/8 13 41408 นาย รฐ วัชรินทร์ 28 มาก
ม.4/8 14 41448 นาย ณัชฐปกรณ์ ชะนะ 28 มาก
ม.4/8 15 41460 นาย สิริพงศ์ ศรีประโมทย์ 27 มาก
ม.4/8 16 41497 นาย จิรภัทร จันทร์มิตร 22 มาก
ม.4/8 17 41505 นาย ธัชกร ติรกิจสุนทร 28 มาก
ม.4/8 18 41565 นาย พิชชากร ย้ิมใหญ่ 30 มากท่ีสุด
ม.4/8 19 41570 นาย รชต ศรีเมฆ 34 มากท่ีสุด
ม.4/8 20 43229 นาย จิราวัฒน์ เตชัษณาวุธ 30 มากท่ีสุด
ม.4/8 21 43245 นาย เตชินท์ ปวีณวงษ์วรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.4/8 22 43286 นาย ภูรินท์ เลิศประสิทธิวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 23 43309 นาย สิรวุฒิ วีระวิวัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 24 40993 น.ส. รินรดา พิทยครรชิต 22 มาก
ม.4/8 25 41033 น.ส. วรรณพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล 32 มากท่ีสุด
ม.4/8 26 41063 น.ส. กัญญาวีร์ โชคชัยเกษมสุข 34 มากท่ีสุด
ม.4/8 27 41068 น.ส. ณัฐภัทร ธงรัตนะ 32 มากท่ีสุด
ม.4/8 28 41069 น.ส. ทอปัด เล้าเจริญ 28 มาก
ม.4/8 29 41102 น.ส. นัชชษร ธัญญชาติกุล 33 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/8 30 41114 น.ส. รินรดา สิงคิบุรินทร์ 8 น้อย
ม.4/8 31 41213 น.ส. ณัฐกมล เนียรสวัสด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 32 41219 น.ส. ปัณฑารีย์ ปิยะธาราธิเบศร์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 33 41224 น.ส. พิมพ์รพี จนิษฐ์กุล 9 น้อย
ม.4/8 34 41265 น.ส. ชญาณี วรรณวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 35 41268 น.ส. ชิชญา ยศกัง 30 มากท่ีสุด
ม.4/8 36 41275 น.ส. ปภัชญา ภัทรบูรณ์โชติ 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 37 41327 น.ส. พิชญานันท์ เกษมพัฒนสุข 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 38 41330 น.ส. ภัทรศยา จัตุรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/8 39 41488 น.ส. ศริยา เส้งศักด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.4/8 40 41530 น.ส. ธนัชพร ชีวรัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/8 41 41532 น.ส. ปทิตตา ประกิตสุวรรณ 32 มากท่ีสุด
ม.4/8 42 41578 น.ส. ชนิสรา ไตรธนาวัฒน์ 28 มาก
ม.4/8 43 41593 น.ส. ลักษิกา หวังเจริญ 20 ปานกลาง
ม.4/8 44 43256 น.ส. เบญญาภา ปาลิเอกวุฒิ 32 มากท่ีสุด
ม.4/8 45 44004 น.ส. ปรียาภัทร รักญาติ 27 มาก
ม.4/9 1 41007 นาย ธีรภัทร สุโภภาค 29 มากท่ีสุด
ม.4/9 2 41045 นาย กิตติกวิน วงค์แก้ว 31 มากท่ีสุด
ม.4/9 3 41056 นาย ภูดิศ ผิวพรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.4/9 4 41125 นาย ณภัทร ศุภะรัชฏเดช 31 มากท่ีสุด
ม.4/9 5 41136 นาย ปุณณเมธ กาวิน 26 มาก
ม.4/9 6 41181 นาย ญาณภัทร ชาสมบัติ 26 มาก
ม.4/9 7 41242 นาย ติณณ์ แย้มพันธ์ 17 ปานกลาง
ม.4/9 8 41253 นาย พชรเกียรต์ิ กาญจนุปกฤต 28 มาก
ม.4/9 9 41261 นาย เศรษฐยศ คงสิน 29 มากท่ีสุด
ม.4/9 10 41358 นาย วนศรัณย์ ทองเสน่ห์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/9 11 41389 นาย กรพัส ธนกฤตนภันต์ 12 น้อย
ม.4/9 12 41401 นาย ปวริศร์ ชูสิน 17 ปานกลาง
ม.4/9 13 41406 นาย ภูริณัฐ หิรัญสถิตย์พร 20 ปานกลาง
ม.4/9 14 41410 นาย วิชญะ ค าด้วง 33 มากท่ีสุด
ม.4/9 15 41457 นาย ศุภกิจ วันทิพพา 33 มากท่ีสุด
ม.4/9 16 41462 นาย อภิสิทธ์ิ สุขศรี 24 มาก
ม.4/9 17 41552 นาย โชคดี แซ่ฉ่ัว 34 มากท่ีสุด
ม.4/9 18 41023 น.ส. ธัญรดา พานิชพ่ึงรัถ 30 มากท่ีสุด
ม.4/9 19 41036 น.ส. สาธิดา สมบูรณ์ 28 มาก
ม.4/9 20 41070 น.ส. ปัณฑิตา เลาหพิบูลย์กุล 30 มากท่ีสุด
ม.4/9 21 41079 น.ส. สุประวีณ์ สุทธิช่วย 33 มากท่ีสุด
ม.4/9 22 41103 น.ส. บงกช กิติวรรณประสาร 33 มากท่ีสุด
ม.4/9 23 41267 น.ส. ชลลดา สุขสม 29 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/9 24 41279 น.ส. วาดตะวัน ดวงมณี 34 มากท่ีสุด
ม.4/9 25 41319 น.ส. นัทธ์ทนัน แก่นจันทร์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/9 26 41320 น.ส. ปรดา คูเจริญ 30 มากท่ีสุด
ม.4/9 27 41362 น.ส. กมลวรรณ ศรีสวัสด์ิ 28 มาก
ม.4/9 28 41378 น.ส. วรันธร วรยศอ าไพ 31 มากท่ีสุด
ม.4/9 29 41381 น.ส. สิริยากร วงศ์กล้า 30 มากท่ีสุด
ม.4/9 30 41388 น.ส. เอกวดี ชัยมงคล 20 ปานกลาง
ม.4/9 31 41416 น.ส. ชฎาวีร์ ก๋ัว 29 มากท่ีสุด
ม.4/9 32 41420 น.ส. ฐิติภา ทองมนต์ 28 มาก
ม.4/9 33 41434 น.ส. สิรินดา กระด่ี 32 มากท่ีสุด
ม.4/9 34 41439 น.ส. อังคณา วิเชียรพิทยา 28 มาก
ม.4/9 35 41465 น.ส. กัญญาพัชร เจนนุวัตร 28 มาก
ม.4/9 36 41538 น.ส. ศิต์กฤษฏ์ิ วิวาพัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/9 37 41577 น.ส. จิรัศยา ช้างเนียม 26 มาก
ม.4/9 38 41586 น.ส. ปณัจชญา จงจีรกาล 32 มากท่ีสุด
ม.4/9 39 43233 น.ส. ชัญญานุช รัตตะชัย 31 มากท่ีสุด
ม.4/9 40 43251 น.ส. นงนภัส วิชัยกุล 28 มาก
ม.4/9 41 43290 น.ส. ลลิตา ปัทมาวีรภรณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/9 42 43298 น.ส. วริทยา อัครทวิชากร 30 มากท่ีสุด
ม.4/9 43 43306 น.ส. สริณญา โฆษณานันท์ 28 มาก
ม.4/9 44 43307 น.ส. สลินยา วิสัยศรี 29 มากท่ีสุด
ม.4/9 45 44003 น.ส. ญาตารี วาจะนะวินิจ 31 มากท่ีสุด
ม.4/10 1 41008 นาย นวพล ไทยจีน 31 มากท่ีสุด
ม.4/10 2 41055 นาย ธนพล มาอยู่ดี 31 มากท่ีสุด
ม.4/10 3 41059 นาย อชิระ ฉิมหิรัญ 26 มาก
ม.4/10 4 41138 นาย ภคิน ป้ันนาค 33 มากท่ีสุด
ม.4/10 5 41144 นาย สุทธิพจน์ ล่ิวบุญญานันต์ 35 มากท่ีสุด
ม.4/10 6 41197 นาย ภัทรชนน ประกอบผล 27 มาก
ม.4/10 7 41247 นาย นนทชา หวลจิตต์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 8 41259 นาย ภูมิ กาลคลอด 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 9 41286 นาย ชานนท์ ภาวิลาส 28 มาก
ม.4/10 10 41337 นาย กฤษณพล แสงสว่าง 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 11 41393 นาย จิรภัทร เฉลิมพูนทรัพย์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 12 41395 นาย จิรัฏฐ์ ร่ืนเจริญ 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 13 41396 นาย ฉัตรดนัย วงษ์สุวรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 14 41404 นาย ภคพงศ์ สุพรพัฒนา 33 มากท่ีสุด
ม.4/10 15 41463 นาย อิทธิกร อึงนิยม 24 มาก
ม.4/10 16 41493 นาย กชภพ อุไรรงค์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 17 41510 นาย พสิษฐ์ พันธุสิทธ์ิเสรี 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/10 18 41697 นาย เก้ือกูล งามธุระ 31 มากท่ีสุด
ม.4/10 19 40982 น.ส. พณรส พฤกษราช 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 20 41017 น.ส. ญาณาธิป วงค์ลาน 34 มากท่ีสุด
ม.4/10 21 41020 น.ส. ณัฐินี อุดมศิลป์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 22 41062 น.ส. กฤตพร เทาศิริ 27 มาก
ม.4/10 23 41116 น.ส. วรดา หลวงราช 33 มากท่ีสุด
ม.4/10 24 41217 น.ส. ประภัสสร ตระการกิจวิชิต 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 25 41222 น.ส. พรรษชล สุขเก้ือ 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 26 41225 น.ส. มนรักษ์ บุญรอด 27 มาก
ม.4/10 27 41315 น.ส. ณัฐธยาน์ ศรทอง 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 28 41329 น.ส. ภัณฑิลา สุขเสถียรวงศ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 29 41367 น.ส. ณัฏฐ์วารี ไตละนันทน์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/10 30 41370 น.ส. นภสร ศรีวิโรจน์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 31 41422 น.ส. ณิชญาดา วิเชียรเลิศ 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 32 41423 น.ส. ณิชาพัชร์ ศิริเพ็ญศรี 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 33 41470 น.ส. ชวิศา ยอสินธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 34 41476 น.ส. ณิชาภา บุศรา 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 35 41478 น.ส. ธันยพร ค าพิชัย 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 36 41524 น.ส. ชลลดา ฦาชา 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 37 41535 น.ส. พิชญ์สินี อัชชะ 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 38 41575 น.ส. กัญญาณัฐ นกทอง 32 มากท่ีสุด
ม.4/10 39 41585 น.ส. บุญญาณี วังชากร 33 มากท่ีสุด
ม.4/10 40 43221 น.ส. กุลฑีรา โพธ์ิมัน 21 ปานกลาง
ม.4/10 41 43270 น.ส. พรลภัสข์ กิตติวงศ์สกุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/10 42 43275 น.ส. พิชชากร เจริญยงอยู่ 29 มากท่ีสุด
ม.4/10 43 43278 น.ส. พิมพ์ลภัส อุดมศรีวัฒนา 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 44 43281 น.ส. ภัชรวีย์ พันทวี 30 มากท่ีสุด
ม.4/10 45 44006 น.ส. รุ่งระวิน แสงดาว 27 มาก
ม.4/11 1 40937 นาย ยศัสวิน กุลเดชฐิติพันธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 2 40965 นาย ณพดนัย เศรษฐไพศาล 28 มาก
ม.4/11 3 40971 นาย พงศ์พิเชฐ ราคชิต 27 มาก
ม.4/11 4 40973 นาย อาชว์ โชติพันธ์ุวิทยากุล 28 มาก
ม.4/11 5 41049 นาย ธนัท วสุโสภณ 33 มากท่ีสุด
ม.4/11 6 41179 นาย กิตติพัฒน์ มหาศิริพันธ์ุ 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 7 41184 นาย ณัฐพัชร์ สงศรีอินทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/11 8 41195 นาย เป็นต่อ สมยาภักดี 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 9 41236 นาย จิณณะ สุทธศิลป์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 10 41243 นาย ธนกฤต จินดาลักษณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/11 11 41260 นาย รวิช โพธ์ิวิเชียร 29 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/11 12 41308 นาย อธิศ ไทยชัยธรรม 29 มากท่ีสุด
ม.4/11 13 41361 นาย สิปปกร แสงสุวรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.4/11 14 41394 นาย จิรัฎฐ์ การงาน 28 มาก
ม.4/11 15 41508 นาย ปุณณวัฒน์ อดุลยพันธ์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/11 16 41563 นาย ปุญญ พฤกษ์ส าเริง 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 17 43260 นาย ปรัตถกร อุดมอานันท์ 27 มาก
ม.4/11 18 40981 น.ส. ปัทมพร เกิดสุข 34 มากท่ีสุด
ม.4/11 19 40995 น.ส. อนรรฆวี บุตรดีวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 20 41028 น.ส. เปมิกา บุรณศิริ 26 มาก
ม.4/11 21 41031 น.ส. ปัณณภัสร์ วรรณวัฒนารัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 22 41071 น.ส. ปิยนันท์ อุดมกิจวณิชย์ 27 มาก
ม.4/11 23 41080 น.ส. อริยาภรณ์ ศรีโสภา 29 มากท่ีสุด
ม.4/11 24 41099 น.ส. ธารีรัตน์ คชรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 25 41104 น.ส. ปวรวรรณ สิทธิสารวัฒนชัย 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 26 41123 น.ส. หาระมิกา กิติวงศ์ไพศาล 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 27 41165 น.ส. พุทธิชา เงินดี 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 28 41274 น.ส. เบญญาภา อุษาจันทรากุล 33 มากท่ีสุด
ม.4/11 29 41309 น.ส. กุลฉัตร โพธิวาระ 25 มาก
ม.4/11 30 41312 น.ส. ณญาดา เหล่าวิทวัส 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 31 41363 น.ส. จิดาภา ค าบันเทิง 28 มาก
ม.4/11 32 41364 น.ส. ชณัฐชา สรคุปต์ 27 มาก
ม.4/11 33 41371 น.ส. ปณตรัฏฐ์ คชวงษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 34 41374 น.ส. ปริศนา พรหมสุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.4/11 35 41382 น.ส. สุกฤตา ม่ันคง 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 36 41436 น.ส. อภิญญา ตานะประทีปกุล 33 มากท่ีสุด
ม.4/11 37 41440 น.ส. อาทิตติยา อังครางกูล 32 มากท่ีสุด
ม.4/11 38 41487 น.ส. วิชิตา กิตติวัฒนะโชค 32 มากท่ีสุด
ม.4/11 39 41580 น.ส. ณัฐณิชา อุบลศิริ 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 40 41582 น.ส. ทิพรัตน์ คุณาภรณ์นพคุณ 27 มาก
ม.4/11 41 43224 น.ส. จันทร์จรัส คล่ืนสุวรรณ สเตริคซ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/11 42 43228 น.ส. จิราพัชร ย่ีโถ 32 มากท่ีสุด
ม.4/11 43 43296 น.ส. วรันรัฐ ต้ังสิริไพศาล 33 มากท่ีสุด
ม.4/11 44 43320 น.ส. อรนภา สังข์แก้ว 28 มาก
ม.4/11 45 44005 น.ส. พรพัตร์ พงษ์ประณิธิ 28 มาก
ม.4/12 1 40927 นาย ชนัต รัตนสมบัติไพบูลย์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/12 2 41011 นาย ภัทรดนัย ใจยา 28 มาก
ม.4/12 3 41041 นาย กฤตภาส ศิริศุขสกุลชัย 34 มากท่ีสุด
ม.4/12 4 41142 นาย วชิรวิทย์ ทองยาน 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 5 41189 นาย ธีรภัทร์ พุฒนอก 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/12 6 41191 นาย นรชยน ตัน 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 7 41194 นาย บุณยภู ศรีรังไพโรจน์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 8 41198 นาย ภัทรพล ส าเภาเงิน 26 มาก
ม.4/12 9 41199 นาย ภูวภัทร จัยสิน 33 มากท่ีสุด
ม.4/12 10 41231 นาย กฤตภาส เถกิงสุขวัฒนา 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 11 41251 นาย ปาณัท เจริญกิจ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 12 41252 นาย พงศ์พล คงหอม 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 13 41298 นาย ภูริ ปีติรักษ์สกุล 30 มากท่ีสุด
ม.4/12 14 41302 นาย ศรัณย์ ปร่ านาค 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 15 41400 นาย ธีรชาติ ทันตานนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 16 41446 นาย ชีณ พรธาดาวิทย์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/12 17 41499 นาย ชนพัฒน์ เวชพฤกษ์พิทักษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 18 43259 นาย ปรัชญา รัตนวิฬาร์ 19 ปานกลาง
ม.4/12 19 43314 นาย สุภกิณห์ ติณพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/12 20 43319 นาย อติวุฒิ สุวรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.4/12 21 40917 น.ส. ภัทรนาฎ รัตตกูล 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 22 40990 น.ส. ภิญญ์นลิน ชุมสุพรรณวารี 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 23 41019 น.ส. ณัชณิชา โชติจิรัฐ 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 24 41027 น.ส. ประภาพรรณ ชยุพงค์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 25 41034 น.ส. วารียา ล้ีย่ิงเจริญไพศาล 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 26 41064 น.ส. ชนาภัทร อัศวสันติ 26 มาก
ม.4/12 27 41077 น.ส. มัชฌิมา พิพัฒพรรณวงศ์ 28 มาก
ม.4/12 28 41081 น.ส. อาคิรา ศรีช่วย 30 มากท่ีสุด
ม.4/12 29 41120 น.ส. สัจจาภรณ์ ใจเดช 30 มากท่ีสุด
ม.4/12 30 41146 น.ส. กัญญ์สิริ วิเศษสุข 35 มากท่ีสุด
ม.4/12 31 41152 น.ส. ธวัลกร ทัศนเศรษฐ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 32 41162 น.ส. ปวีณนุช เพราะสุนทร 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 33 41208 น.ส. จิตพิชา ธรรมสิทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 34 41212 น.ส. ณฐา ฐิติสวัสด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.4/12 35 41421 น.ส. ณัชชา ลีลาเช่ียวชาญกุล 26 มาก
ม.4/12 36 41464 น.ส. กมลพร ช านาญชานันท์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 37 41471 น.ส. ณัฎฐณิชา โสวรรณี 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 38 41489 น.ส. ศศิกานต์ บุญช่ืน 28 มาก
ม.4/12 39 43248 น.ส. ธมนวรรณ เป่ียมศักด์ิศิริกุล 34 มากท่ีสุด
ม.4/12 40 43250 น.ส. ธีรยา ม่วงพัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/12 41 43253 น.ส. นรมล พรหมโชติ 30 มากท่ีสุด
ม.4/12 42 43257 น.ส. ปนิษฐา ลีลางามวงศา 32 มากท่ีสุด
ม.4/12 43 43258 น.ส. ปพิชญา โรมพันธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/12 44 43277 น.ส. พิชญาภา กรังพานิช 34 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/12 45 43283 น.ส. ภาวิดา พินิจ 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 1 40896 นาย ญาณวิชญ์ กะการดี 28 มาก
