่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5312000368
ม.ต้น กรุงเทพฯ5312000368
ม.ต้น กรุงเทพฯ5312000368
ม.ต้น กรุงเทพฯ5312000368
ม.ต้น กรุงเทพฯ5312000368
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000374
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000374
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000374
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000374
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000374
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000374
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000628
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000628
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000628
ม.ต้น กรุงเทพฯ5322000628
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5412001087
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422000621
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422000621
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422000621
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422000621
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422000621
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422004339
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422004339
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422004339
ม.ต้น กรุงเทพฯ5422004339
ม.ต้น กรุงเทพฯ5612001029
ม.ต้น กรุงเทพฯ5612001029
ม.ต้น กรุงเทพฯ5612001029
ม.ต้น กรุงเทพฯ5612001029
ม.ต้น กรุงเทพฯ5612001029
ม.ต้น กรุงเทพฯ5612001029
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000542
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000542
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000542
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000542
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000681
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000681
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000681
ม.ต้น กรุงเทพฯ5622000681
ม.ต้น กรุงเทพฯ5712001291
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722000488
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722000488
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722000488
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722000488

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวชุณหกำญจน์ ศรีนอก
นำงสำวชุณหกำญจน์ ศรีนอก
นำงสำวชุณหกำญจน์ ศรีนอก
นำงสำวชุณหกำญจน์ ศรีนอก
นำงสำวชุณหกำญจน์ ศรีนอก
นำยจิรชำติ จีนทับทิม
นำยจิรชำติ จีนทับทิม
นำยจิรชำติ จีนทับทิม
นำยจิรชำติ จีนทับทิม
นำยจิรชำติ จีนทับทิม
นำยจิรชำติ จีนทับทิม
นำยอรรถสิทธิ์ ทองมำ
นำยอรรถสิทธิ์ ทองมำ
นำยอรรถสิทธิ์ ทองมำ
นำยอรรถสิทธิ์ ทองมำ
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำงสำวณิชนันทน์ บุญธรรม
นำยรำวี วันศรี
นำยรำวี วันศรี
นำยรำวี วันศรี
นำยรำวี วันศรี
นำยรำวี วันศรี
นำยคณิต เชื้อเงิน
นำยคณิต เชื้อเงิน
นำยคณิต เชื้อเงิน
นำยคณิต เชื้อเงิน
นำยธนบัตร ศรีสวัสดิ์
นำยธนบัตร ศรีสวัสดิ์
นำยธนบัตร ศรีสวัสดิ์
นำยธนบัตร ศรีสวัสดิ์
นำยธนบัตร ศรีสวัสดิ์
นำยธนบัตร ศรีสวัสดิ์
นำงสำวธัญญำเรศ นิลกำแหง
นำงสำวธัญญำเรศ นิลกำแหง
นำงสำวธัญญำเรศ นิลกำแหง
นำงสำวธัญญำเรศ นิลกำแหง
นำงสำวเยำวลักษณ์ เสือพลำย
นำงสำวเยำวลักษณ์ เสือพลำย
นำงสำวเยำวลักษณ์ เสือพลำย
นำงสำวเยำวลักษณ์ เสือพลำย
นำยคมกริช โกมุท
นำงสำวอรอุมำ มุ่งเย็นกลำง
นำงสำวอรอุมำ มุ่งเย็นกลำง
นำงสำวอรอุมำ มุ่งเย็นกลำง
นำงสำวอรอุมำ มุ่งเย็นกลำง

รหัสวิชำ
ทช21001
พท21001
พท23008
สค23005
สค23009
ทช21003
พท21001
พท23008
สค21003
สค22019
สค23009
ทช21001
ทร21001
พค21001
สค23009
ทช21002
พท23008
พว22002
สค21002
สค21003
สค22016
สค23003
อช21003
ทช21001
ทร21001
พท21001
พว21001
อช21001
ทช21001
ทช21002
พต21001
พท21001
พค23007
พต23006
สค21003
สค22016
สค23005
อช21003
ทช21001
สค21002
สค21003
อช21002
ทช21002
ทร21001
พต23006
พท21001
สค22016
ทช21001
ทช21002
พต23006
พท21001

ชื่อวิชำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ศิลปศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ช่องทำงกำรพัฒนำอำชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ 2
Writing 2
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
Writing 2
ภำษำไทย
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
Writing 2
ภำษำไทย