ม.4/13 2 40900 นาย ปวริศ สุวัชระเวช 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 3 40938 นาย วนชล พุฒซ้อน 38 มากท่ีสุด
ม.4/13 4 41005 นาย ณัฐภัทร ติระชูศักด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 5 41013 นาย เมธาสิทธ์ิ ประเสริฐวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 6 41046 นาย กิตติพงษ์ สถิตบุญญารักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 7 41053 นาย พศิน ม่วงไหมแพร 27 มาก
ม.4/13 8 41091 นาย ศุภพล ปล้ืมใจ 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 9 41196 นาย พิจักษณ์ มณีรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 10 41201 นาย วิชญ์ภาส โพธ์ิพุ่มเย็น 28 มาก
ม.4/13 11 41234 นาย คัมภีร์ ขันอาษา 28 มาก
ม.4/13 12 41248 นาย นิรุทธ์ สุทธิทศธรรม 28 มาก
ม.4/13 13 41249 นาย ปวัน บริบาลบุรีภัณฑ์ 27 มาก
ม.4/13 14 41250 นาย ปัณณวัฒน์ พงศาธีราพงศ์ 22 มาก
ม.4/13 15 41294 นาย พชรธัช สอนป้ัน 28 มาก
ม.4/13 16 41301 นาย วัชรพงศ์ เชียงทอง 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 17 41304 นาย ศีล ไชยช่วย 28 มาก
ม.4/13 18 41501 นาย ตฤณ กาญจนเพ่ิมผลดี 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 19 41513 นาย รัฐพงศ์ ชุณหโสภาค 33 มากท่ีสุด
ม.4/13 20 41549 นาย ชยพล ด่านปาน 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 21 40942 น.ส. กชปาศรี พิมลศรี 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 22 40980 น.ส. ปวิชญา อศวโชติ 22 มาก
ม.4/13 23 41015 น.ส. กฤชสิริ สิริภัคธร 32 มากท่ีสุด
ม.4/13 24 41025 น.ส. นันท์นภัส จิระศิริวณิช 34 มากท่ีสุด
ม.4/13 25 41039 น.ส. อาทิตตา เตียอ ารุง 32 มากท่ีสุด
ม.4/13 26 41066 น.ส. ณัฐณิชา คุณานนท์ 28 มาก
ม.4/13 27 41098 น.ส. ณิชาพัฒน์ ไวทยธนพันธ์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/13 28 41150 น.ส. ณฤฎา หวังวโรดม 8 น้อย
ม.4/13 29 41164 น.ส. พุทธรักษา แซ่เอง 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 30 41166 น.ส. ภวรัญชน์ เฉลิมแสนยากร 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 31 41169 น.ส. มัชฌิมา ฤทธ์ิเดช 32 มากท่ีสุด
ม.4/13 32 41175 น.ส. อารยา โรจน์พลาเสถียร 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 33 41207 น.ส. จิดาภา สายสุพรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 34 41215 น.ส. ดาริน พงศ์เจตน์พงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 35 41266 น.ส. ชนิกานต์ ช่วยชุมชาติ 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 36 41277 น.ส. พิมพ์ลภัส บุษปวนิช 31 มากท่ีสุด
ม.4/13 37 41282 น.ส. เสาวภาคย์ แซ่จึง 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 38 41584 น.ส. บุญญาณี ไชยยงค์ 29 มากท่ีสุด



ผลประเมินความเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) ปีการศึกษา 2562

ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.4/13 39 43216 น.ส. กฤศฐิภา แตงทอง 30 มากท่ีสุด
ม.4/13 40 43265 น.ส. ปุญญิสา หาญกิจรุ่ง 28 มาก
ม.4/13 41 43279 น.ส. พิยดา อรัญญาเกษมสุข 20 ปานกลาง
ม.4/13 42 43294 น.ส. วรรณศิริ สุขเกษม 32 มากท่ีสุด
ม.4/13 43 43300 น.ส. วริษฐา เลิศวิชากรณ์ 27 มาก
ม.4/13 44 43304 น.ส. ศิวาพร เทพพานิช 29 มากท่ีสุด
ม.4/13 45 43318 น.ส. อชิญาดา พิเชียรโสภณ 31 มากท่ีสุด
ม.4/14 1 40879 นาย วรโชติ คงสกุล 29 มากท่ีสุด
ม.4/14 2 40905 นาย อานุรักษ์ ศรีทองกุล 31 มากท่ีสุด
ม.4/14 3 40931 นาย ธนภูมิ จรัสศรีชล 26 มาก
ม.4/14 4 40940 นาย เสฏฐศักด์ิ สุวรรณแพทย์ 26 มาก
ม.4/14 5 40964 นาย ญัตติพงศ์ ธรรมวิชัย 17 ปานกลาง
ม.4/14 6 40967 นาย ดาเนียล กิตติธรรมรัตน์ 28 มาก
ม.4/14 7 40998 นาย กษิดิเดช ไชยสุวรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.4/14 8 41012 นาย ภูมิรพี รวมส าราญ 32 มากท่ีสุด
ม.4/14 9 41188 นาย ธปนียะ โอดมัง 12 น้อย
ม.4/14 10 41193 นาย นิปุณ คฤหไพศาล 17 ปานกลาง
ม.4/14 11 41239 นาย ณัฐกิตต์ิ มงคลรัตนาสิทธ์ิ 20 ปานกลาง
ม.4/14 12 41244 นาย ธนกฤต แซ่หลี 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 13 41459 นาย สรัล เอกวงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 14 41554 นาย ณัฐดนัย กุลโชติ 24 มาก
ม.4/14 15 41567 นาย พุฒิพงศ์ สกุลย่ังยืนเจริญ 34 มากท่ีสุด
ม.4/14 16 43226 นาย จิตรบริพรรด์ิ เค้ากล้า 30 มากท่ีสุด
ม.4/14 17 43284 นาย ภูมิพัฒน์ โพนทอง 28 มาก
ม.4/14 18 40906 น.ส. จิดาภา ข าเจริญ 30 มากท่ีสุด
ม.4/14 19 40913 น.ส. พชรมน ปุตระเศรณี 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 20 40923 น.ส. อิศริยา สอดเสน 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 21 40948 น.ส. ณิชนันท์ วาสนะตระกูล 30 มากท่ีสุด
ม.4/14 22 40991 น.ส. มนพัทธ์ เล้ียงพันธ์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/14 23 40992 น.ส. รมณ ทองสุจริตกุล 34 มากท่ีสุด
ม.4/14 24 40996 น.ส. อริสรา อธิชนากร 30 มากท่ีสุด
ม.4/14 25 41072 น.ส. ปิยสุดา ป่ินวาสี 28 มาก
ม.4/14 26 41075 น.ส. พิมพ์ชนก ศรีสุวรรณ 31 มากท่ีสุด
ม.4/14 27 41078 น.ส. สุบุญญา เจริญเจียงชัย 30 มากท่ีสุด
ม.4/14 28 41173 น.ส. สุพันธิตรา หอมชะเอม 27 มาก
ม.4/14 29 41177 น.ส. อิสยาห์พร รัตนปกรณ์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 30 41209 น.ส. ชนม์นิภา เพาะผล 28 มาก
ม.4/14 31 41211 น.ส. ฐานิดา ทรัพย์อนันต์กุล 32 มากท่ีสุด
ม.4/14 32 41214 น.ส. ณัฐธิดา ภู่ทอง 28 มาก
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ม.4/14 33 41269 น.ส. ณฐมน ปัญญาเลิศธาดา 28 มาก
ม.4/14 34 41383 น.ส. สุพิชชา กุลสาทร 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 35 43219 น.ส. กันติชญา ศรีบริกิจ 26 มาก
ม.4/14 36 43240 น.ส. ณัฏฐาสิรี ศรีเทพ 32 มากท่ีสุด
ม.4/14 37 43241 น.ส. ณัฐชานันท์ โกศล 33 มากท่ีสุด
ม.4/14 38 43269 น.ส. พรไพลิน เจริญศรีวณิชย์ 28 มาก
ม.4/14 39 43272 น.ส. พฤกษา ธรรมรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/14 40 43291 น.ส. วรกมล จงธนเศรษฐกุล 30 มากท่ีสุด
ม.4/14 41 43299 น.ส. วริศรา เมธีกสิพิพัฒน์ 28 มาก
ม.4/14 42 43302 น.ส. ศรินญารัตน์ วงษ์พันธรรม 29 มากท่ีสุด
ม.4/14 43 43305 น.ส. ศุภาพิชญ์ นุรักษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/14 44 43322 น.ส. อาทิตยา ครุธพันธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.4/15 1 40855 นาย กานต์ ปาลภิบาล 31 มากท่ีสุด
ม.4/15 2 40878 นาย วงศพัทธ์ โฆษกิจจาวุฒิ 26 มาก
ม.4/15 3 40891 นาย กิตติพัฒน์ จูสิงห์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/15 4 40901 นาย พีรวัส วงศ์ไชยรัตน์ 35 มากท่ีสุด
ม.4/15 5 40939 นาย เสฎฐวุฒิ เฉลิมวัฒน์ 27 มาก
ม.4/15 6 40968 นาย นภสินธ์ุ วัฒนนาคะกุล 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 7 40999 นาย คุณานนต์ เลากุลรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 8 41129 นาย ทวีรัตน์ งามนทีอรุณ 27 มาก
ม.4/15 9 41131 นาย ธนภัทร โชติพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 10 41132 นาย ธนวัฒน์ ชนะนันทศักด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 11 41134 นาย ธีรพัชร์ เลิศพรมาตุลี 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 12 41135 นาย ปิยพัทธ์ งามดี 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 13 41183 นาย ณัชภู หมายประทุม 33 มากท่ีสุด
ม.4/15 14 41186 นาย ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 24 มาก
ม.4/15 15 41187 นาย ถิรพุทธ์ิ คงหมวก 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 16 41360 นาย สัณหณัฐ จันทร์ปัญญา 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 17 41519 นาย อัศจรรย์ พงศาชลากร 31 มากท่ีสุด
ม.4/15 18 43231 นาย เจษฎาพร แก้วค า 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 19 43274 นาย พันธ์ุธัช ดาบเงิน 34 มากท่ีสุด
ม.4/15 20 43288 นาย ยศบดินทร์ มธุรพจน์วจนะ 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 21 43316 นาย สุริยวัฒน์ โสภา 27 มาก
ม.4/15 22 43317 นาย สูตินนท์ ทารุอิ 33 มากท่ีสุด
ม.4/15 23 40883 น.ส. ปาณัสม์ ธรณสุนทร 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 24 40885 น.ส. พิชชานันท์ มีสมอรรถ 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 25 40920 น.ส. สุพิชญา คงไทย 27 มาก
ม.4/15 26 40922 น.ส. อัญชิสา วิสาละ 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 27 40975 น.ส. กานต์พิชชา ช่ืนศิริ 29 มากท่ีสุด
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ม.4/15 28 40984 น.ส. พรปวีณ์ ภาสุรกุล 34 มากท่ีสุด
ม.4/15 29 40987 น.ส. พิชญมณฑน์ สุวรรณโฆษิต 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 30 41148 น.ส. ชนกานต์ เกษรมาลา 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 31 41156 น.ส. นันทนัช โรจน์คุณารักษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 32 41205 น.ส. กัลยกร ลิขิตพัฒนานุกูล 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 33 41229 น.ส. สิตานันท์ เมฆรุ่งเรืองไกร 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 34 41331 น.ส. รพีภัทร ผลส่ง 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 35 41385 น.ส. สุวภัทร จตุรทิศ 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 36 41414 น.ส. กานต์ ตันหยงมาศ 32 มากท่ีสุด
ม.4/15 37 41485 น.ส. พิมแพรวา ทิชินพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/15 38 41595 น.ส. อชิรญา ซ้อนข า 33 มากท่ีสุด
ม.4/15 39 43217 น.ส. กษมา เส็นสมเอียด 21 ปานกลาง
ม.4/15 40 43225 น.ส. จาฏุพัจน์ สีหนาท 31 มากท่ีสุด
ม.4/15 41 43227 น.ส. จิรัชญา โรจนานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/15 42 43234 น.ส. โชติกา กาวส าราญ 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 43 43238 น.ส. ฐิติกาญจญ์ หล่อวิเชียรรุ่ง 30 มากท่ีสุด
ม.4/15 44 43255 น.ส. บุญสิตา บัววิสัย 27 มาก
ม.4/15 45 43267 น.ส. พชรวรรณ ศรีรักษา 31 มากท่ีสุด
ม.4/16 1 40890 นาย กิตติพงศ์ แซ่หย่าง 28 มาก
ม.4/16 2 40898 นาย กุิตติพันธน์ จันทประยูร 27 มาก
ม.4/16 3 40902 นาย ยศวริต สุโขวัฒนกิจ 28 มาก
ม.4/16 4 40933 นาย นภัค แจ้งใจกุล 33 มากท่ีสุด
ม.4/16 5 40962 นาย จิรภัทร วิรานันท์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/16 6 41088 นาย พลกฤต จันทรสุพิศ 34 มากท่ีสุด
ม.4/16 7 41127 นาย ณัฐนันท์ จันทร์พุฒ 30 มากท่ีสุด
ม.4/16 8 41143 นาย สิรภัทร จิรนนทสิริ 30 มากท่ีสุด
ม.4/16 9 41192 นาย ธนันท์รัฐ นวศุภรัตน์ 27 มาก
ม.4/16 10 41237 นาย เจตนิพัทธ์ กรีพานิช 34 มากท่ีสุด
ม.4/16 11 41494 นาย กิตติเชษฐ์ ผลสุข 29 มากท่ีสุด
ม.4/16 12 41560 นาย ธัชปพัฒน์ วิลาราช 29 มากท่ีสุด
ม.4/16 13 43249 นาย ธีรเมธ เจริญกิติศัพท์ 28 มาก
ม.4/16 14 43297 นาย วริทธินันท์ เจียไพบูลย์ 29 มากท่ีสุด
ม.4/16 15 43315 นาย สุรพัศ ฉายรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/16 16 40915 น.ส. พรนภัส เมธวัฒน์ธรากุล 27 มาก
ม.4/16 17 40989 น.ส. พิรยา ทิพย์มาลย์มาศ 34 มากท่ีสุด
ม.4/16 18 41024 น.ส. นภัสกร เตียรประเสริฐ 31 มากท่ีสุด
ม.4/16 19 41029 น.ส. เปรมปรีษ์ฎา บุญสวัสด์ิ 17 ปานกลาง
ม.4/16 20 41158 น.ส. นีรนารา วาทีมงคลกาล 30 มากท่ีสุด
ม.4/16 21 41210 น.ส. ชาลิสา ดิษบรรจง 27 มาก
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ม.4/16 22 41218 น.ส. ปริม วลัยวรางกูร 29 มากท่ีสุด
ม.4/16 23 41220 น.ส. ปาณิศา วังแสน 31 มากท่ีสุด
ม.4/16 24 41226 น.ส. ริสรา วิเศษย่ิง 31 มากท่ีสุด
ม.4/16 25 41314 น.ส. ณัชชา ล้อมตะคุ 30 มากท่ีสุด
ม.4/16 26 41336 น.ส. สุพิชฌาย์ ธนะรุจิกาญจน์ 31 มากท่ีสุด
ม.4/16 27 41417 น.ส. ชาลิสา แก้วหะรอด 33 มากท่ีสุด
ม.4/16 28 41574 น.ส. กมลฉัตร ศรีจงใจ 25 มาก
ม.4/16 29 43239 น.ส. ณัชชา เขียวสอาด 31 มากท่ีสุด
ม.4/16 30 43244 น.ส. ณัฐวิภา ยอดประเสริฐ 28 มาก
ม.4/17 1 40867 นาย ธรสันต์ เจริญวัย 27 มาก
ม.4/17 2 40904 นาย ศิวกร เศิกศิริ 29 มากท่ีสุด
ม.4/17 3 41050 นาย ปพนธนัย อุ่นโสภา 30 มากท่ีสุด
ม.4/17 4 41126 นาย ณัฎธนนท์ นาวีเรืองรัตน์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/17 5 41178 นาย กนกพล สุคนธ์ปัญญา 24 มาก
ม.4/17 6 43220 นาย กานต์ อ้นอุ่น 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 7 43222 นาย คณพศ น้ าดอกไม้ 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 8 43254 นาย นิภัทร์ หวังสุขนิรันดร์ 30 มากท่ีสุด
ม.4/17 9 43262 นาย ปวริศร์ เป่ียมปรีชา 27 มาก
ม.4/17 10 40907 น.ส. ทอฝัน เกตุลอย 31 มากท่ีสุด
ม.4/17 11 40914 น.ส. พณัชธิดา ธรรมสุรางค์กูร 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 12 40945 น.ส. จิดาภา ศรีนุติทรัพย์ 33 มากท่ีสุด
ม.4/17 13 40983 น.ส. พรปวีณ์ กอบเก้ือชัยพงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 14 40994 น.ส. สุวภัทร ไม้หอม 28 มาก
ม.4/17 15 41016 น.ส. กิรณา เดียวสุรินทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/17 16 41032 น.ส. ลภัสรดา สิทธิพาชัยกุล 29 มากท่ีสุด
ม.4/17 17 41147 น.ส. จิรภิญญา พันธ์เดชาวัฒน์ 34 มากท่ีสุด
ม.4/17 18 41167 น.ส. ภูริชญา ธีรกันทรากร 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 19 41168 น.ส. ภูริดาณัชมณี พุดดี 33 มากท่ีสุด
ม.4/17 20 41387 น.ส. อุษณี หน่องพงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 21 43263 น.ส. ปัญญศุภา ศรีบริกิจ 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 22 43273 น.ส. พัชรพิชชา เพชรก าเนิด 29 มากท่ีสุด
ม.4/17 23 43301 น.ส. ศตพร สุขมี 33 มากท่ีสุด
ม.4/17 24 43303 น.ส. ศศิกานต์ แพร่เกียรติเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.4/17 25 43310 น.ส. สิริภัทร พัฒนวศิน 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 1 40075 นาย ธนกฤต เจนสุริยค า 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 2 40145 นาย ฤชากร เชาวน์ไว 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 3 40177 นาย ณัฐพล ขัดสาย 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 4 40262 นาย จิรกิตติ โรจนวงศ์สกุล 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 5 40269 นาย ธยาน์ณัฏฐ์ อัศวราชันย์ 29 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/1 6 40309 นาย ภูษิต ชัยบาล 32 มากท่ีสุด
ม.5/1 7 40502 นาย พระนายก์ อัมพุนันทน์ 28 มาก
ม.5/1 8 40511 นาย สุวิจักขณ์ เลิศอุฬาร 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 9 40545 นาย จิรภัทร นาคทวีวงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/1 10 40555 นาย ภาสวุฒิ สุขเสวี 32 มากท่ีสุด
ม.5/1 11 40567 นาย อัฑฒกานต์ โฆษิตวานิช 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 12 40592 นาย เฉลิมชัย ปานทสูตร 32 มากท่ีสุด
ม.5/1 13 40602 นาย ภูริณัฐฒ์ กัณหะสิริ 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 14 40652 นาย นิธิศ ศรีบัวทอง 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 15 40707 นาย วงศธร เหล่าวราพันธ์ุ 26 มาก
ม.5/1 16 40192 น.ส. ชวัลลักษณ์ ปิยภาณีรัตน์ 28 มาก
ม.5/1 17 40195 น.ส. ณัฐรดา เชาวนสมิทธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 18 40300 น.ส. อินทิตา ตุวยานนท์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 19 40321 น.ส. จิรัชยา บุญมาก 35 มากท่ีสุด
ม.5/1 20 40322 น.ส. จุฑามาศ มหาจักษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 21 40362 น.ส. เจนจิรารัตน์ เดือนแจ้งรัมย์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/1 22 40366 น.ส. ญาณิศา ทัศนาจันทธานี 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 23 40380 น.ส. พรรษารัศม์ ตาวพิทักษ์ชัย 29 มากท่ีสุด
ม.5/1 24 40382 น.ส. ภวิษย์พร วิชญะธนาศิษฐ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 25 40393 น.ส. มิลิน นามอุทา 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 26 40464 น.ส. ธรรมพร วิทูรกิตติ 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 27 40466 น.ส. นภัค ลิมป์รุ่งรัตนา 28 มาก
ม.5/1 28 40518 น.ส. จุฑามาศ ไชยันโต 34 มากท่ีสุด
ม.5/1 29 40540 น.ส. อรการ สึชิยะ 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 30 40587 น.ส. วริทยา รัตนนุกรม 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 31 40607 น.ส. ญาณิศชา โสภโณดร 32 มากท่ีสุด
ม.5/1 32 40615 น.ส. นภัสพินท์ สุรนาคะพันธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.5/1 33 40625 น.ส. พิชญาพร พรหมจ าปา 34 มากท่ีสุด
ม.5/1 34 40632 น.ส. ศุภดา ฑีฆะ 30 มากท่ีสุด
ม.5/1 35 40737 น.ส. อรุณลักษณ์ เกิดมี 28 มาก
ม.5/1 36 40850 น.ส. ปิยมน ต้ังทวีสุโข 30 มากท่ีสุด
ม.5/2 1 40078 นาย พีรวิชญ์ ประมุขเกียรติยศ 38 มากท่ีสุด
ม.5/2 2 40409 นาย ภูหฤษฎ์ จันทรุสอน 22 มาก
ม.5/2 3 40443 นาย การต์อนรรฆ ตันเจริญ 27 มาก
ม.5/2 4 40503 นาย พิชยา สุขสมผล 29 มากท่ีสุด
ม.5/2 5 40590 นาย คณวัฒน์ สมจิตต์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/2 6 40600 นาย ภวัต นุรักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/2 7 40604 นาย สุทธกานต์ โกมลวิริยะกุล 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 8 40656 นาย ภูขวัญ สารากรบริรักษ์ 28 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/2 9 40193 น.ส. ฑีจุฑา ศรีเพ็ญ 28 มาก
ม.5/2 10 40237 น.ส. ณัชวิภา เทพจันที 28 มาก
ม.5/2 11 40238 น.ส. ณัฐณิชาช์ แสนทวีสุข 27 มาก
ม.5/2 12 40247 น.ส. มณฑิรา พุทธิวิทยานนท์ 22 มาก
ม.5/2 13 40250 น.ส. วัฒนพร เพ่งพินิจ 28 มาก
ม.5/2 14 40252 น.ส. สิริน ซัมเบอร์เกอร์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/2 15 40258 น.ส. อิสรีย์ เสริมทอง 34 มากท่ีสุด
ม.5/2 16 40292 น.ส. จรรยาภัทร สุตัณวณิชกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/2 17 40299 น.ส. ภัทรมน แซ่หวัง 33 มากท่ีสุด
ม.5/2 18 40324 น.ส. ณัฏฐมน คมข า 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 19 40331 น.ส. ประภัสสร พรมมาวัน 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 20 40345 น.ส. สิตา อิฐรัตน์ 22 มาก
ม.5/2 21 40432 น.ส. วราภรณ์ ชัยมูล 32 มากท่ีสุด
ม.5/2 22 40514 น.ส. กัญญาณพัชร สุวรรณนภาศรี 34 มากท่ีสุด
ม.5/2 23 40523 น.ส. ณัชชา ตันมงคล 32 มากท่ีสุด
ม.5/2 24 40524 น.ส. ณัฎฐภิญญาธาร คุมวงศ์วาญ 28 มาก
ม.5/2 25 40525 น.ส. ธิติสุดา สังข์ทอง 33 มากท่ีสุด
ม.5/2 26 40532 น.ส. พรนัชชา นวกุลกาญจนภาส 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 27 40536 น.ส. รินรดา ศรีดามา 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 28 40539 น.ส. สิตา สัมมาวุฒธิ 29 มากท่ีสุด
ม.5/2 29 40608 น.ส. ณชา คีตะโสภณ 9 น้อย
ม.5/2 30 40622 น.ส. พรรวินท์ เฉลิมรัตนสกุล 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 31 40634 น.ส. สิริกร ศักด์ิประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.5/2 32 40680 น.ส. พุธิตา เพ็ชรพรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.5/2 33 40681 น.ส. ภาวิดา จันทร์แรม 29 มากท่ีสุด
ม.5/2 34 40717 น.ส. ณัฐริณีย์ สิทธิประเสริฐ 31 มากท่ีสุด
ม.5/2 35 42488 น.ส. ปุญญาพัฒน์ นักร้อง 30 มากท่ีสุด
ม.5/3 1 40278 นาย ภาวัต วงษ์สุวรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.5/3 2 40314 นาย ศิรภัทร โนรี 32 มากท่ีสุด
ม.5/3 3 40492 นาย จักรภัทร สุขสวัสด์ิ 28 มาก
ม.5/3 4 40500 นาย พงษ์อัฐรัฐ สกุลแก้ว 20 ปานกลาง
ม.5/3 5 40544 นาย คัชชพุทธ์ิ พรมแสง 32 มากท่ีสุด
ม.5/3 6 40551 นาย ปัณฑา ปาประโคน 27 มาก
ม.5/3 7 40553 นาย พชร อุ่นแท่น 29 มากท่ีสุด
ม.5/3 8 40556 นาย ภาสุ อนันตชัยพัทธนา 31 มากท่ีสุด
ม.5/3 9 40566 นาย อภิชา เอ่ียมละออ 29 มากท่ีสุด
ม.5/3 10 40640 นาย กิตติณัฐ พรมแสง 31 มากท่ีสุด
ม.5/3 11 40654 นาย พงศกร หม่ืนเทพ 26 มาก
ม.5/3 12 40693 นาย ไชยพัฒน์ เท่ียงน้อย 26 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/3 13 40699 นาย ธุวานันท์ ศิริปทุมานันท์ 17 ปานกลาง
ม.5/3 14 40703 นาย พีรดนย์ อยู่ยงค์ 28 มาก
ม.5/3 15 40191 น.ส. ชนกานต์ พันธรักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/3 16 40240 น.ส. ปรารถนา อุดมสังวรกุล 32 มากท่ีสุด
ม.5/3 17 40323 น.ส. ญาณิศา โลเกศเสถียร 12 น้อย
ม.5/3 18 40333 น.ส. ปาลิตา อารีย์ 17 ปานกลาง
ม.5/3 19 40340 น.ส. เมนาท เชยเพ็ชร 20 ปานกลาง
ม.5/3 20 40515 น.ส. ก่ิงแก้ว คงธีรนิล 33 มากท่ีสุด
ม.5/3 21 40520 น.ส. ชนาภา ทาบุบผา 33 มากท่ีสุด
ม.5/3 22 40527 น.ส. นิลประดับ แทนโป 24 มาก
ม.5/3 23 40575 น.ส. ณัฐกัลยา เจริญบุญ 34 มากท่ีสุด
ม.5/3 24 40579 น.ส. นภสร นารถสมบูรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/3 25 40609 น.ส. ณฤติญา รอดร้ือผิด 28 มาก
ม.5/3 26 40620 น.ส. พจนารถ ศรีทองฉิม 30 มากท่ีสุด
ม.5/3 27 40623 น.ส. พัชมณ โสตินัย 33 มากท่ีสุด
ม.5/3 28 40629 น.ส. วราภรณ์ ม่ังมี 33 มากท่ีสุด
ม.5/3 29 40630 น.ส. วิลาสินี ส่งชัย 30 มากท่ีสุด
ม.5/3 30 40633 น.ส. ศุภรดา ศรีเมือง 34 มากท่ีสุด
ม.5/3 31 40675 น.ส. บุศราลักษณ์ ผ่องศรี 34 มากท่ีสุด
ม.5/3 32 40684 น.ส. วณิชยา ล่ิมสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/3 33 40722 น.ส. พลอยชมพู หวังเทอดเกียรติ 28 มาก
ม.5/3 34 40730 น.ส. วรรษชล ภู่รอด 31 มากท่ีสุด
ม.5/3 35 40731 น.ส. วีรตา อนันต์ชล 30 มากท่ีสุด
ม.5/3 36 40733 น.ส. สโรชา ย้ิมละมัย 27 มาก
ม.5/4 1 40276 นาย ภาคภูมิ เศรษฐปราโมทย์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/4 2 40281 นาย ภูริพันธ์ จ าปาทอง 28 มาก
ม.5/4 3 40284 นาย รวิชญ์ วงศ์แสงอนันต์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/4 4 40307 นาย พรพิพัฒน์ ประคองศักด์ิ 28 มาก
ม.5/4 5 40311 นาย รัชชานนท์ ศรีสวน 28 มาก
ม.5/4 6 40548 นาย ดรัณภพ อัศวาภิรมย์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/4 7 40601 นาย ภูมิธรรม โพธิชัย 26 มาก
ม.5/4 8 40641 นาย กุลธรรม คุณอนันทวณิช 32 มากท่ีสุด
ม.5/4 9 40647 นาย ณัฐชนนท์ วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/4 10 40650 นาย ธนากร ต้ังสุวรรณศรี 28 มาก
ม.5/4 11 40662 นาย ศิวกร อัมรินทร์นุเคราะห์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/4 12 40694 นาย ณภัทร ชนะฤทธิชัย 30 มากท่ีสุด
ม.5/4 13 42455 นาย ชนกนันท์ แก้วมณี 28 มาก
ม.5/4 14 42464 นาย ณัฐภัทร ค ารังษี 29 มากท่ีสุด
ม.5/4 15 40325 น.ส. ณัฐชา บุญสุวรรณ์ 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/4 16 40329 น.ส. ปณตพร ขอจุลซ้วน 31 มากท่ีสุด
ม.5/4 17 40330 น.ส. ปทิตตา ศิลปี 31 มากท่ีสุด
ม.5/4 18 40335 น.ส. พิชญา ย้ิมใหญ่ 26 มาก
ม.5/4 19 40336 น.ส. พิมลรัตน์ ศรีทอง 33 มากท่ีสุด
ม.5/4 20 40337 น.ส. พิศมล ดุกหล่ิม 35 มากท่ีสุด
ม.5/4 21 40528 น.ส. นิลุบล เรือนทอง 27 มาก
ม.5/4 22 40529 น.ส. ปณาลี โพธินันท์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/4 23 40573 น.ส. ณชิชา พรโกศลสิริเลิศ 32 มากท่ีสุด
ม.5/4 24 40581 น.ส. ปวริศา พงศ์มานะวุฒิ 27 มาก
ม.5/4 25 40588 น.ส. วัลย์ลดา วรโชติธนากุล 27 มาก
ม.5/4 26 40589 น.ส. ศศิประภา มณีวงษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/4 27 40638 น.ส. อ้ิลฮาน สนับแน่น 29 มากท่ีสุด
ม.5/4 28 40669 น.ส. ชลธิชา มาลาเล็ก 29 มากท่ีสุด
ม.5/4 29 40678 น.ส. ปัณณ์ ธีระค าศรี 33 มากท่ีสุด
ม.5/4 30 40687 น.ส. สุภิญญา อ่ิมโภคา 24 มาก
ม.5/4 31 40719 น.ส. นฤภร แสนอี 30 มากท่ีสุด
ม.5/4 32 40725 น.ส. ภัคธีมา แก้วมณี 30 มากท่ีสุด
ม.5/4 33 42450 น.ส. จณิสตา ถ่ินวิลัย 31 มากท่ีสุด
ม.5/4 34 42451 น.ส. จันทรัสม์ จารุประดิษฐ์เลิศ 29 มากท่ีสุด
ม.5/4 35 42476 น.ส. นภสร หมวกสังข์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/4 36 42498 น.ส. ภาวิไล กอบเก้ือกูล 32 มากท่ีสุด
ม.5/4 37 42513 น.ส. วิชญาดา พรมบุตร 27 มาก
ม.5/4 38 42515 น.ส. ศรุดา ขันธกสิกรณ์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/4 39 42523 น.ส. อรณภัทร แก้วนก 30 มากท่ีสุด
ม.5/5 1 39843 นาย กฤติธี ค าภูมี 32 มากท่ีสุด
ม.5/5 2 40143 นาย ภูริภัทร ทีฆเสนีย์ 27 มาก
ม.5/5 3 40312 นาย วรภัทร จิรานันตรัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/5 4 40495 นาย ณัฐภัทร บ ารุงจิต 29 มากท่ีสุด
ม.5/5 5 40496 นาย ตะวัน ก้อนจันทร์เทศ 34 มากท่ีสุด
ม.5/5 6 40565 นาย อนพัทย์ รุ่งเรืองเกียรติ 32 มากท่ีสุด
ม.5/5 7 40596 นาย ธนวรกฤษณ์ ฉายด ารงค์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/5 8 40658 นาย ยุทธศาสตร์ ย้ิมชูเดช 32 มากท่ีสุด
ม.5/5 9 39587 น.ส. ณัฐนรี ปานพรม 30 มากท่ีสุด
ม.5/5 10 40099 น.ส. อุรชา อภิวิศาลกิจ 29 มากท่ีสุด
ม.5/5 11 40118 น.ส. ณลย์ชนก เมธากุลนาถ 32 มากท่ีสุด
ม.5/5 12 40197 น.ส. ปพิชญา ติระวัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/5 13 40246 น.ส. ภาสินี ฉัตรวิทยาทรัพย์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/5 14 40318 น.ส. กันตาภา วรวิทยานนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/5 15 40319 น.ส. กุลจิรา หงส์วีรกุล 33 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/5 16 40326 น.ส. ณัทภักษร จันทนบุบผา 21 ปานกลาง
ม.5/5 17 40364 น.ส. ชยานันต์ ศิริผลา 31 มากท่ีสุด
ม.5/5 18 40459 น.ส. กาญติมา ชัยศิริพงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/5 19 40531 น.ส. พชรบงกช แต้มประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.5/5 20 40537 น.ส. ศรุตยา กิติวรรณประสาร 30 มากท่ีสุด
ม.5/5 21 40571 น.ส. ชญานิศ ชูแช่ม 27 มาก
ม.5/5 22 40582 น.ส. พิมพ์พิศา คุรุวัชรพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/5 23 40612 น.ส. ธมลวรรณ พูนก่อเกียรติ 28 มาก
ม.5/5 24 40616 น.ส. นันทวิภา จันทชูศักด์ิ 27 มาก
ม.5/5 25 40624 น.ส. พัชรเรศ เกษะประกร 28 มาก
ม.5/5 26 40667 น.ส. ชญานุตน์ ชูแช่ม 33 มากท่ีสุด
ม.5/5 27 40721 น.ส. ปภัสรา ศรีอุดม 30 มากท่ีสุด
ม.5/5 28 40723 น.ส. พิชชากร จินดานิรดุล 34 มากท่ีสุด
ม.5/5 29 40726 น.ส. ภัทรพรรณ จรรยาศิริ 30 มากท่ีสุด
ม.5/5 30 40729 น.ส. วรพิชชา วงศ์วิสารกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/6 1 40402 นาย บวรภัค ตามถ่ินไทย 32 มากท่ีสุด
ม.5/6 2 42446 นาย กิตติศักด์ิ เต็มไธสงค์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/6 3 42458 นาย ชวนากร แก้วบุดดา 29 มากท่ีสุด
ม.5/6 4 42461 นาย โชคธนะ เอมเอ่ียม 29 มากท่ีสุด
ม.5/6 5 42467 นาย ธนพล พูนแก้ว 28 มาก
ม.5/6 6 42478 นาย นิติพัฒน์ ไตรนิธิพงศ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/6 7 42480 นาย บุรเศรษฐ์ บวรเจริญพันธ์ุ 30 มากท่ีสุด
ม.5/6 8 42493 นาย พศวัต แสงสุวรรณ 27 มาก
ม.5/6 9 42517 นาย ศุภกร ชฎาธรสุธาสิน 34 มากท่ีสุด
ม.5/6 10 42520 นาย สหพันธ์ สมบัติทยานนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 11 42525 นาย อัครวินท์ เชาวน์รุ่งเมธี 26 มาก
ม.5/6 12 42527 นาย อิทธิกร แช่มสะอาด 30 มากท่ีสุด
ม.5/6 13 42443 น.ส. กฤติยากร ส าอางศรี 27 มาก
ม.5/6 14 42448 น.ส. เขมาภรณ์ สมานวงษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/6 15 42452 น.ส. จัสมิน ใสยิด 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 16 42456 น.ส. ชนิษฐา ป้องเขียว 28 มาก
ม.5/6 17 42460 น.ส. ชาลิสา ผิวงาม 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 18 42468 น.ส. ธนัชพร งามเหลือ 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 19 42471 น.ส. ธัญจิรา โพธิจันทร์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/6 20 42477 น.ส. นันท์รวี ฤทัยสวัสด์ิ 25 มาก
ม.5/6 21 42481 น.ส. ปภาดา ศรีวานิชภูมิ 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 22 42482 น.ส. ปวัณพร นิคุณรัมย์ 28 มาก
ม.5/6 23 42485 น.ส. ปัณณพร จึงเป่ียมสุข 27 มาก
ม.5/6 24 42486 น.ส. ปาณิศา ศรีสุวรรณนภา 32 มากท่ีสุด



ผลประเมินความเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) ปีการศึกษา 2562

ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/6 25 42491 น.ส. พรปรียา กอบเก้ือชัยพงษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/6 26 42500 น.ส. มัฌชิมา เก้ือกูล 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 27 42502 น.ส. มุกตาภา เล่ืองสุนทร 33 มากท่ีสุด
ม.5/6 28 42505 น.ส. รดา เมธาวิกุล 32 มากท่ีสุด
ม.5/6 29 42507 น.ส. รักษณาลี ชนะวิวัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/6 30 42511 น.ส. ลลิตภัทร บุญส่งศรีกุล 31 มากท่ีสุด
ม.5/6 31 42516 น.ส. ศิระประภา แก่นการณ์ 27 มาก
ม.5/6 32 42528 น.ส. อิสริยา ฐิตะสิรินันท์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 1 40222 นาย ณภัทร บุญกล้า 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 2 40267 นาย ตาณ หงษ์บุญไตร 33 มากท่ีสุด
ม.5/7 3 40268 นาย ธนัช เฉลิมรัตนสกุล 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 4 40287 นาย ศักย์ศรณ์ แซ่เต็ง 28 มาก
ม.5/7 5 40310 นาย เมธัส ทรงสายสกุล 34 มากท่ีสุด
ม.5/7 6 40313 นาย ศราวิน คชรินทร์ 28 มาก
ม.5/7 7 40412 นาย ศิลา ชูนาม 34 มากท่ีสุด
ม.5/7 8 40497 นาย เบญจมินทร วรหาร 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 9 40554 นาย ภัคพล วรรณไกรโรจน์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/7 10 40564 นาย สิรภพ หล่อกาญจนกุล 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 11 40688 นาย กรรณ ตรีสุขเกษม 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 12 40698 นาย ธนโชติ สิริพจนคุณ 26 มาก
ม.5/7 13 40709 นาย วสนะ วาสนวัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/7 14 40152 น.ส. ดลพร อัมระรงค์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 15 40196 น.ส. เบญญาภา นุศรีอัน 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 16 40198 น.ส. พรทิพย์ ธีรภาพสมบัติ 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 17 40204 น.ส. ภัชชา เจียมประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.5/7 18 40206 น.ส. ภูริชญา หิรัญวานิชกุล 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 19 40210 น.ส. ศิรดา กิตติพงศ์โกศล 34 มากท่ีสุด
ม.5/7 20 40235 น.ส. ชลันธร ด่านวัฒนะ 29 มากท่ีสุด
ม.5/7 21 40243 น.ส. ป่ิน อินทรวงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 22 40293 น.ส. ชนกานต์ คุ้มแก้ว 28 มาก
ม.5/7 23 40334 น.ส. พัชรีภรณ์ บุญย่ิง 30 มากท่ีสุด
ม.5/7 24 40341 น.ส. ภาพิมน เหลามี 33 มากท่ีสุด
ม.5/7 25 40346 น.ส. อัจฉริยะ สนิท 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 26 40427 น.ส. ภาฑิรัณ เลาะมะ 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 27 40475 น.ส. พันธ์วิรา เงาประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 28 40522 น.ส. ฐิติรัตน์ ศรุติพันธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 29 40583 น.ส. แพรวา อู่ทิฆัมพร 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 30 40586 น.ส. วรนุช วัฒนาวนากุล 26 มาก
ม.5/7 31 40618 น.ส. ปรัญญา งามทวี 28 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/7 32 40627 น.ส. ภิรญา ธรรมะจมร 30 มากท่ีสุด
ม.5/7 33 40635 น.ส. สุรางคนา ขุนทุม 30 มากท่ีสุด
ม.5/7 34 40637 น.ส. อัญชลี เศรษฐธนารักษ์ 35 มากท่ีสุด
ม.5/7 35 40670 น.ส. ฐิดายุ สิริสายัณห์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 36 40679 น.ส. พัชริดา สร้างธรรม 32 มากท่ีสุด
ม.5/7 37 40727 น.ส. โยษิตา ทองใส 31 มากท่ีสุด
ม.5/7 38 40732 น.ส. ษษิกา สถิรโภคกุล 29 มากท่ีสุด
ม.5/7 39 40735 น.ส. อโณมา กันโพธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 1 40140 นาย ธีรดนย์ คลังบุญครอง 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 2 40173 นาย ชนาธิป รอดบุญ 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 3 40183 นาย วรเมธ สุวรรณพฤกษ์ 28 มาก
ม.5/8 4 40184 นาย วิชญ์วิสิฐ โชติกิจสมบูรณ์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/8 5 40185 นาย ศุภกิตต์ิ จงสิริรัตนกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 6 40186 นาย สิรวิชญ์ จิตร์เปรมวณิชย์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 7 40215 นาย กิตติธัช หลอ 32 มากท่ีสุด
ม.5/8 8 40231 นาย สิรภพ เลิศลักษณ์พันธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 9 40273 นาย พฤกษ์ สุสุวรรณ 34 มากท่ีสุด
ม.5/8 10 40277 นาย ภาณุวิชญ มีทอง 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 11 40279 นาย ภูมิสิริ ศรีวรรธนะ 28 มาก
ม.5/8 12 40283 นาย รวิ มหาสันทนะ 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 13 40288 นาย สราวุฒิ สิงห์บูรณา 38 มากท่ีสุด
ม.5/8 14 40304 นาย กันต์ดนย์ เจียมสมัย 29 มากท่ีสุด
ม.5/8 15 40306 นาย บุรเศรษฐ์ กมลคุณากร 27 มาก
ม.5/8 16 40308 นาย พุฒิพงศ์ ท่ังจันทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/8 17 40359 นาย สิรวิชญ์ นุกูลภักดี 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 18 40395 นาย กฤษณะ ผดุงแสง 29 มากท่ีสุด
ม.5/8 19 40411 นาย วรเศรษฐ์ ล้ิมวานิชย์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 20 40445 นาย ณภัทร เทพจร 28 มาก
ม.5/8 21 40446 นาย ณัฐนันท์ เหลืองวิโรจน์ 28 มาก
ม.5/8 22 40453 นาย ภรัณยู มีสุวรรณ 28 มาก
ม.5/8 23 40454 นาย ภวินท์ บุสดี 27 มาก
ม.5/8 24 40508 นาย วิชชุ ศรีโยธี 22 มาก
ม.5/8 25 40546 นาย ชินกฤต วรรณศรี 28 มาก
ม.5/8 26 40558 นาย มหิธร มหรรณพ 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 27 40559 นาย เมธิส โพธ์ิก่ิง 34 มากท่ีสุด
ม.5/8 28 40563 นาย เศรษฐพงศ์ เกตุจิตร์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 29 40593 นาย โชติวิทย์ สิทธารถศักด์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.5/8 30 40603 นาย วิธวินท์ เผ่าภูรี 31 มากท่ีสุด
ม.5/8 31 40644 นาย ชิษณุพงศ์ ณ นคร 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/8 32 40648 นาย ธงชาติ อินทราราม 22 มาก
ม.5/8 33 40660 นาย วรวิช จิระชัยประสิทธิ 32 มากท่ีสุด
ม.5/8 34 40663 นาย สุวิจักขณ์ แท่นธรรมโรจน์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/8 35 40704 นาย ภคภูมิ ปฐมสุนทรชัย 32 มากท่ีสุด
ม.5/8 36 40521 น.ส. ชลชญา รังสิยานนท์ 28 มาก
ม.5/8 37 40534 น.ส. ภัทรลดา บุญญสิริกูล 33 มากท่ีสุด
ม.5/8 38 40636 น.ส. อภิชญา วาดี 30 มากท่ีสุด
ม.5/8 39 40683 น.ส. มาอิ โตไคริน 31 มากท่ีสุด
ม.5/9 1 40219 นาย ชนวีร์ พันธ์ทิมดวง 29 มากท่ีสุด
ม.5/9 2 40260 นาย กฤชนนท์ เศวตาสัย 9 น้อย
ม.5/9 3 40265 นาย ณัฐวัชร์ พูสิทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.5/9 4 40266 นาย โดม ดินประภา 30 มากท่ีสุด

ม.5/9 10 40504 นาย ภาสพล รอดเท่ียง 32 มากท่ีสุด
ม.5/9 11 40512 นาย โสมทัตต์ วงศ์จิระสวัสด์ิ 28 มาก
ม.5/9 12 40550 นาย นิติรัตน์ เดือนเพ็ญ 20 ปานกลาง
ม.5/9 13 40560 นาย รัชชานนท์ คงแก้วขาว 32 มากท่ีสุด
ม.5/9 14 40597 นาย ธนวัฒน์ เฮงกิจเลอเลิศ 27 มาก
ม.5/9 15 40642 นาย ขจรวัส แข็งกสิกิจ 29 มากท่ีสุด
ม.5/9 16 40651 นาย นวิน รักศีล 31 มากท่ีสุด
ม.5/9 17 40657 นาย ภูผา ผ่องประเสริฐ 29 มากท่ีสุด
ม.5/9 18 40661 นาย ศรัณย์พล เชาวลิต 31 มากท่ีสุด
ม.5/9 19 40664 นาย อนุภณ ศุนาลัย 30 มากท่ีสุด
ม.5/9 20 40691 นาย คณาธิป เศรษฐพร 27 มาก
ม.5/9 21 40692 นาย ชวัลวิทย์ บุญช่วย 31 มากท่ีสุด
ม.5/9 22 40696 นาย ณัฐกรณ์ ธรรมาธิวัฒน์ 28 มาก
ม.5/9 23 40852 นาย สุชาพงศ์ วงศาเสถียร 29 มากท่ีสุด
ม.5/9 24 40236 น.ส. ชาลิสา วิทิศวรการ 32 มากท่ีสุด
ม.5/9 25 40294 น.ส. ณัฐณิชา ศรีรักษ์ 12 น้อย
ม.5/9 26 40295 น.ส. นภัสสร ติละพรพัฒน์ 17 ปานกลาง
ม.5/9 27 40297 น.ส. บัณฑิตา จินรัตน์ 20 ปานกลาง
ม.5/9 28 40320 น.ส. กุลชา วรบุตร 33 มากท่ีสุด
ม.5/9 29 40342 น.ส. รจเลจ ศรีวราวิช 33 มากท่ีสุด
ม.5/9 30 40479 น.ส. แพรวา อัครอนุสรณ์ 24 มาก
ม.5/9 31 40530 น.ส. ปิยะธิดา ทองอยู่ 34 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/9 32 40533 น.ส. แพรวา ฤกษ์ชินบุตร 30 มากท่ีสุด
ม.5/9 33 40538 น.ส. ศุภิสรา รักษ์วรรณา 28 มาก
ม.5/9 34 40572 น.ส. ชนม์ณกานต์ คงคาสวรรค์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/9 35 40577 น.ส. ธวัลรัตน์ ปัทมจิตร 33 มากท่ีสุด
ม.5/9 36 40578 น.ส. ธัญวรัฒม์ ไอน่า กลีบแก้ว 33 มากท่ีสุด
ม.5/9 37 40611 น.ส. ณีรนุช คอนเอม 29 มากท่ีสุด
ม.5/9 38 40619 น.ส. ปัณฑารีย์ ศรีศิริกุล 34 มากท่ีสุด
ม.5/9 39 40626 น.ส. แพรวรุ่ง ธรรมปาโล 34 มากท่ีสุด
ม.5/9 40 40666 น.ส. กานต์ญาดา ค ามูล 30 มากท่ีสุด
ม.5/9 41 40668 น.ส. ชนกนาถ วิเศษชลธาร 28 มาก
ม.5/9 42 40677 น.ส. ปวิชญาดา เดชบ ารุง 31 มากท่ีสุด
ม.5/9 43 40682 น.ส. ภูริชญา ผสมจันทร์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/9 44 40685 น.ส. วรดา แจ้งทอง 27 มาก
ม.5/9 45 40712 น.ส. กุลธิดา ศรีสวัสด์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.5/9 46 40718 น.ส. ธีรยา เส็งส าเภา 28 มาก
ม.5/10 1 40216 นาย คุณาสิน สุนทราณู 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 2 40218 นาย จารุภัทร ตรีธนูชัย 28 มาก
ม.5/10 3 40228 นาย รัชพล สุขจิตต์ 28 มาก
ม.5/10 4 40261 นาย กฤษภาส จันทร์ล้ี 33 มากท่ีสุด
ม.5/10 5 40272 นาย ปุณณวิช วงศ์เดอรี 26 มาก
ม.5/10 6 40275 นาย ภัทรภร เล้าเจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 7 40286 นาย ศักด์ิชัย ช้างชนะ 33 มากท่ีสุด
ม.5/10 8 40305 นาย นิติพัฒน์ ผดุงชีพ 28 มาก
ม.5/10 9 40315 นาย ศุภชัย โอสถภวภูษิต 31 มากท่ีสุด
ม.5/10 10 40316 นาย สิรภพ พ่ึงทอง 30 มากท่ีสุด
ม.5/10 11 40350 นาย ณัฐชนนท์ เครือตา 28 มาก
ม.5/10 12 40405 นาย ปัณณวัฒน์ เหตานุรักษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/10 13 40406 นาย พลวัต จีระเศรษฐี 31 มากท่ีสุด
ม.5/10 14 40452 นาย พงศพัศ ปถะคามินทร์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/10 15 40557 นาย ภูวดล ทองสอน 31 มากท่ีสุด
ม.5/10 16 40562 นาย ศรัณย์ วงษ์ค า 26 มาก
ม.5/10 17 40591 นาย จณัฐ นุ่มโพธ์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.5/10 18 40594 นาย ณ ทรรศน์ มุทิตากุล 35 มากท่ีสุด
ม.5/10 19 40595 นาย ณัฐภัทร ลิมทโรภาส 27 มาก
ม.5/10 20 40599 นาย พิสิฏฐ์ภณ จิระจรัส 24 มาก
ม.5/10 21 40645 นาย ปุณณพัฒน์ เจียงประดิษฐ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 22 40649 นาย ธนภูมิ น้อยวิจิตต์ 27 มาก
ม.5/10 23 40245 น.ส. พิชญาภา ศรีเผด็จ 30 มากท่ีสุด
ม.5/10 24 40249 น.ส. รังสิญา ร่ืนญาณ 29 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/10 25 40254 น.ส. สิริยากร โพยมรัตนสิน 29 มากท่ีสุด
ม.5/10 26 40290 น.ส. กมลลักษณ์ ชนะธีรโรจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/10 27 40291 น.ส. จงกลพร กุลภัทรโภค 33 มากท่ีสุด
ม.5/10 28 40296 น.ส. นภาเพชร สวนปาน 24 มาก
ม.5/10 29 40302 น.ส. สุวิชญา ศิลป์มหาบัณฑิต 30 มากท่ีสุด
ม.5/10 30 40327 น.ส. ธนมณฑน์ สาระคร 30 มากท่ีสุด
ม.5/10 31 40332 น.ส. ปัณณ์วรา ลือพงษ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/10 32 40339 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ลีวงศ์เจริญ 29 มากท่ีสุด
ม.5/10 33 40371 น.ส. ณัฐกานต์ แคนยุกต์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/10 34 40420 น.ส. ธนัชนาฏ ลาวัลแก้ว 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 35 40461 น.ส. ณภัทรา วุฒิไกรวณิชย์ 27 มาก
ม.5/10 36 40462 น.ส. ณัฐณิชา มะดารักษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/10 37 40469 น.ส. ปพัชญา วงศ์ทอง 30 มากท่ีสุด
ม.5/10 38 40472 น.ส. ปิยปาณ โคธิเสน 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 39 40483 น.ส. วนิดา แซ่โจว 31 มากท่ีสุด
ม.5/10 40 40484 น.ส. วรดา ทองประสาท 29 มากท่ีสุด
ม.5/10 41 40491 น.ส. อัญพัชร์ บุญรอด 29 มากท่ีสุด
ม.5/10 42 40568 น.ส. กันติชา นิพิวรรณ์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/10 43 40576 น.ส. ณิชญาน์ ชาวนาใต้ 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 44 40585 น.ส. ภัณฑิลา ทองอ่อน 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 45 40628 น.ส. ยศวดี ประเสริฐเดชาสันติ 32 มากท่ีสุด
ม.5/10 46 40713 น.ส. ชฎาพร เพ็ญประไพ 30 มากท่ีสุด
ม.5/10 47 40736 น.ส. อรนลิน อุปโยคิน 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 1 40041 นาย ณัฐวุฒิ พงศ์ธีรการ 32 มากท่ีสุด
ม.5/11 2 40043 นาย ธนิก ต้ังสกุลเรืองไล 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 3 40141 นาย พชรวิษย์ สงค์พิทักษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/11 4 40175 นาย ณัชพล ช านาญการค้า 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 5 40225 นาย ปณิธาน รัตนสมบัติไพบูลย์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/11 6 40226 นาย ภูเมธ ธนนทวีกุล 21 ปานกลาง
ม.5/11 7 40264 นาย ณดณ ไวยรัชพานิช 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 8 40282 นาย ภูวิศ สุนทรพิทักษ์กูล 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 9 40349 นาย ชาคริต แสงสุขวาว 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 10 40401 นาย เนติธร ใจแผ้ว 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 11 40403 นาย ปริญญา ตุ้มฉาย 27 มาก
ม.5/11 12 40408 นาย ภีมวัจน์ เกียรติการัณย์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 13 40410 นาย รัชชานนท์ สาครรัตน์ 28 มาก
ม.5/11 14 40413 นาย อธิษฐ์ ชัยรัตน์ 27 มาก
ม.5/11 15 40449 นาย ปวเรศ สุวรรณรัฐภูมิ 28 มาก
ม.5/11 16 40450 นาย ปุณยะวัจน์ เกาสายะพันธ์ุ 33 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/11 17 40493 นาย ณวพล แสงอุดม 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 18 40494 นาย ณัฏฐณรงค์ เท่ียงจิตต์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/11 19 40510 นาย ศุภฤกษ์ เลิศสหกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 20 40542 นาย กายทอง คงทอง 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 21 40697 นาย ธนกฤต พฤกษ์ประทานกุล 32 มากท่ีสุด
ม.5/11 22 40155 น.ส. ปรียนันท์ ชานุ 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 23 40166 น.ส. สุพิชญา ก่อเกียรติอยู่เย็น 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 24 40239 น.ส. ปรมา พุทธพฤกษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 25 40255 น.ส. สุธีรา ฟูนิมิตด าเนิน 28 มาก
ม.5/11 26 40298 น.ส. พัชร์สิชา ลือวงษ์วระกูล 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 27 40377 น.ส. ปัณฑา นิตยสมบูรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 28 40378 น.ส. ปันนา ศรีทองดี 27 มาก
ม.5/11 29 40381 น.ส. พิชญา ไพบูลย์กิจเจริญ 34 มากท่ีสุด
ม.5/11 30 40389 น.ส. รภัทภร ลีธรรมเนตร 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 31 40415 น.ส. กีรติกา กอบแก้ว 26 มาก
ม.5/11 32 40465 น.ส. ธมล เชิดเกียรติกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 33 40476 น.ส. พิชชาภา สิทธิ 27 มาก
ม.5/11 34 40480 น.ส. มุรธาทิพย์ สุวรรณธรรมา 29 มากท่ีสุด
ม.5/11 35 40482 น.ส. รัตนมน มีชัย 32 มากท่ีสุด
ม.5/11 36 40485 น.ส. วรัญญา สุทธิวิริยะกุล 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 37 40490 น.ส. อชิรญาณ์ อภิชาติโชติ 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 38 40516 น.ส. กีรติ ศุภนาคมน์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 39 40519 น.ส. เจนสินี กล่ันขจร 33 มากท่ีสุด
ม.5/11 40 40526 น.ส. นาตาชา เสาร์ทอง 25 มาก
ม.5/11 41 40569 น.ส. กัลยกร สุกสอาด 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 42 40580 น.ส. นัทธมน เรืองดิษฐ์ 28 มาก
ม.5/11 43 40614 น.ส. นภสมล ศิริบรรจง 27 มาก
ม.5/11 44 40617 น.ส. ปภาวี ล าใย 32 มากท่ีสุด
ม.5/11 45 40671 น.ส. ณัฐนันท์ จงจิตร์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/11 46 40674 น.ส. นิโลบล ตรีสุคนธรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/11 47 40676 น.ส. ปวริศา สายหยุด 33 มากท่ีสุด
ม.5/11 48 40724 น.ส. เพชรไพลิน อุ่นเมือง 26 มาก
ม.5/12 1 40054 นาย สรรค์ธรณ์ อรัญญาวัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 2 40080 นาย ภาสวุฒิ ชูชัยสุวรรณศรี 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 3 40172 นาย คามิน พละสรรค์ 27 มาก
ม.5/12 4 40187 นาย อินทร์ วิศวจรรยา 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 5 40217 นาย ฆฤณ ปล้องอ้วน 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 6 40227 นาย ยศภัทร สถิรปัญญา 33 มากท่ีสุด
ม.5/12 7 40356 นาย พิชญุตม์ เมทะนี 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/12 8 40357 นาย ภาณุพงศ์ หอมย่ิง 28 มาก
ม.5/12 9 40358 นาย ยศสรัล พันทอง 34 มากท่ีสุด
ม.5/12 10 40396 นาย ก้องภพ พิลา 28 มาก
ม.5/12 11 40398 นาย ณัชพล ฤทธ์ิแรงกล้า 34 มากท่ีสุด
ม.5/12 12 40407 นาย พันธกานต์ เย็นรักษา 29 มากท่ีสุด
ม.5/12 13 40414 นาย อริญพัชร กีรติวานิชย์ 28 มาก
ม.5/12 14 40444 นาย จิณณธีร์ อจลพงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 15 40447 นาย เทพฤทธ์ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 16 40456 นาย เศรษฐพงศ์ บุญศรี 26 มาก
ม.5/12 17 40506 นาย วรเมธ ธรรมจริยาวัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/12 18 40509 นาย ศักดิโชติ ไทยอุส่าห์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 19 40598 นาย พงศธร รักงาน 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 20 40097 น.ส. พิมพ์เพทาย ศิริศักด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 21 40163 น.ส. วรัทยา กิติมศักด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.5/12 22 40164 น.ส. วริศรา ลีวรรณเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 23 40190 น.ส. ชญตา ปรัชญาพิพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 24 40194 น.ส. ณัฐณิชา ส าลีอ่อน 29 มากท่ีสุด
ม.5/12 25 40205 น.ส. ภาพันธ์ พรหมศร 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 26 40242 น.ส. ปาณณิพัศ โทนทอง 28 มาก
ม.5/12 27 40251 น.ส. ศรุดา ปริญญาปริวัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/12 28 40369 น.ส. ณัฐกมล เหลืองศุภบูลย์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/12 29 40383 น.ส. ภัณฑิรา งามเจตนรมย์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 30 40386 น.ส. มณฑิตา บ ารุงเชาว์เกษม 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 31 40416 น.ส. ชญาดา ภาศักดี 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 32 40418 น.ส. ณัฐรีย์ โชคดีพาณิชย์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 33 40424 น.ส. ปรียาคณิต ค าตัน 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 34 40429 น.ส. รัตนาภรณ์ เกตุพงษ์พันธ์ุ 26 มาก
ม.5/12 35 40431 น.ส. วราดิถี เสฏฐวิวรรธน์ 28 มาก
ม.5/12 36 40439 น.ส. สุภาวิดา จงจิตต์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/12 37 40458 น.ส. กมลชนก เช่ียวชาญวิลาศ 30 มากท่ีสุด
ม.5/12 38 40473 น.ส. ปุณยาพร พฤกษะวัน 35 มากท่ีสุด
ม.5/12 39 40487 น.ส. ศศิรุชา วิญญา 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 40 40488 น.ส. สโรชา พานิชย์เจริญ 32 มากท่ีสุด
ม.5/12 41 40570 น.ส. เขมิกา อธิบูรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 42 40605 น.ส. กันต์ฤทัย ประสงค์สุขสันต์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/12 43 40621 น.ส. พชร ชินโน 31 มากท่ีสุด
ม.5/12 44 40631 น.ส. ศิรภัสสร ศรีสรานุกรม 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 1 40101 นาย กานต์ นราเวชพงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 2 40174 นาย ณภัทร ศิริศุภนนท์ 28 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/13 3 40179 นาย ปล้ืม ก้ันเกษ 34 มากท่ีสุด
ม.5/13 4 40220 นาย ชวินธร รังมาตย์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/13 5 40221 นาย ณภพ หิรัญเรืองโชค 30 มากท่ีสุด
ม.5/13 6 40229 นาย วรุธพงศ์ แซ่หลี 32 มากท่ีสุด
ม.5/13 7 40351 นาย ธนดล หวังการ 32 มากท่ีสุด
ม.5/13 8 40352 นาย ธนวัฒน์ ภาคนารี 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 9 40397 นาย จุฑาธุช สัทธะวิริยะพันธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/13 10 40448 นาย นพวินท์ วงศ์สวัสด์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.5/13 11 40062 น.ส. บุณยวีร์ ด ารงค์ศักด์ิกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/13 12 40125 น.ส. พิมพ์มาดา รุพันธ์ 38 มากท่ีสุด
ม.5/13 13 40156 น.ส. ปัณฑิตา จริงจิตร 29 มากท่ีสุด
ม.5/13 14 40158 น.ส. พิชามญช์ุ ด าสนิท 27 มาก
ม.5/13 15 40159 น.ส. พิมพ์ณัท อุสราภาพย์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/13 16 40169 น.ส. เอมมา อนันต์สุวิโรจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/13 17 40189 น.ส. จิดาภา กิจจ านงค์พันธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.5/13 18 40199 น.ส. พลอยชมพู เลียวกายะสุวรรณ 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 19 40201 น.ส. พิชชาภา ทวีชาติ 28 มาก
ม.5/13 20 40234 น.ส. กรรกมล อ่ าถนอม 28 มาก
ม.5/13 21 40360 น.ส. กัญชพร นพเก้ามีแสง 28 มาก
ม.5/13 22 40361 น.ส. จิตรลดาภรณ์ แผนพาณิชย์ 27 มาก
ม.5/13 23 40367 น.ส. ณภัทร อุดมเสรีเลิศ 22 มาก
ม.5/13 24 40372 น.ส. ณิชา คุลีลัง 28 มาก
ม.5/13 25 40373 น.ส. ธนวรรณ วงศ์ทวีทรัพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/13 26 40376 น.ส. บินญ์นารี คงศรี 34 มากท่ีสุด
ม.5/13 27 40384 น.ส. ภัทรนันท์ ชูเพชร 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 28 40385 น.ส. ภูริชญา ลานยศ 33 มากท่ีสุด
ม.5/13 29 40391 น.ส. ศุภาพิชญ์ สุรเมธี 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 30 40417 น.ส. ณัฐมล สถิตธรรมนิตย์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 31 40419 น.ส. ดาริณี ผลลาภ 22 มาก
ม.5/13 32 40423 น.ส. ปริณดา ทองเทพ 32 มากท่ีสุด
ม.5/13 33 40425 น.ส. พิชชาภา ศิริวัฒน์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/13 34 40430 น.ส. ลักษมน คงสวัสด์ิ 32 มากท่ีสุด
ม.5/13 35 40434 น.ส. ศตพร แสวานี 28 มาก
ม.5/13 36 40436 น.ส. ศุภิสรา ธรรมวัฒนะ 33 มากท่ีสุด
ม.5/13 37 40442 น.ส. อุษณกร ชุมทอง 8 น้อย
ม.5/13 38 40463 น.ส. ณิชนันท์ สุขุมวัฒนกิจ 31 มากท่ีสุด
ม.5/13 39 40471 น.ส. ปัณฑ์ตะวัน บัวสังข์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/13 40 40481 น.ส. รัญชิดา สุคนธ์วิมลมาลย์ 9 น้อย
ม.5/13 41 40489 น.ส. สุรวีร์ ภัทรวุฒินันท์ 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/13 42 40610 น.ส. ณัฐพัชร์ รัตกิจนากร 30 มากท่ีสุด
ม.5/14 1 40045 นาย ธีรภัทร จตุวิมล 29 มากท่ีสุด
ม.5/14 2 40047 นาย ปฐวี สุขะวัชรานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/14 3 40050 นาย พีรวัส วิบูลย์รัตนศรี 31 มากท่ีสุด
ม.5/14 4 40053 นาย ศิวัช วงศ์ฤทธ์ิไกร 30 มากท่ีสุด
ม.5/14 5 40070 นาย จิรภัทร มหิทธิกร 29 มากท่ีสุด
ม.5/14 6 40074 นาย ณวิชญ์ โอชิตพงศ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/14 7 40077 นาย ธัญพัฒน์ สุทธิทรงธรรม 28 มาก
ม.5/14 8 40085 นาย สุทธิพัชร์ ยืนตระกูล 20 ปานกลาง
ม.5/14 9 40087 นาย อมรินทร์ สรรพลิขิต 32 มากท่ีสุด
ม.5/14 10 40134 นาย ชิษณุพงศ์ ริมพนัส 27 มาก
ม.5/14 11 40137 นาย ธนชัย เรืองเจริญธรรม 29 มากท่ีสุด
ม.5/14 12 40399 นาย ธัชธรรม ลือชาพุฒิพร 31 มากท่ีสุด
ม.5/14 13 40543 นาย เกียรติภูมิ สุวรรณอาสา 29 มากท่ีสุด
ม.5/14 14 40659 นาย รัชชานนท์ คันธินทระ 31 มากท่ีสุด
ม.5/14 15 42496 นาย ภคพล รัตนศรีสุข 26 มาก
ม.5/14 16 42512 นาย วรุตม์ ล้ าเลิศพงศ์พนา 26 มาก
ม.5/14 17 40063 น.ส. ปภาดา ไตรสุวรรณ 17 ปานกลาง
ม.5/14 18 40065 น.ส. สลิลพร รัตนประภาพร 28 มาก
ม.5/14 19 40092 น.ส. ณวันดี สาประเสริฐ 29 มากท่ีสุด
ม.5/14 20 40131 น.ส. สริตา อ่อนงาม 32 มากท่ีสุด
ม.5/14 21 40133 น.ส. อิสราภรณ์ ใจกลาง 12 น้อย
ม.5/14 22 40146 น.ส. กรกานต์ ทับทวีนนท์ 17 ปานกลาง
ม.5/14 23 40160 น.ส. พิมพ์นารา สุขสมัย 20 ปานกลาง
ม.5/14 24 40162 น.ส. พิมพ์พิสุทธ์ิ สวัสดิพรรค 33 มากท่ีสุด
ม.5/14 25 40209 น.ส. ศริณา ฉ่ าประสิทธ์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.5/14 26 40422 น.ส. ปพิชญา อัครทวิชากร 24 มาก
ม.5/14 27 40467 น.ส. นภิน ตันสุริยวงษ์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/14 28 42465 น.ส. ณัฐมนต์ ชาบุญเรือง 30 มากท่ีสุด
ม.5/14 29 42466 น.ส. ทิพรัต สุวรรณาภรณ์ 28 มาก
ม.5/14 30 42469 น.ส. ธนธรณ์ เอ๋ียวพานิช 30 มากท่ีสุด
ม.5/14 31 42483 น.ส. ปวิชญาดา เมยประโคน 33 มากท่ีสุด
ม.5/14 32 42499 น.ส. ภิรมย์รัตน์ รัตนภิรมย์ 34 มากท่ีสุด
ม.5/15 1 39291 นาย พรรษา เกิดผล 29 มากท่ีสุด
ม.5/15 2 40036 นาย ชนสิษฏ์ เก้าเอ้ียน 34 มากท่ีสุด
ม.5/15 3 40039 นาย ณัฐพงศ์ ไส้เพ้ีย 34 มากท่ีสุด
ม.5/15 4 40052 นาย ภูมิภัทร ศิลพร 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 5 40057 นาย อดิศักด์ิ ต้ังเจตนาพร 28 มาก
ม.5/15 6 40069 นาย คมชาญ ไอยะรา 31 มากท่ีสุด



ผลประเมินความเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) ปีการศึกษา 2562

ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/15 7 40081 นาย สัณหณัฐ สารกิจพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 8 40083 นาย สิรภพ กระต่ายทอง 27 มาก
ม.5/15 9 40084 นาย สิรภพ ลาภจิตรกุศล 33 มากท่ีสุด
ม.5/15 10 40086 นาย อธิพัฒน์ เลิศสุวรรณโรจน์ 28 มาก
ม.5/15 11 40223 นาย ธนาดล ชาญพัฒนกิจ 32 มากท่ีสุด
ม.5/15 12 40230 นาย วัชรภูมิ ธรรมสโรช 28 มาก
ม.5/15 13 40233 นาย อันดามัน ซึเนะโอกะ 28 มาก
ม.5/15 14 40289 นาย สิทธิกร สมบูรณ์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/15 15 40348 นาย ชัยภัทร วัฒนานนท์ 26 มาก
ม.5/15 16 40404 นาย ปวริศร์ สิงห์ดี 32 มากท่ีสุด
ม.5/15 17 40455 นาย วสิษฐ์พล สุขวัฒนะ 33 มากท่ีสุด
ม.5/15 18 40646 นาย ณฐนน ศรีงาม 28 มาก
ม.5/15 19 40695 นาย ณภัทร ศิลปี 31 มากท่ีสุด
ม.5/15 20 40706 นาย รัชชภูมิ แก้วศรีทา 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 21 40089 น.ส. กชกร ชูเกียรติเถกิง 28 มาก
ม.5/15 22 40093 น.ส. ณัฏฐนิช ศักด์ิชัยนานนท์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/15 23 40095 น.ส. ปาลิดา ขวดใส 31 มากท่ีสุด
ม.5/15 24 40096 น.ส. พัสวี ศิริมัย 31 มากท่ีสุด
ม.5/15 25 40098 น.ส. ศุภิสรา ทวีชนม์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/15 26 40149 น.ส. ฐิตารีย์ วีรปฏิญญา 26 มาก
ม.5/15 27 40188 น.ส. กรองทอง สุรินทร์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/15 28 40241 น.ส. ปริชญา บุตรราช 35 มากท่ีสุด
ม.5/15 29 40244 น.ส. ปุณยนุช บุญเดช 27 มาก
ม.5/15 30 40253 น.ส. สิริมาศ คันศร 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 31 40256 น.ส. สุนิชา ภาคชัย 32 มากท่ีสุด
ม.5/15 32 40257 น.ส. ลภัสพิมล อรุณย่ิงมงคล 27 มาก
ม.5/15 33 40259 น.ส. เอมิภา ต้ังสายเลิศกุล 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 34 40338 น.ส. แพรววนิต วิชิตวาสุเทพ 29 มากท่ีสุด
ม.5/15 35 40343 น.ส. วิชญาพร ทรัพย์โชคพูล 29 มากท่ีสุด
ม.5/15 36 40365 น.ส. ญาณิกา แสงอินทร์ 27 มาก
ม.5/15 37 40374 น.ส. ธันยนิษฐ์ ภู่ทอง 33 มากท่ีสุด
ม.5/15 38 40392 น.ส. สิริภัสสร ธนศรีภักดีกุล 24 มาก
ม.5/15 39 40428 น.ส. รัญชนา นงค์โพธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 40 40441 น.ส. อาพิชญา ล้วนแก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.5/15 41 40468 น.ส. นันท์นภัส พันธ์ุนิธิ 31 มากท่ีสุด
ม.5/15 42 40470 น.ส. ญาลวี อมรรัตนชาติ 29 มากท่ีสุด
ม.5/15 43 40478 น.ส. พุธิตา พานชัยเจริญ 34 มากท่ีสุด
ม.5/15 44 40606 น.ส. ชญากาญจน์ พนิชการ 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 1 42444 นาย กวิน อุ่นอิน 27 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.5/16 2 42445 นาย กษิดิศ เทียนจ้ิว 33 มากท่ีสุด
ม.5/16 3 42449 นาย คชพันธ์ ขันธหัตถ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 4 42457 นาย ชรัตน์ ฮาเซะ 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 5 42463 นาย ณัฐชนน ชมเชย 27 มาก
ม.5/16 6 42472 นาย ธิติ วิรัตกพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 7 42473 นาย ธิติพนธ์ พันธ์ุมงคล 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 8 42474 นาย ธีรภัทร ศุภางคเสน 34 มากท่ีสุด
ม.5/16 9 42484 นาย ปัณณ์ พรหมสมบัติ 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 10 42487 นาย ปิยะพล รุ่งนพคุณศรี 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 11 42489 นาย ปุณณัตถ์ สุริยวงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 12 42490 นาย ปุรัณ คชรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 13 42503 นาย เมธาสิทธ์ิ พุ่มส าเภา 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 14 42514 นาย วิชิตพงษ์ สถิตบุญญารักษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 15 42518 นาย สรวิชญ์ เลยวานิชย์เจริญ 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 16 42519 นาย สรัล เหล่าหงษ์ทอง 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 17 42522 นาย อนันดา การัน มิลส์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/16 18 42442 น.ส. กนกชล เดชเส้งชูโรจน์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/16 19 42447 น.ส. กุลจิรา สุริยา 21 ปานกลาง
ม.5/16 20 42453 น.ส. จินต์ศุจี เตรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/16 21 42454 น.ส. จุฑาภรณ์ นาควิเชียร 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 22 42459 น.ส. ชัชชนก เช้ือทอง 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 23 42462 น.ส. ณภัทร สาลีพิมล 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 24 42470 น.ส. ธวัลรัตน์ สุขด า 27 มาก
ม.5/16 25 42475 น.ส. นงนภัส สวรรค์ 31 มากท่ีสุด
ม.5/16 26 42479 น.ส. เนติมา เล็กอุดากร 28 มาก
ม.5/16 27 42492 น.ส. พราวพัชระ บริสุทธ์ิธนกุล 27 มาก
ม.5/16 28 42494 น.ส. พัชศวรรณ ชนสุธรรม 28 มาก
ม.5/16 29 42495 น.ส. แพรวพลอย ภู่ระหงษ์ 33 มากท่ีสุด
ม.5/16 30 42497 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ชัยกันทะ 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 31 42501 น.ส. มาริสา หวังพิทักษ์กุล 34 มากท่ีสุด
ม.5/16 32 42504 น.ส. เยาวภา เชาว์ปรีชา 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 33 42506 น.ส. รธิชา ภารินทิพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.5/16 34 42508 น.ส. รัญชิดา แสงมณี 32 มากท่ีสุด
ม.5/16 35 42509 น.ส. ลภัสรดา เจดีย์พราหมณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 36 42510 น.ส. ลลิต ประเสริฐลาภ 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 37 42521 น.ส. สิรีธร ศรีธีระจิตติ 29 มากท่ีสุด
ม.5/16 38 42524 น.ส. อลีนา ศรีเพ็ชร 28 มาก
ม.5/16 39 42526 น.ส. อัญรินทร์ พงศ์เลิศชนิศ 29 มากท่ีสุด
ม.6/1 1 39283 นาย ณภัทร ไรป่ิน 30 มากท่ีสุด
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ม.6/1 2 39393 นาย อลีฟท์ เจ๊ะอูมา 27 มาก
ม.6/1 3 39576 นาย ภูฟ้า แก้วแฝก 34 มากท่ีสุด
ม.6/1 4 39617 นาย ภูชิต ตงสาลี 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 5 39656 นาย กิตติกวิน หนูเพชร 28 มาก
ม.6/1 6 39715 นาย พงษ์พิสิทธ์ิ ประสิทธ์ิกสิกรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/1 7 39758 นาย ปัณฑ์ชนทักษ์ วิชัยวงศ์ 27 มาก
ม.6/1 8 39803 นาย ณดณ สงวนสุข 29 มากท่ีสุด
ม.6/1 9 39847 นาย ฐิตินันท์ อินทรศิลป์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 10 39864 นาย วีรภัทร สร้อยสังวาล 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 11 39897 นาย ปวีณ์กร งามพร้อม 30 มากท่ีสุด
ม.6/1 12 38599 น.ส. นาราภัทร พืชสิงห์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 13 39311 น.ส. เพียงรวี เพชรช่วย 33 มากท่ีสุด
ม.6/1 14 39359 น.ส. นรินทรา สายแก้ว 25 มาก
ม.6/1 15 39365 น.ส. วริศราภรณ์ ล้ิมประเสริฐ 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 16 39366 น.ส. อันนา บุญยะพันธ์ 28 มาก
ม.6/1 17 39406 น.ส. ปัณณพร สุขผล 27 มาก
ม.6/1 18 39444 น.ส. พริมา พ่ึงพร 32 มากท่ีสุด
ม.6/1 19 39549 น.ส. ปิยมน พิมพ์ชัย 30 มากท่ีสุด
ม.6/1 20 39603 น.ส. ขนิษฐ อภิชยนุกูลกิจ 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 21 39625 น.ส. ชนรดา ย่ังยืนถาวร 33 มากท่ีสุด
ม.6/1 22 39626 น.ส. ชนัญชิดา ย่ังยืนนาน 32 มากท่ีสุด
ม.6/1 23 39647 น.ส. ศุภัชฌา วัฒนเสน 32 มากท่ีสุด
ม.6/1 24 39650 น.ส. สิริพจนา วันเพ็ญ 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 25 39695 น.ส. ภราดา พรมตวง 27 มาก
ม.6/1 26 39697 น.ส. ศรณ์ฉัตร ธ ารงพงศกร 31 มากท่ีสุด
ม.6/1 27 39778 น.ส. ญาณิศา วันคืนดี 32 มากท่ีสุด
ม.6/1 28 39880 น.ส. พิมพ์ลภัส คุ้มนาเรียง 33 มากท่ีสุด
ม.6/1 29 39924 น.ส. พิลาวรรณ จันทเชิต 32 มากท่ีสุด
ม.6/1 30 39926 น.ส. มณฑิรา สุกิจปาณีนิจ 28 มาก
ม.6/2 1 39579 นาย ฮามิน พาร์ค 34 มากท่ีสุด
ม.6/2 2 39605 นาย กฤติณ เชษฐะ 28 มาก
ม.6/2 3 39655 นาย กันต์กวี มโนปวิตร 34 มากท่ีสุด
ม.6/2 4 39664 นาย ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 5 39669 นาย ปารมี แอร่มหล้า 30 มากท่ีสุด
ม.6/2 6 39672 นาย วรโชติ วรารัตน์ธนาเวช 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 7 39303 น.ส. ณัฎฐณิชา ไพนุจิตต์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 8 39315 น.ส. ริณรพี สมพงษ์ 26 มาก
ม.6/2 9 39361 น.ส. ประภาลักษณ์ เดชน าบัญชาชัย 33 มากท่ีสุด
ม.6/2 10 39363 น.ส. ภูษิตา ดวงสุวรรณ์ 32 มากท่ีสุด
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ม.6/2 14 39634 น.ส. ธิดา อินทร์ตา 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 15 39643 น.ส. วัลย์วรีย์ เอกปัตต์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 16 39687 น.ส. เนาว์สิกา รักษ์งาน 29 มากท่ีสุด
ม.6/2 17 39728 น.ส. จิดาภา รัตนสุคนธ์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 18 39729 น.ส. จิดาภา วาสนวัฒน์ 28 มาก
ม.6/2 19 39746 น.ส. อารียา หลวงพิมล 30 มากท่ีสุด
ม.6/2 20 39782 น.ส. ณัฐพร เอกชน 33 มากท่ีสุด
ม.6/2 21 39786 น.ส. พันธ์ุผรา สุนทรธีรกุล 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 22 39829 น.ส. นันทัชพร เช้ือธนบดี 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 23 39836 น.ส. วลัยพรรณ กุลกัลยาพัชร์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 24 39837 น.ส. ศศิกานต์ ธนวิภารัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 25 39869 น.ส. กรณัฏฐ์ ฐณะพงศ์ภักค์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 26 39906 น.ส. กวินทรา สิงห์ปลอด 26 มาก
ม.6/2 27 39908 น.ส. กัลยรัตน์ ทองงามดี 28 มาก
ม.6/2 28 39909 น.ส. กีรติกา อติบูรณกุล 30 มากท่ีสุด
ม.6/2 29 39911 น.ส. จิรนันท์ นวลจันทร์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/2 30 39912 น.ส. ณัฐริกา วาซัน 35 มากท่ีสุด
ม.6/2 31 39925 น.ส. ภิญญดา กัลยาณกิตติวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 32 39934 น.ส. ฉันท์สินี พอจิตกุศล 32 มากท่ีสุด
ม.6/2 33 41598 น.ส. ปัทมา มารศรี 31 มากท่ีสุด
ม.6/2 34 41599 น.ส. พัทธ์ธีรา เหง้าพรหมมินทร์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/3 1 39474 นาย เศรษฐ์ อรรถบท 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 2 39610 นาย ณัฐพล ชะมด 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 3 39661 นาย ธนบดี อัศวโภไคย 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 4 39701 นาย จิรกฤต ปะสังขาโย 28 มาก
ม.6/3 5 39707 นาย ธนัช แต่มีบุญ 34 มากท่ีสุด
ม.6/3 6 39725 นาย อิศเรศ สุขสมถ่ิน 30 มากท่ีสุด
ม.6/3 7 39761 นาย เพชร ฉายอรุณ 30 มากท่ีสุด
ม.6/3 8 39768 นาย สร้างภูมิ ศรีนคร 32 มากท่ีสุด
ม.6/3 9 39802 นาย ชิษณุพงศ์ โพธิละเดา 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 10 39804 นาย ณพวุฒิ ทาสระคู 34 มากท่ีสุด
ม.6/3 11 39809 นาย พีรศิลป์ บุญนาค 30 มากท่ีสุด
ม.6/3 12 39810 นาย ภคพงศ์ จิตตรัตน์เสนีย์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 13 39812 นาย วัชรากร เครือบุดดี 30 มากท่ีสุด
ม.6/3 14 39846 นาย จิรายุ ปล้องใหม่ 38 มากท่ีสุด
ม.6/3 15 39859 นาย ภูมิพิสุทธ์ิ จิตติพัทธพงศ์ 29 มากท่ีสุด
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ม.6/3 16 39901 นาย ภาสวุฒิ จันทรดี 27 มาก
ม.6/3 17 39904 นาย สุทธินันต์ สุขศรี 29 มากท่ีสุด
ม.6/3 18 39639 น.ส. พัชรพร วงศ์รวิ 29 มากท่ีสุด
ม.6/3 19 39640 น.ส. พิชญาภา เทียนแดง 29 มากท่ีสุด
ม.6/3 20 39645 น.ส. ศรัณย์ภัทร์ จันทร์แสง 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 21 39651 น.ส. สุรางคณา แนนเก้ียง 28 มาก
ม.6/3 22 39683 น.ส. ณิชา ศรีวัชรเมธากุล 28 มาก
ม.6/3 23 39726 น.ส. เกศราภรณ์ สงวนศักด์ิ 28 มาก
ม.6/3 24 39730 น.ส. ชริศตรี ยูสรานนท์ 27 มาก
ม.6/3 25 39741 น.ส. สาริศา สงแป้น 22 มาก
ม.6/3 26 39743 น.ส. สุภาวิตา สุขวงศ์ 28 มาก
ม.6/3 27 39745 น.ส. อาภานุช เกษมธนโชติ 30 มากท่ีสุด
ม.6/3 28 39774 น.ส. จิตตานุช สินประเสริฐ 34 มากท่ีสุด
ม.6/3 29 39785 น.ส. พชรวรรณ เรืองศรี 30 มากท่ีสุด
ม.6/3 30 39794 น.ส. อภิปภา ฉันทนาสกุล 33 มากท่ีสุด
ม.6/3 31 39834 น.ส. ไพลิน อาจอุดม 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 32 39839 น.ส. ศุภากร จิรธรรมประดับ 31 มากท่ีสุด
ม.6/3 33 39910 น.ส. ครินทร์รัก เช่ือมเป็น 22 มาก
ม.6/3 34 39916 น.ส. นัทธมน เพ็งศิริ 32 มากท่ีสุด
ม.6/3 35 39917 น.ส. นัทยา แก้วมณี 34 มากท่ีสุด
ม.6/3 36 39918 น.ส. นาฏอนงค์ กล่ าถวิล 32 มากท่ีสุด
ม.6/3 37 39919 น.ส. ป.ชนกนันท์ หนูย้ิมซ้าย 28 มาก
ม.6/3 38 39928 น.ส. วริษฐา ชูศรี 33 มากท่ีสุด
ม.6/3 39 39929 น.ส. ศศธร สวัสด์ิสาลี 8 น้อย
ม.6/4 1 39620 นาย สุภกิจ เอ้ือวงศ์วศิน 31 มากท่ีสุด
ม.6/4 2 39666 นาย ธนาทรัพย์ อรกิจ 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 3 39675 นาย สุรศักด์ิ อุดมพรสิน 9 น้อย
ม.6/4 4 39708 นาย ธราเทพ ศักดาจิวะเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.6/4 5 39724 นาย อธิศ เลิศวิเศษธีรกุล 30 มากท่ีสุด
ม.6/4 6 39751 นาย ณชา ช่างหล่อ 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 7 39753 นาย ธนกร ช่ืนประดิษฐ์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 8 39756 นาย ธีรดนย์ โตประสิทธ์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.6/4 9 39769 นาย อนันต์ อินทรสุวรรณ์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/4 10 39771 นาย อิศรพงษ์ ไซ 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 11 39805 นาย ธนดล สงวนไพบูลย์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/4 12 39807 นาย พงษ์ทอง พงษ์สมบัติ 28 มาก
ม.6/4 13 39813 นาย ศุภชัย นิลพันธ์ุ 20 ปานกลาง
ม.6/4 14 39851 นาย ธนโชติ สมสะอาด 32 มากท่ีสุด
ม.6/4 15 39868 นาย อิสรา มีจันทดานี 27 มาก
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ม.6/4 16 39891 นาย ขุนทัพ ปึงทมวัฒนากูล 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 17 41600 นาย ชนะวิชญ์ ปรีชาทวีพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/4 18 41601 นาย นนทพัทธ์ สุพรรณวัฒนชัย 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 19 41602 นาย ภูตะวัน ก าศิริพิมาน 31 มากท่ีสุด
ม.6/4 20 41603 นาย ภูมิรพี เวทีวิสัย 26 มาก
ม.6/4 21 41604 นาย สุริยา แสงจันทร์ 26 มาก
ม.6/4 22 39684 น.ส. ตติยา เนตรจ านงค์ 17 ปานกลาง
ม.6/4 23 39686 น.ส. นาตาชา จ าปาทอง 28 มาก
ม.6/4 24 39694 น.ส. เพ็ญพิชญา ใจสินธ์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 25 39696 น.ส. รินรดา กาญจนเลขา 32 มากท่ีสุด
ม.6/4 26 39737 น.ส. วนัสนันท์ แสงชูวงษ์ 12 น้อย
ม.6/4 27 39738 น.ส. วรรณรสา คงมี 17 ปานกลาง
ม.6/4 28 39780 น.ส. ณัฐธยาน์ พีรยานันท์ 20 ปานกลาง
ม.6/4 29 39784 น.ส. ชนัญชิดา เกตุวงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/4 30 39820 น.ส. ณัฐการณ์ รัตตะกุญชร 33 มากท่ีสุด
ม.6/4 31 39838 น.ส. ศิโรชา ค าปลิว 24 มาก
ม.6/4 32 39871 น.ส. ชุลีพร ฤทธ์ิวิเศษ 34 มากท่ีสุด
ม.6/4 33 39877 น.ส. ธัญชนก ฉายาวัฒนา 30 มากท่ีสุด
ม.6/4 34 39921 น.ส. ปุณณษยา เลิศตวงสิทธิศิริ 28 มาก
ม.6/4 35 41605 น.ส. กฤติยาวดี กุลเพชรโชติ 30 มากท่ีสุด
ม.6/4 36 41606 น.ส. จันทร์จิรา สู้สงคราม 33 มากท่ีสุด
ม.6/4 37 41607 น.ส. ธิดา มงคลศุภวัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/4 38 41608 น.ส. ธิรารักษ์ เจียระดับ 29 มากท่ีสุด
ม.6/4 39 41609 น.ส. นลนริน เวฬุ 34 มากท่ีสุด
ม.6/4 40 41610 น.ส. พนิดา โยควัฒน์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/4 41 41611 น.ส. พิมพ์ชนก อูเอกิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/4 42 41612 น.ส. เพลงร าพัน ปล่ังกมล 28 มาก
ม.6/4 43 41613 น.ส. ภัคจิรา เลิศเสรีพัฒนกุล 31 มากท่ีสุด
ม.6/5 1 39345 นาย ปรีย์วัฌน์ ยังให้ผล 30 มากท่ีสุด
ม.6/5 2 39609 นาย ณัฐนันท์ สุวรรณน้อย 27 มาก
ม.6/5 3 39612 นาย ธราพงษ์ เช้ือสุข 33 มากท่ีสุด
ม.6/5 4 39615 นาย นภัทร พงษ์พรม 28 มาก
ม.6/5 5 39616 นาย คมสัน เกษทอง 32 มากท่ีสุด
ม.6/5 6 39658 นาย ชยรพ เติมประทีป 28 มาก
ม.6/5 7 39667 นาย ธนาพัฒน์ เพชรหทัยกุล 28 มาก
ม.6/5 8 39668 นาย ธนิน ฐิติวัสส์นิพัทธ์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/5 9 39670 นาย พีรศาสตร์ ศรีวชิรประดิษฐ์ 26 มาก
ม.6/5 10 39702 นาย ชลาชล อรุณรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/5 11 39723 นาย ศุภากร ปัญญานฤนาท 33 มากท่ีสุด
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ม.6/5 12 39748 นาย กฤษพล ยะราช 28 มาก
ม.6/5 13 39750 นาย จตุรพล วงษ์เพ็ง 31 มากท่ีสุด
ม.6/5 14 39755 นาย ธิติวุฒิ จง 30 มากท่ีสุด
ม.6/5 15 39765 นาย ภูริช บุญนิธิวัฒนา 28 มาก
ม.6/5 16 39808 นาย พิสิฐพงศ์ ปาละวิสุทธ์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.6/5 17 39849 นาย เดชาธร ลาภน าพา 31 มากท่ีสุด
ม.6/5 18 39850 นาย ธนกฤต ต้ังสุวรรณศรี 31 มากท่ีสุด
ม.6/5 19 39853 นาย ธนวัฒน์ อนุศิริ 31 มากท่ีสุด
ม.6/5 20 39896 นาย นนทกร อนันต์สุทธิวรา 26 มาก
ม.6/5 21 39631 น.ส. ณัฐสินี ถาวรไพสิฐ 33 มากท่ีสุด
ม.6/5 22 39638 น.ส. พลอยชนก ภักดีรัชเศรษฐ์ 35 มากท่ีสุด
ม.6/5 23 39642 น.ส. วัลย์ลิญา ศรีนิเวศน์ 27 มาก
ม.6/5 24 39680 น.ส. กรณิษฐ์ อ่อนสะเดา 30 มากท่ีสุด
ม.6/5 25 39685 น.ส. เทพินทร์ กุละปาลานนท์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/5 26 39698 น.ส. สตรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 27 มาก
ม.6/5 27 39731 น.ส. ญาณิน ดวงจันทร์ 20 ปานกลาง
ม.6/5 28 39775 น.ส. จิรัชญา ปานด า 29 มากท่ีสุด
ม.6/5 29 39777 น.ส. โชติกา จันทร์กล่ า 29 มากท่ีสุด
ม.6/5 30 39821 น.ส. ณัฐชยา จิระชัยประสิทธิ 29 มากท่ีสุด
ม.6/5 31 39824 น.ส. ธนพร จิระชัยประสิทธิ 33 มากท่ีสุด
ม.6/5 32 39827 น.ส. ธัญวรัตน์ สาลี 24 มาก
ม.6/5 33 39833 น.ส. พิราภรณ์ สุโข 30 มากท่ีสุด
ม.6/5 34 39835 น.ส. รุ่งไพลิน อนันตธนวิทย์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/5 35 39872 น.ส. ญาณิศา อุดมเขตวัฒน 31 มากท่ีสุด
ม.6/5 36 39882 น.ส. วริศรา ลายล้อมทอง 29 มากท่ีสุด
ม.6/5 37 39886 น.ส. อมรรัตน์ สีจันทร์ 17 ปานกลาง
ม.6/5 38 39914 น.ส. ทองกร ชินรัตนคุณ 32 มากท่ีสุด
ม.6/5 39 40849 น.ส. ปริศนา ประนามโก 27 มาก
ม.6/6 1 39279 นาย กันตพัฒน์ ขัตติยูทัยวงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/6 2 39298 นาย อัฐาศาสตร์ เผือกบางนา 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 3 39325 นาย จักริน เหล่าศรีสิน 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 4 39333 นาย ธนพัฒน์ สุขศรี 27 มาก
ม.6/6 5 39340 นาย ปุณณภพ พันธุวัฒนา 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 6 39341 นาย ปุรเชษฐ์ เพราะสุนทร 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 7 39368 นาย กรวิชญ์ ประเสริฐดี 34 มากท่ีสุด
ม.6/6 8 39370 นาย กฤษณ์พิพัฒน์ ทองธรรมชาติ 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 9 39385 นาย ภูสิษฐ์ แต่งต้ัง 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 10 39392 นาย สุภฤกษ์ กิจจาพิพัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 11 39606 นาย ณวรรธน์ อรุณสวัสด์ิฤกษ์ 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/6 12 39679 นาย อิมมานูเอล เลาหะวีร์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 13 39716 นาย พิชชา อัสนีวรานนท์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 14 39717 นาย พุฒิเมธ บุญญะกิติ 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 15 39795 นาย กฤษฏ์ ครูปัญญามาตย์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 16 39798 นาย ชยากร ผลบุญเสริม 31 มากท่ีสุด
ม.6/6 17 39806 นาย นนทสิทธ์ิ หาญธ ารงวัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/6 18 39814 นาย สิทธิพร ไชยศรี 21 ปานกลาง
ม.6/6 19 39845 นาย เกียรติขจร วิชาดี 31 มากท่ีสุด
ม.6/6 20 39848 นาย ณัฐนนท์ พูลสวัสด์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 21 39854 นาย ธนสิน เค้าคุณากร 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 22 39900 นาย พล คงทวี 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 23 39938 นาย สิรเอก เพชรทองภูนพ 27 มาก
ม.6/6 24 38731 น.ส. ญาณิศา สิริสมบูรณ์โชค 31 มากท่ีสุด
ม.6/6 25 39355 น.ส. ขวัญข้าว สนธิกนก 28 มาก
ม.6/6 26 39395 น.ส. กฤติกา ธาระวานิช 27 มาก
ม.6/6 27 39597 น.ส. มัชฌิมา มณีสุธรรม 28 มาก
ม.6/6 28 39691 น.ส. พรนภัส แซ่เบ๊ 33 มากท่ีสุด
ม.6/6 29 39693 น.ส. พิชญาภา เกิดแก้ว 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 30 39736 น.ส. รวิพร เรืองมาก 34 มากท่ีสุด
ม.6/6 31 39773 น.ส. จิณัฐตา ณรงค์ฤทธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 32 39781 น.ส. ณัฐธิญาวดี ชัยประโคน 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 33 39787 น.ส. พิชชากร สมจิตต์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/6 34 39791 น.ส. ภาวิตา กิติสุข 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 35 39826 น.ส. ธนัชญา โพธ์ิพานิช 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 36 39841 น.ส. สิริกร โฆษิตวานิช 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 37 39875 น.ส. ธนัชพร ธนะสูตร 28 มาก
ม.6/6 38 39878 น.ส. นรัชพร ศรีหิรัญรัศมี 29 มากท่ีสุด
ม.6/6 39 39881 น.ส. พิมมาฎา จารุรัตนเศรษฐ์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/6 40 39922 น.ส. พิชชาภา สุดดี 27 มาก
ม.6/6 41 39927 น.ส. วรันธร ถีระแก้ว 34 มากท่ีสุด
ม.6/6 42 39931 น.ส. โศภิตา อุ่นทวง 31 มากท่ีสุด
ม.6/6 43 42440 น.ส. นันท์นิชา วิริยะไกรฤกษ์ 26 มาก
ม.6/7 1 39060 นาย สหรัถ เกตุรัตน์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/7 2 39381 นาย พัฒนชาติ สินครบุรี 27 มาก
ม.6/7 3 39383 นาย ภัคพล รุ่งศรีเรือง 29 มากท่ีสุด
ม.6/7 4 39384 นาย ภีสิษฐ์ แต่งต้ัง 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 5 39607 นาย ณัฐกฤต สุขพูลผลเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 6 39621 นาย อรรถนนท์ ชุ่มธิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/7 7 39660 นาย เดชาธร หล่อกาญจนกุล 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/7 8 39678 นาย อินท์ โสภาพิศ 33 มากท่ีสุด
ม.6/7 9 39703 นาย ณัฐศักด์ิ อุตตะระนาค 25 มาก
ม.6/7 10 39704 นาย ทักษ์ดนัย ดาระสวัสด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 11 39712 นาย นนทณัฏฐ์ิ หลิวกุลวัฒนา 28 มาก
ม.6/7 12 39719 นาย รัชภัทร ศรีสว่าง 27 มาก
ม.6/7 13 39749 นาย คมชาญ เอ้ือบ ารุงเกียรติ 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 14 39760 นาย พีระวิทย์ โรจน์สุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.6/7 15 39762 นาย ภัทรวุฒิ กมลประเสริฐสุข 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 16 39861 นาย ยุทธภูมิ ทองฉิม 33 มากท่ีสุด
ม.6/7 17 38691 น.ส. พรปวีณ์ อุ่นเมือง 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 18 39354 น.ส. กัญญาพัชร ธีรวาณิชย์ผล 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 19 39399 น.ส. ณัฐวรา กองชัย 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 20 39409 น.ส. พิชามญธ์ุ ภูริรัตนพร 27 มาก
ม.6/7 21 39536 น.ส. ญาดา กรกุลชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 22 39541 น.ส. ณัฐสุดา พูลเกตุ 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 23 39550 น.ส. พนิตา สุวรรณพัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/7 24 39581 น.ส. กัลยกร ย่ีนาง 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 25 39595 น.ส. ภัณฑิรา เลาะมะ 28 มาก
ม.6/7 26 39628 น.ส. ชาคริยา ศรีสุรินทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/7 27 39629 น.ส. ณัฏฐ์ชุดา ชินธนภูมิไพศาล 28 มาก
ม.6/7 28 39632 น.ส. ธัญธิดา อาสมาน 34 มากท่ีสุด
ม.6/7 29 39636 น.ส. ปุญชรัสม์ิ รัตนมณี 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 30 39641 น.ส. พิมพ์รัมภา โควิบูลย์ชัย 30 มากท่ีสุด
ม.6/7 31 39644 น.ส. วิชิดา แสงสว่าง 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 32 39646 น.ส. ศรีรัตน์ มุกโชควัฒนา 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 33 39648 น.ส. โศภิดา ดุษฎีมีลาภ 26 มาก
ม.6/7 34 39689 น.ส. ปารีณา วีระปรศุ 33 มากท่ีสุด
ม.6/7 35 39692 น.ส. พริมา ควรประเสริฐ 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 36 39733 น.ส. ณัฐณิชา ศรีเมือง 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 37 39772 น.ส. ขวัญพิชชา อ่ิมโดด 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 38 39776 น.ส. จิรัฐิพร นาคสุทธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/7 39 39793 น.ส. ศศิชา อันนันหนับ 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 40 39870 น.ส. ชนมน จันทราประภาเวช 31 มากท่ีสุด
ม.6/7 41 39888 น.ส. ไอรินทร์ ซู 29 มากท่ีสุด
ม.6/7 42 39920 น.ส. ปณิตา แสงศรี 32 มากท่ีสุด
ม.6/7 43 39923 น.ส. พิณรัตน์ เหล่าเมตตาจิตต์ 28 มาก
ม.6/7 44 39930 น.ส. ศศิพิมพ์ คงคาสวรรค์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 1 38380 นาย เธียร เทพา 32 มากท่ีสุด
ม.6/8 2 39282 นาย ณภัทร์ ศิลปสุวรรณ 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/8 3 39287 นาย ธีรภัทร ภัทราวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 4 39297 นาย วริชาธร สุดเสง่ียม 32 มากท่ีสุด
ม.6/8 5 39331 นาย ธนกร เมธาวุฒิกีรติ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 6 39332 นาย ธนทัต แสนสุวรรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 7 39347 นาย ศศิณ สายแสง 26 มาก
ม.6/8 8 39373 นาย ณพัสธรฐ์ กีนะวรวัฒน์ 28 มาก
ม.6/8 9 39378 นาย ธารา เตชะสรรพสิทธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 10 39379 นาย นพรุจ พูลทรัพย์อนันต์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 11 39413 นาย กนกพัฒน์ ดาวขนอน 35 มากท่ีสุด
ม.6/8 12 39423 นาย ภาสพงศ์ วงศ์ไชยรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 13 39522 นาย ปณิธาน ญาณจรูญ 32 มากท่ีสุด
ม.6/8 14 39530 นาย สายสินธ์ุ รุ่งโรจน์ทรัพย์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 15 39532 นาย อธิวุฒิ เมฆพงษ์สาโรจน์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/8 16 39559 นาย กิตติพัศ จินตรักษ์กิติ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 17 39561 นาย ณเอก ชินพัฒนาการ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 18 39566 นาย นราวิชญ์ มุกด์สุวรรณ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 19 39567 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ แซ่ล้ิม 28 มาก
ม.6/8 20 39569 นาย บวรนบ สิทธิการุณ 34 มากท่ีสุด
ม.6/8 21 39572 นาย โพธิกร ตุลยธรรม 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 22 39574 นาย ภัทรพล เนตรสว่าง 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 23 39654 นาย กฤตกร ว่องปรีชา 32 มากท่ีสุด
ม.6/8 24 39657 นาย จีราวัฒน์ พันธารีย์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 25 39676 นาย อชิตพล ศรศิริ 34 มากท่ีสุด
ม.6/8 26 39677 นาย อภิสัณห์ จันทร์วังพรหม 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 27 39709 นาย ธฤต ทรงทอง 28 มาก
ม.6/8 28 39713 นาย นนทพันธ์ ก่ิงรุ้งเพชร์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 29 39720 นาย วงศรุจน์ ปิยะอารมณ์รัตน์ 38 มากท่ีสุด
ม.6/8 30 39722 นาย ศุภกิตต์ิ โปร่งใจ 29 มากท่ีสุด
ม.6/8 31 39754 นาย ธนิน ชินวัฒนกาญจน์ 27 มาก
ม.6/8 32 39757 นาย ปัญญวัฒน์ ฉัตรวัฒนพัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/8 33 39763 นาย ภานุรุจ บุญมาเลิศ 29 มากท่ีสุด
ม.6/8 34 39811 นาย ภัทร์ธนพงศ จีระพันธ์ุ 29 มากท่ีสุด
ม.6/8 35 39852 นาย ธนดล จารุมณี 31 มากท่ีสุด
ม.6/8 36 39867 นาย ชริน อินทรพานิช 28 มาก
ม.6/8 37 39889 นาย กิจสุพัฒน์ เลิศวิเศษกุล 28 มาก
ม.6/8 38 39588 น.ส. ธีรนันท์ แก้วสูงเนิน 28 มาก
ม.6/8 39 39637 น.ส. พรชนก ทองแก้ว 27 มาก
ม.6/8 40 39779 น.ส. ฐานิดา พลวงศ์ตระกูล 22 มาก
ม.6/8 41 39788 น.ส. พิณพาทย์ พูนภักดี 28 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/8 42 39790 น.ส. ภัทราภรณ์ วิภาพันธ์ุ 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 43 39913 น.ส. ณาจารีย์ ดวงบุปผา 34 มากท่ีสุด
ม.6/8 44 39932 น.ส. สาริศา ประเสริฐล้ า 30 มากท่ีสุด
ม.6/8 45 41614 น.ส. ณัฏฐณิชา ธนไพศาลโชค 33 มากท่ีสุด
ม.6/9 1 38993 นาย กรภณ สุวรรณไตร 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 2 39286 นาย ธนากร ศิริกรีกุล 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 3 39342 นาย พงศนันท์ หวังยงกุลวัฒนา 22 มาก
ม.6/9 4 39349 นาย ศุภกร ภัทรเลาหะ 32 มากท่ีสุด
ม.6/9 5 39560 นาย จตุภูมิ แสงซ่ือ 34 มากท่ีสุด
ม.6/9 6 39613 นาย ปัณณวิชญ์ ไชโยแสง 32 มากท่ีสุด
ม.6/9 7 39711 นาย ธีรัตม์ อภิธรรมบัณฑิต 28 มาก
ม.6/9 8 39752 นาย ณธัช กมลวัทนกุล 33 มากท่ีสุด
ม.6/9 9 39797 นาย เจตนิพัทธ์ ชมช่ืน 8 น้อย
ม.6/9 10 39856 นาย ปรานต์ ย่ังยืน 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 11 40764 นาย นพวิชญ์ นิจวัฒนา 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 12 41615 นาย กรภัทร จรุงศรี 9 น้อย
ม.6/9 13 41616 นาย กฤติน ภูวกรพิพัฒน์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 14 41617 นาย กันตวัฒน์ สุนทรารักษ์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/9 15 41618 นาย กิตติธัช ไหว้พรหม 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 16 41619 นาย คุณัชญ์ นิธิวัฒโนปกรณ์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 17 41620 นาย ณปิยะ ศรธรรม 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 18 41621 นาย ณัฐภัทร ตรีบรรเจิดสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.6/9 19 41623 นาย วรินทร สีหอุระกุล 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 20 41624 นาย ศิวกัณฐ์ โลหิตหาญ 32 มากท่ีสุด
ม.6/9 21 41625 นาย อภิชยุทธ นิลรัตน์ 28 มาก
ม.6/9 22 41626 นาย สุภชีพ สาสนทาญาติ 20 ปานกลาง
ม.6/9 23 38500 น.ส. ปภาดา คงหอม 32 มากท่ีสุด
ม.6/9 24 39398 น.ส. ณัฐกฤตา เทียนแสงอุทัย 27 มาก
ม.6/9 25 39410 น.ส. รินรดา บุญวัฒน์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 26 39411 น.ส. วรรณวรทย์ สุนทรชาติ 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 27 39545 น.ส. นริศา สุนทรศารทูล 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 28 39546 น.ส. นวินดา เชิงสะอาด 31 มากท่ีสุด
ม.6/9 29 39586 น.ส. ณัฐกมล วอนยอดพันธ์ุ 26 มาก
ม.6/9 30 39596 น.ส. มณสิชา วงษ์กราน 26 มาก
ม.6/9 31 39623 น.ส. กฤติยา ศรีทองสุข 17 ปานกลาง
ม.6/9 32 39681 น.ส. ชนิกานต์ นรสาร 28 มาก
ม.6/9 33 39688 น.ส. ปณาลี เคนรัง 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 34 39732 น.ส. คณากานต์ ศรีสมบูรณ์สุข 32 มากท่ีสุด
ม.6/9 35 39832 น.ส. พิชญาภา โพธินันท์ 12 น้อย



ผลประเมินความเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) ปีการศึกษา 2562

ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/9 36 41627 น.ส. กชกร สมสีใส 32 มากท่ีสุด
ม.6/9 37 41628 น.ส. กรวณิช คงทอง 20 ปานกลาง
ม.6/9 38 41629 น.ส. กัญจนพร เทพจันทร์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/9 39 41630 น.ส. กัญญาภัค กฤษณาวารุณ 33 มากท่ีสุด
ม.6/9 40 41631 น.ส. ชนนิกานต์ วงศ์สว่างกุล 24 มาก
ม.6/9 41 41632 น.ส. ชัญญานุช สุวรรณตันหยง 34 มากท่ีสุด
ม.6/9 42 41633 น.ส. นฤมล อุทธา 30 มากท่ีสุด
ม.6/9 43 41635 น.ส. นิชาภา นพรัตน์ 28 มาก
ม.6/9 44 41636 น.ส. พลอยบุศรา จิตต์สงวน 30 มากท่ีสุด
ม.6/9 45 41637 น.ส. มาลินี จันจ าปา 33 มากท่ีสุด
ม.6/9 46 41638 น.ส. ลักขณา กูลสุวรรณ์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/9 47 41639 น.ส. ศรสวรรค์ ศศิพัฒนวงษ์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/9 48 41640 น.ส. สุทธิดา นาคทองอินทร์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/9 49 42441 น.ส. พิชามญช์ุ ล้ิมไพบูลย์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/10 1 39280 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ จันทร์ประไพภัทร 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 2 39329 นาย เทิดพงษ์ เทพสุรินทร์ 28 มาก
ม.6/10 3 39335 นาย นนทพัทธ์ โรจนาวรรณ 31 มากท่ีสุด
ม.6/10 4 39339 นาย ปัณณธร ซ้ายเส 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 5 39346 นาย วีรวัฒน์ ปึงพิพัฒน์ตระกูล 27 มาก
ม.6/10 6 39375 นาย ณัฐรัชต์ ลาภทวีพรทรัพย์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 7 39380 นาย นราชิต พันธ์ุแดง 32 มากท่ีสุด
ม.6/10 8 39516 นาย ณัฐพล เบ็ญจสุพัฒนนันท์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/10 9 39521 นาย นิรวิทย์ ฤทธ์ิงาม 28 มาก
ม.6/10 10 39527 นาย วสันต์ เสพมงคลเลิศ 28 มาก
ม.6/10 11 39529 นาย ศุภวิชญ์ ภาชนะพรรณ 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 12 39573 นาย ภัทรพงศ์ ล้ีสุนทรไพศาล 17 ปานกลาง
ม.6/10 13 39577 นาย วรรษพล พุฒซ้อน 32 มากท่ีสุด
ม.6/10 14 39608 นาย ณัฐชนน มีสุขเจริญสวัสด์ิ 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 15 39718 นาย ภคภณ กิติไพศาลนนท์ 28 มาก
ม.6/10 16 39721 นาย วีรภัทร วราสินธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/10 17 39764 นาย ภูมิพัฒน์ สกุลทอง 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 18 39770 นาย อานนท์ อ่อนศรี 28 มาก
ม.6/10 19 39799 นาย ชวิศ หาญพานิช 29 มากท่ีสุด
ม.6/10 20 39844 นาย กุลภัทร เอ่ียมพันธ์ุ 31 มากท่ีสุด
ม.6/10 21 39894 นาย ณกวี ปฐมทองทวีชัย 31 มากท่ีสุด
ม.6/10 22 39895 นาย ภูริกิจ เลือดทหาร 31 มากท่ีสุด
ม.6/10 23 39898 นาย ปิยโชค มีวิเศษ 26 มาก
ม.6/10 24 39903 นาย ศุภณัฐ พินิจจิตรสมุทร 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 25 39319 น.ส. สิทัตตา สุวรรณเวช 35 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/10 26 39367 น.ส. อิสยาพร รัตนพรหมมา 27 มาก
ม.6/10 27 39407 น.ส. พลอยนภัส พุ่มไพบูลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 28 39408 น.ส. พัทธนันท์ ธัชแก้วกรพินธ์ุ 32 มากท่ีสุด
ม.6/10 29 39438 น.ส. อลิสา สุวรรณฉาย 27 มาก
ม.6/10 30 39492 น.ส. พัชรมัย รัตนมหาสกุล 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 31 39503 น.ส. ริรินลดา วรรณา 29 มากท่ีสุด
ม.6/10 32 39533 น.ส. จิรพัชร ยุตตะไพบูลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 33 39542 น.ส. ณิชาภัทร เพ่งพินิจ 29 มากท่ีสุด
ม.6/10 34 39590 น.ส. บุณฑริกา งามสิริมาศ 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 35 39594 น.ส. พัชรินทร์ พรมวิเศษ 24 มาก
ม.6/10 36 39601 น.ส. สิริพิมพิณ ศรีสว่าง 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 37 39602 น.ส. สิริรัช เชนวรรณกิจ 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 38 39682 น.ส. ชนิดาภา ช้างเนียม 31 มากท่ีสุด
ม.6/10 39 39699 น.ส. อัยม่ี อดุลยรัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/10 40 39700 น.ส. เอมิกา เลิศสุขเกษม 34 มากท่ีสุด
ม.6/10 41 39727 น.ส. จริยาพร เข็มแก้ว 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 42 39735 น.ส. ประภาวัลย์ ศุภกิตต์ิสิงหกุล 27 มาก
ม.6/10 43 39739 น.ส. วรินทร อนันตวุฒิ 33 มากท่ีสุด
ม.6/10 44 39742 น.ส. สุนีพร โภคารัตน์กุล 30 มากท่ีสุด
ม.6/10 45 39744 น.ส. อรุชิดา ด ารงค์สุขนิวัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/10 46 39828 น.ส. นันท์นภัส โรจน์คุณารักษ์ 27 มาก
ม.6/10 47 39884 น.ส. ศุภรดา แสงสุบิน 29 มากท่ีสุด
ม.6/10 48 39887 น.ส. อัญชลี ท าขุรู 29 มากท่ีสุด
ม.6/10 49 39907 น.ส. กัญญาณัฐ ต่อสกุล 34 มากท่ีสุด
ม.6/10 50 39935 น.ส. อรกวี วิจักรชน 32 มากท่ีสุด
ม.6/10 51 43214 น.ส. กนกชนก เจริญย่ิง 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 1 38654 นาย ณภัทร เฉลิมรัตนา 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 2 38661 นาย พชธกร หวังเทอดเกียรติ 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 3 39252 นาย นภวิชญ์ ไทยเจริญ 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 4 39256 นาย ภูมิภัทร อุตตมธนินทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 5 39289 นาย ปราชญ์ ราวีศรี 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 6 39330 นาย ธณัช จงเจริญพานิช 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 7 39334 นาย ธิติวัฒน์ มาประชา 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 8 39374 นาย ณธรรศ อุดมวิศวกุล 33 มากท่ีสุด
ม.6/11 9 39389 นาย วีรโชติ นภดลสท้าน 21 ปานกลาง
ม.6/11 10 39422 นาย พนธกร เมษประสาท 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 11 39424 นาย รัชชานนท์ จิตรวิรัตน์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 12 39461 นาย คมชาญ สาสนทาญาติ 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 13 39472 นาย ศดิศอัฑฒ์ เลิศทรัพย์อนันต์ 30 มากท่ีสุด
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ม.6/11 14 39512 นาย ชัยกฤต พรมศรี 27 มาก
ม.6/11 15 39517 นาย ธนภัทร ธีระศรี 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 16 39518 นาย ธนรัตน์ โพสิทธ์ิวิญญู 28 มาก
ม.6/11 17 39519 นาย ธีทัต บุญญาดีวงศ์ 27 มาก
ม.6/11 18 39520 นาย นพัตธร นิราศรพ 28 มาก
ม.6/11 19 39523 นาย พฤกษ์ ฤกษ์ชินบุตร 33 มากท่ีสุด
ม.6/11 20 39525 นาย ภูษณกัณฒ์ ปานพรม 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 21 39862 นาย วรพัทธ์ ตฤณเกศโกศล 34 มากท่ีสุด
ม.6/11 22 39899 นาย ปุณณ อัจฉริยปัญญา 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 23 38387 น.ส. ชัชชลักษณ์ ขวัญกิจปัตติพร 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 24 38487 น.ส. กานต์ชนิต ชวลิตสุนทร 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 25 38635 น.ส. นภสร จันทร์บรรเจิด 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 26 38641 น.ส. พุทธิพร แผนสนิท 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 27 38647 น.ส. สุพิชญา อรุณประสบสุข 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 28 38875 น.ส. ชุตินธร อารยวงศ์วาฬ 28 มาก
ม.6/11 29 39300 น.ส. จรสสรวง ภูชฎาภิรมย์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 30 39301 น.ส. เจลกา เจียมอาตม์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 31 39304 น.ส. ธนัญชนก เชาวนิตย์ 27 มาก
ม.6/11 32 39306 น.ส. นภัสสร อามินเซ็น 34 มากท่ีสุด
ม.6/11 33 39312 น.ส. มธุริน วิเชียรผลา 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 34 39316 น.ส. วริศรา ก้องจันทร์สว่าง 26 มาก
ม.6/11 35 39397 น.ส. ณัฏฐณิชา ซ่ือวาจา 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 36 39400 น.ส. นพณัฐา เศรษฐพรนรา 27 มาก
ม.6/11 37 39402 น.ส. ณปภัช สิทธิจรรยาวัลย์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/11 38 39430 น.ส. เกศ ตันหยงมาศ 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 39 39435 น.ส. ญาณิศา เอ่ียมเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 40 39485 น.ส. ธัญชนก สมมณีวัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 41 39504 น.ส. วริศรา วงศ์ณรัตน์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 42 39538 น.ส. ณัฐณิชา สุดชา 33 มากท่ีสุด
ม.6/11 43 39539 น.ส. ณัฐธิดา หลิมไชยกุล 25 มาก
ม.6/11 44 39540 น.ส. ณัฐวรรณ ถูกธรรม 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 45 39552 น.ส. แพรพลอย กิจสวัสด์ิไพศาล 28 มาก
ม.6/11 46 39556 น.ส. ศุภิสรา เลิศวรจักรพงษ์ 27 มาก
ม.6/11 47 39585 น.ส. จิราพัชร ศิริธีราเจษฎ์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 48 39598 น.ส. วริสรา นาคอร่าม 30 มากท่ีสุด
ม.6/11 49 39599 น.ส. วานิสสา เปลินศิริ 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 50 39624 น.ส. กุลจิรา กังวลกิจ 33 มากท่ีสุด
ม.6/11 51 39649 น.ส. สรัลชนา ระดมสุข 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 52 39817 น.ส. กมลรัตน์ พิมเสน 32 มากท่ีสุด
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ม.6/11 53 39819 น.ส. จิณานันทน์ เธียรประดิษฐ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 54 39823 น.ส. ทอฝัน จิรวงศาโรจน์ 27 มาก
ม.6/11 55 39876 น.ส. ธมนวรรณ เม่งบุตร 31 มากท่ีสุด
ม.6/11 56 39879 น.ส. พรลภัส เลิศทรัพย์อนันต์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/11 57 39915 น.ส. นัฐชยา พงษ์ภาพ 33 มากท่ีสุด
ม.6/12 1 38579 นาย ภัทรภณ ฉายารัตนศิลป์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 2 38660 นาย ปาณัทม์ สิงห์ดี 28 มาก
ม.6/12 3 39219 นาย นนทพัทธ์ รักงาม 34 มากท่ีสุด
ม.6/12 4 39250 นาย ตฤณ แก้วกล่ า 28 มาก
ม.6/12 5 39251 นาย ธีรวิทย์ กาญจนขจิต 34 มากท่ีสุด
ม.6/12 6 39278 นาย กฤตชพัฒน์ บุญญาภิรัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 7 39284 นาย เตชินท์ เปล่งปล่ัง 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 8 39350 นาย ศุภวิชญ์ ศรีสุวรรณ 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 9 39414 นาย กษิดิศ ดวงจันทร์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 10 39419 นาย ณัฐปภัสร์ ก่ีสุ้น 26 มาก
ม.6/12 11 39420 นาย ณัฐพล ธัญญาวิทย์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/12 12 39421 นาย พงศรัณย์ เต็มอุดมสมบูรณ์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 13 39425 นาย รัชภัทร ประถมภัฏ 35 มากท่ีสุด
ม.6/12 14 39426 นาย วีรภัทร ฤทธิศิรินทร์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 15 39463 นาย ชัยดล หิรัญรัตนากร 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 16 39464 นาย ชุติพงศ์ พันธ์แสนทวีกุล 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 17 39471 นาย วิชยุตม์ แซ่เล้า 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 18 39528 นาย ศุภณัฐ บ ารุงเมือง 29 มากท่ีสุด
ม.6/12 19 39531 นาย สุทธิการณ์ พันธ์ุพงศ์พิพัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 20 39557 นาย กฤติน ธรรมวาริน 28 มาก
ม.6/12 21 39558 นาย กษิตดิษ คุ้มวงศ์ภิญโญ 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 22 39562 นาย ณัฐวัตร ธนาฤกษ์มงคล 33 มากท่ีสุด
ม.6/12 23 39568 นาย นัยรัฐ จันทรากุล 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 24 39816 นาย อัครวิทย์ ศรีสุข 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 25 38682 น.ส. ทิติภา ภาสุรกุล 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 26 39233 น.ส. ภัสร์บุญญาสิริ อ าพันสุข 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 27 39236 น.ส. ศิรดา นนทเกษ 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 28 39241 น.ส. อภิชญา ลาภหิรัญรักษ์ 26 มาก
ม.6/12 29 39267 น.ส. ณิชาบูล นิลแก้ง 28 มาก
ม.6/12 30 39276 น.ส. มทินา ม่ันจิตจันทรา 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 31 39313 น.ส. โยษิตา จันทร 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 32 39318 น.ส. ศิรดา กิมาวหา 35 มากท่ีสุด
ม.6/12 33 39362 น.ส. ฟ้าใส ศรีชนะวัฒน์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 34 39403 น.ส. นันทินี ประเสริฐวณิช 32 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/12 35 39404 น.ส. นุตประวีณ์ ย่ิงสิทธิศักด์ิคง 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 36 39446 น.ส. พัณณิตา เพ่งฉ่ า 29 มากท่ีสุด
ม.6/12 37 39450 น.ส. ภัณฑิลา พูนพัฒนปรีชา 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 38 39477 น.ส. กัญญาภัค ภู่ตระกูล 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 39 39484 น.ส. ตุลยา วุทธานนท์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 40 39486 น.ส. นนทิยา นามรักษณ์ 28 มาก
ม.6/12 41 39488 น.ส. นวณรร พันธ์ทอง 34 มากท่ีสุด
ม.6/12 42 39499 น.ส. ภูรินี เรืองประภาวุฒิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 43 39507 น.ส. อาภานันท์ วรรณวิจิตร 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 44 39508 น.ส. อาริสา รุจิลาวัณย์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/12 45 39548 น.ส. ปานดาร์ นารถเสวี 31 มากท่ีสุด
ม.6/12 46 39551 น.ส. พรไพลิน วสุโสภณ 34 มากท่ีสุด
ม.6/12 47 39553 น.ส. ภริมา หัสดิน 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 48 39584 น.ส. จาฏุพัจน์ เข็มราช 28 มาก
ม.6/12 49 39627 น.ส. ชนิสิกานต์ เลิศสิริสกุลสุข 30 มากท่ีสุด
ม.6/12 50 39831 น.ส. พฤฒิฉัตร สงวนนภาพร 38 มากท่ีสุด
ม.6/12 51 39840 น.ส. ศุภาพิชญ์ ศุภเสถียร 29 มากท่ีสุด
ม.6/12 52 39885 น.ส. สลิลลา วัลลภศิริ 27 มาก
ม.6/13 1 38512 นาย กิตติพัฒน์ วัฒนสุวรรณ 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 2 38517 นาย ณัฐวรรธน์ รัตกิจนากร 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 3 38520 นาย ถาวร อ าพันทรัพย์ 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 4 38528 นาย ศศิศ วีระวุฒิพล 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 5 39212 นาย เกียรติพงษ์ ทิฐิธรรมเจริญ 28 มาก
ม.6/13 6 39215 นาย เตชินท์ เพชรา 34 มากท่ีสุด
ม.6/13 7 39226 นาย ศิวกร วิศยทักษิณ 28 มาก
ม.6/13 8 39246 นาย จิรภู ศรีสุริยาพัฒน์กุล 27 มาก
ม.6/13 9 39258 นาย เหมืองเพชร แอคะรัจน์ 22 มาก
ม.6/13 10 39293 นาย พัชรพล ทับแสง 28 มาก
ม.6/13 11 39326 นาย ชนากร อร่ามศักด์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/13 12 39327 นาย ณภัทร มิตรเปรียญ 34 มากท่ีสุด
ม.6/13 13 39376 นาย ธนกร อ าพันทรัพย์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/13 14 39427 นาย ศุภโชติ จุฑาพฤฒิกร 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 15 39428 นาย สิทธิกร นาคทองอินทร์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 16 39465 นาย ณัฐภัทร ม่ันเจริญโชติ 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 17 39466 นาย ณัฐวัตร ฐาปนสมบูรณ์ 22 มาก
ม.6/13 18 39470 นาย ปริชญ์ สมานไพสิฐ 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 19 39473 นาย ศุภกฤต ต้ันสกุล 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 20 39509 นาย โฆษิต วัฒนกุลวิวัฒน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 21 39515 นาย ณรงค์เทพ อุดมผล 28 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/13 22 39526 นาย รณกร ภาพสมุทร 33 มากท่ีสุด
ม.6/13 23 39766 นาย ศุภวิชญ์ องคะเมลืองเมทนี 8 น้อย
ม.6/13 24 38399 น.ส. ปัณฑา เลิศภิยโยวงศ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 25 38440 น.ส. ณัฐชา หวังสุกิจ 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 26 38449 น.ส. ภัครดา คันธะพฤกษ์ 9 น้อย
ม.6/13 27 38556 น.ส. สุชญา โคตรเวียง 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 28 38676 น.ส. ชุติกาญจน์ ประเสริฐศรีทอง 30 มากท่ีสุด
ม.6/13 29 39229 น.ส. ญาตาวี รัตนกูล 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 30 39232 น.ส. นภกร อิศรภักดี 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 31 39235 น.ส. วรรณกร ช่างไม้ 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 32 39237 น.ส. สิริกร กิตก าธร 30 มากท่ีสุด
ม.6/13 33 39238 น.ส. สิริกานต์ กิตก าธร 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 34 39239 น.ส. สุมณฑา ขันติพันธ์ุ 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 35 39265 น.ส. ณัฐณิชา อยู่สุภาพ 28 มาก
ม.6/13 36 39268 น.ส. ธัญลักษณ์ ชะนะ 20 ปานกลาง
ม.6/13 37 39270 น.ส. พชรธรณ์ ลีพิทักษ์รัตน์ 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 38 39277 น.ส. อาทิติยา สอดเสน 27 มาก
ม.6/13 39 39305 น.ส. นภัสพร ปริวิสุทธ์ิ 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 40 39360 น.ส. ปณิดา สมบัติเจริญกิจ 34 มากท่ีสุด
ม.6/13 41 39396 น.ส. กอหญ้า สันติราษฎร์ภักดี 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 42 39401 น.ส. นภัสวรรณ หลายเจริญ 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 43 39412 น.ส. อังคณา นิตยพันธ์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/13 44 39439 น.ส. นวพร มีนศิริสมบัติ 33 มากท่ีสุด
ม.6/13 45 39440 น.ส. นันท์ชวัล ประสิทธิศุภกุล 17 ปานกลาง
ม.6/13 46 39443 น.ส. พริมา ตรีเทวะวงษา 28 มาก
ม.6/13 47 39448 น.ส. พิชญา มหิทธิกร 29 มากท่ีสุด
ม.6/13 48 39452 น.ส. ภูริชญา ภูริปาณิก 32 มากท่ีสุด
ม.6/13 49 39456 น.ส. ศุภรดา นิทรัพย์ 12 น้อย
ม.6/13 50 39478 น.ส. ขวัญรัตน์ ลลิตกุลธร 17 ปานกลาง
ม.6/13 51 39482 น.ส. ณภัทร วิทยประพัฒน์ 20 ปานกลาง
ม.6/13 52 39483 น.ส. ณัฏฐณิชา แซ่ล้ี 33 มากท่ีสุด
ม.6/13 53 39495 น.ส. พิมพ์ณดา รุ่งสิริวัฒนะชัย 33 มากท่ีสุด
ม.6/13 54 39501 น.ส. รินรดา ปกจ้าย 24 มาก
ม.6/13 55 39505 น.ส. สวิตตา อนันต์รัตนสุข 34 มากท่ีสุด
ม.6/13 56 39535 น.ส. ญาณิดา แฝงคช 30 มากท่ีสุด
ม.6/13 57 39547 น.ส. นีรชา สีหะวงษ์ 28 มาก
ม.6/13 58 39589 น.ส. นนฑิตา เกตุพ่อค้า 33 มากท่ีสุด
ม.6/14 1 38411 นาย ชัชชน ปรัชญาพิพัฒน์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/14 2 39213 นาย ไชยธร โชติอรุณรุ่งโรจน์ 25 มาก
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/14 3 39217 นาย ธีรภัทร ต่อภควัฒน์ 35 มากท่ีสุด
ม.6/14 4 39296 นาย ภัทระ ภูรีสถิตย์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/14 5 39467 นาย ธนดล แสงประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.6/14 6 39575 นาย ภีรภาคย์ บุญญนสินีเกษม 19 ปานกลาง
ม.6/14 7 41641 นาย นพรุจ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 28 มาก
ม.6/14 8 41642 นาย ศุภกร ปู่บัว 32 มากท่ีสุด
ม.6/14 9 41643 นาย ศุภกิตต์ิ ลิมวิภูวัฒน์ 35 มากท่ีสุด
ม.6/14 10 41644 นาย อรรถวัต ดวงนิล 35 มากท่ีสุด
ม.6/14 11 41645 นาย อรุษ กุลกัตติมาส 22 มาก
ม.6/14 12 38390 น.ส. ณพรรษ สถิตธรรมนิตย์ 28 มาก
ม.6/14 13 39228 น.ส. จัยวาสน์ เจริญวัฒนาสุข 21 ปานกลาง
ม.6/14 14 39243 น.ส. อิงธนัท วงษ์ขุนพล 27 มาก
ม.6/14 15 39356 น.ส. ณัฐณิชา ปิยะวงศ์วัฒนา 26 มาก
ม.6/14 16 39429 น.ส. กัลยรัตน์ แสนอุบล 24 มาก
ม.6/14 17 39432 น.ส. จิรญา คลังทิพรัตน์ 35 มากท่ีสุด
ม.6/14 18 39449 น.ส. พิมรดา ศิริวัชราวงศ์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/14 19 39451 น.ส. ภิญญาพร รุจิโรจน์อ าไพ 32 มากท่ีสุด
ม.6/14 20 39454 น.ส. วิภานี วิบุละเคาว์พันธ์ 36 มากท่ีสุด
ม.6/14 21 39476 น.ส. กัญญาพัชร์ เสียงหลาย 23 มาก
ม.6/14 22 39506 น.ส. สุพิชญา ศิริอนันต์ไพบูลย์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/14 23 40797 น.ส. ณัชฐ์สุกานต์ วัฒนะบุญมา 25 มาก
ม.6/14 24 40802 น.ส. เพชรรัตน์ ปกจ้าย 35 มากท่ีสุด
ม.6/14 25 41646 น.ส. ขวัญชนก เช้ืออินต๊ะ 34 มากท่ีสุด
ม.6/14 26 41647 น.ส. จริยาภรณ์ อัมพรพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/14 27 41648 น.ส. ทัศไนย์พิมล ศิวรานนท์ 19 ปานกลาง
ม.6/14 28 41649 น.ส. ธีรกานต์ พหนการ 28 มาก
ม.6/14 29 41650 น.ส. สุพิชชา วสุประสาท 32 มากท่ีสุด
ม.6/15 1 38354 นาย ธนทร ธนบัตร 22 มาก
ม.6/15 2 38409 นาย จิรเมธ ไชยสุโพธ์ิ 34 มากท่ีสุด
ม.6/15 3 38421 นาย พงศ์พัทธ์ พงษ์ศรี 30 มากท่ีสุด
ม.6/15 4 39221 นาย พริษฐ์ ทวีกิจการ 25 มาก
ม.6/15 5 39285 นาย ธนวินท์ วงศ์ราษฎร์ 26 มาก
ม.6/15 6 39295 นาย ภคพล เต็งชาตะพันธ์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/15 7 39323 นาย กานน ชีวทรรศน์ 28 มาก
ม.6/15 8 39324 นาย กิตติพัทร สาธิตอภิวันท์ 27 มาก
ม.6/15 9 39369 นาย กฤษฎ์ วงศ์ปิติรุ่งเรือง 25 มาก
ม.6/15 10 39372 นาย ณชนนท์ สุดประเสริฐ 17 ปานกลาง
ม.6/15 11 39382 นาย พีรนัฐ ปัญญาสถาพร 33 มากท่ีสุด
ม.6/15 12 39387 นาย ลภัส ทัฬหสุนทร 35 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/15 13 39390 นาย ศุภสัณฑ์ อ่วมมี 22 มาก
ม.6/15 14 39511 นาย ชยานันต์ สีวลีพันธ์ 28 มาก
ม.6/15 15 39513 นาย ณฐกฤต อภัยบัณฑิตกุล 31 มากท่ีสุด
ม.6/15 16 39514 นาย ณภัทร บูรณะเศรณี 27 มาก
ม.6/15 17 39563 นาย ติณณภพ ปริตโตทกพร 26 มาก
ม.6/15 18 39564 นาย ธันยบูรณ์ สุวรรณรักษา 24 มาก
ม.6/15 19 39565 นาย นภนต์ ตันศิริ 35 มากท่ีสุด
ม.6/15 20 39570 นาย ปวรุตม์ ลีลาวนาชัย 31 มากท่ีสุด
ม.6/15 21 39571 นาย พีระภัทร์ เศรษฐพรนรา 33 มากท่ีสุด
ม.6/15 22 39578 นาย ศุภณัฏฐ์ จามีกรกุล 36 มากท่ีสุด
ม.6/15 23 39714 นาย นภันต์ ตันศิริ 23 มาก
ม.6/15 24 39767 นาย สรรเพชญ ศิริวุฒินนท์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/15 25 39309 น.ส. เบญจวรรณ ทัศนะบรรจง 25 มาก
ม.6/15 26 39357 น.ส. ณัฐณิชา เลาหสุวัฒน์กุล 35 มากท่ีสุด
ม.6/15 27 39437 น.ส. ดีนียา สุพันธ์ชัยกุล 34 มากท่ีสุด
ม.6/15 28 39479 น.ส. ชญาน์นันท์ หวังศิริวัฒนา 30 มากท่ีสุด
ม.6/15 29 39481 น.ส. ชนิสรา โพธ์ิก่ิง 19 ปานกลาง
ม.6/15 30 39493 น.ส. พิชญาวี คงเพชร์ 28 มาก
ม.6/15 31 39496 น.ส. พุทธิตา ช้างโต 32 มากท่ีสุด
ม.6/15 32 39500 น.ส. รมิดา พิชัยพลากร 22 มาก
ม.6/15 33 39502 น.ส. วีรินทร์พิมล รุจิกุลกานต์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/15 34 39534 น.ส. ชญาภา ตริตรงวิทูร 30 มากท่ีสุด
ม.6/15 35 39543 น.ส. ติรยา ล้อมตะคุ 25 มาก
ม.6/15 36 39544 น.ส. ธมนวรรณ ทัศนเศรษฐ 26 มาก
ม.6/15 37 39554 น.ส. วรรษมล บุญชม 30 มากท่ีสุด
ม.6/15 38 39580 น.ส. กวิสรา จารุนันทภาคย์ 21 ปานกลาง
ม.6/15 39 39582 น.ส. กัลย์สุภา เทาศิริ 27 มาก
ม.6/15 40 39583 น.ส. จณิสตา สุนทรทวีแสง 25 มาก
ม.6/15 41 39591 น.ส. บุณยวีร์ เจริญเศรษฐมห 17 ปานกลาง
ม.6/15 42 39593 น.ส. ปุณิกา ถิรกุลถาวร 33 มากท่ีสุด
ม.6/15 43 39600 น.ส. สานรัก รัตนพันโทวงษ์ 18 ปานกลาง
ม.6/15 44 39604 น.ส. อาภาวรรณ ธรรมวงษ์ 22 มาก
ม.6/15 45 39630 น.ส. ณัฐณิชา สัมปุณณะโชติ 28 มาก
ม.6/15 46 39792 น.ส. มนัสวี ถาวรนันท์ 31 มากท่ีสุด
ม.6/15 47 39818 น.ส. จรูญจิต อัครธนเลิศ 30 มากท่ีสุด
ม.6/16 1 38586 นาย สอง สุวรรณหงษ์ 26 มาก
ม.6/16 2 39337 นาย ประวุฒิ สารตันติพงศ์ 24 มาก
ม.6/16 3 39344 นาย พชร ตันติวงศ์อ าไพ 35 มากท่ีสุด
ม.6/16 4 39800 นาย ชัยวงศ์ นามวิเศษ 31 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/16 5 41651 นาย กษิดิศ เปาวสันต์ 33 มากท่ีสุด
ม.6/16 6 41652 นาย ฆฤณ พินิจสุนทรสาร 36 มากท่ีสุด
ม.6/16 7 41653 นาย โชติวิทย์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 23 มาก
ม.6/16 8 41654 นาย ฐิติกร ต้ังพิรุฬห์ 30 มากท่ีสุด
ม.6/16 9 41655 นาย ณชนก เลิศพงศ์เกษม 16 ปานกลาง
ม.6/16 10 41656 นาย ณพวุฒิ เจริญวิทย์วรกุล 35 มากท่ีสุด
ม.6/16 11 41657 นาย ณัฐพัฒน์ ป่ินรัตน์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/16 12 41658 นาย ณัฐวุฒิ เทศข า 30 มากท่ีสุด
ม.6/16 13 41659 นาย ณัทณพงศ์ พฤทธิสาริกร 19 ปานกลาง
ม.6/16 14 41660 นาย ธนบดินทร์ นวชาตโฆษิต 28 มาก
ม.6/16 15 41661 นาย ธนภูมิ แสงภักดีจิต 32 มากท่ีสุด
ม.6/16 16 41662 นาย ธนภูมิ อติชาติภัสสร 22 มาก
ม.6/16 17 41663 นาย ธเนศพล ธนากวิน 34 มากท่ีสุด
ม.6/16 18 41664 นาย ธีรพรรษ โอกระโทก 30 มากท่ีสุด
ม.6/16 19 41665 นาย นนทพัทธ์ วัฒายุ 25 มาก
ม.6/16 20 41666 นาย นภัทร ชิราอิชิ 26 มาก
ม.6/16 21 41667 นาย พุฒิสรรค์ ทองประเสริฐ 30 มากท่ีสุด
ม.6/16 22 41668 นาย รัญชน์ ศักด์ิสิทธ์ิ 21 ปานกลาง
ม.6/16 23 41669 นาย ศิวกร พ่อค้าช้าง 27 มาก
ม.6/16 24 39322 น.ส. อึนบี โก 9 น้อย
ม.6/16 25 40833 น.ส. ปราชญา ยศสมบัติ 17 ปานกลาง
ม.6/16 26 41670 น.ส. กนกวรรณ ยองทอง 33 มากท่ีสุด
ม.6/16 27 41671 น.ส. กานต์พิชชา มนัสวี 35 มากท่ีสุด
ม.6/16 28 41672 น.ส. เกเบรียล แอลจิล่ี ทัตตากินโตะ 22 มาก
ม.6/16 29 41673 น.ส. ชนกานต์ ใสสอาด 28 มาก
ม.6/16 30 41674 น.ส. ชัชฌา สีคงคต 31 มากท่ีสุด
ม.6/16 31 41675 น.ส. ฐิติพร แซ่อ้ัง 27 มาก
ม.6/16 32 41676 น.ส. ฑิตยา พิภพพรชัย 26 มาก
ม.6/16 33 41677 น.ส. ณภัทร สักกายะกรมงคล 24 มาก
ม.6/16 34 41678 น.ส. ดุสิดา เกิดสมกาล 32 มากท่ีสุด
ม.6/16 35 41679 น.ส. ณปภัช จูตระกูล 31 มากท่ีสุด
ม.6/16 36 41680 น.ส. ธนภรณ์ ป่ินแก้ว 33 มากท่ีสุด
ม.6/16 37 41681 น.ส. ธนัญญา กุศล 36 มากท่ีสุด
ม.6/16 38 41682 น.ส. ธนัตถ์ธิดา เหล่าศิริรัตน์ 23 มาก
ม.6/16 39 41683 น.ส. ธนินท์ธร มัตตะเรืองฤทธ์ิ 30 มากท่ีสุด
ม.6/16 40 41684 น.ส. ธัญรัศม์ิ เอกณรงค์ศักด์ิ 25 มาก
ม.6/16 41 41685 น.ส. นพกร นันท์ธนะวานิช 35 มากท่ีสุด
ม.6/16 42 41686 น.ส. บุญญา ฉันทาวิวัฒน์ 34 มากท่ีสุด
ม.6/16 43 41687 น.ส. ปวริน เตชะพะโลกุล 30 มากท่ีสุด
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ห้อง เลขท่ี รหัส นร. ค าน า ช่ือ ช่ือสกุล ระดับคะแนน ภาพรวม
ม.6/16 44 41688 น.ส. แพรไท ระวิวงษ์สุรการ 19 ปานกลาง
ม.6/16 45 41689 น.ส. ภัคจิรา บุญบูรณวรรณ 28 มาก
ม.6/16 46 41690 น.ส. ภัททิยา วงศ์ภัทรวรกุล 35 มากท่ีสุด
ม.6/16 47 41691 น.ส. ภิญญ์ญา ฟักทอง 22 มาก
ม.6/16 48 41692 น.ส. รัตนวลี จิตส าราญ 34 มากท่ีสุด
ม.6/16 49 41693 น.ส. ศรุตยา เพ็ญสวัสด์ิ 31 มากท่ีสุด
ม.6/16 50 41694 น.ส. ศุภิสรา นิตย์กานต์ 25 มาก
ม.6/16 51 41695 น.ส. สุปวีณ์ ยศสมุทร 36 มากท่ีสุด



ผลประเมินความเข้าใจดิจิทัล (digital literacy) ปีการศึกษา 2562