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722000536
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722001186
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722001186
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722001186
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722001186
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722001186
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722001186
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722002008
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722002008
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722002008
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722003162
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722003162
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722006501
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722006501
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722006501
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722006501
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722006501
ม.ต้น กรุงเทพฯ5722006501
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000206
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000288
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000288
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000288
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000288
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000288
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812000288
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812001173
ม.ต้น กรุงเทพฯ5812001173
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000119
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000119
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000137
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000182
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000182
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000182
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000315
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000315
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000315
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000315
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000315
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000315
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000397
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000397
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000397
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000397
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000397

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำยกฤษณะ ประมวล
สค23009
นำงสำวสุจิรำ ลอรักษำ
พค21001
นำงสำวสุจิรำ ลอรักษำ
พต23005
นำงสำวสุจิรำ ลอรักษำ
สค21002
นำงสำวสุจิรำ ลอรักษำ
สค22019
นำงสำวสุจิรำ ลอรักษำ
สค23003
นำงสำวสุจิรำ ลอรักษำ
อช21002
นำงสำวนันธิดำ ทับทอง
ทช21001
นำงสำวนันธิดำ ทับทอง
ทช21002
นำงสำวนันธิดำ ทับทอง
พท23008
นำยพันธนพัทน์ จันทชิต
พว22003
นำยพันธนพัทน์ จันทชิต
สค22019
นำยกิตติชัย คงคิด
ทช21001
นำยกิตติชัย คงคิด
ทช21002
นำยกิตติชัย คงคิด
ทร21001
นำยกิตติชัย คงคิด
พท21001
นำยกิตติชัย คงคิด
พท23008
นำยกิตติชัย คงคิด
พว21001
นำงสำวอัปสรสวรรค์ โสวิลย
ั
สค23098
นำยปฏิภำณ ลำมะนิด
พค21001
นำยปฏิภำณ ลำมะนิด
พว22002
นำยปฏิภำณ ลำมะนิด
สค21002
นำยปฏิภำณ ลำมะนิด
สค21003
นำยปฏิภำณ ลำมะนิด
สค22016
นำยปฏิภำณ ลำมะนิด
อช21003
นำงสำวยุคลรัฐ สถิรพัฒนเกียรติ พต23006
นำงสำวยุคลรัฐ สถิรพัฒนเกียรติ พท21001
นำงสำวรุ้งตะวัน กลำงกำญจน์ พค23006
นำงสำวรุ้งตะวัน กลำงกำญจน์ พค23007
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
ทช21002
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
พท23007
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
พว22002
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
สค21002
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
สค21003
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
สค22016
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
สค23003
เด็กชำยอัศวิน โพธิ์ทอง
อช21003
นำงสำวปัทมำภรณ์ ศรีพฤทธิโสธร
ทช21001
นำงสำวปัทมำภรณ์ ศรีพฤทธิโสธร
พท21001
นำงสำวปัทมำภรณ์ ศรีพฤทธิโสธร
สค23005
นำยวรพจน์ พะคึเลอ
ทช21001
นำยวรพจน์ พะคึเลอ
ทร21001
นำยวรพจน์ พะคึเลอ
พค21001
นำยวรพจน์ พะคึเลอ
พท23008
นำยวรพจน์ พะคึเลอ
อช21002
นำยวรพจน์ พะคึเลอ
อช21003
นำยณัฐดนัย ไพจิตรนิธิกล
ุ
พท23007
นำยณัฐดนัย ไพจิตรนิธิกล
ุ
พท23008
นำยณัฐดนัย ไพจิตรนิธิกล
ุ
พว22002
นำยณัฐดนัย ไพจิตรนิธิกล
ุ
สค21002
นำยณัฐดนัย ไพจิตรนิธิกล
ุ
สค21003

ชื่อวิชำ
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
คณิตศำสตร์
Reading 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วัสดุศำสตร์ 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
คณิตศำสตร์
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
Writing 2
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ 1
คณิตศำสตร์ 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000397
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000454
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000454
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000472
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000472
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000472
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000472
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000575
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000922
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000922
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000940
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000940
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000940
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000940
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822000940
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001330
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001330
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001330
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001330
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001590
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001620
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822001620
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822006465
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822006465
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822006465
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822006465
ม.ต้น กรุงเทพฯ5822006465
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000058
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000058
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000058
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000058
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000058
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000142
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000142
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000142
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000142
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000142
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000151
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000151

ชื่อ - นำมสกุล
นำยณัฐดนัย ไพจิตรนิธิกล
ุ
นำงสำวธนกำนต์ แสงนวล
นำงสำวธนกำนต์ แสงนวล
นำงสำวกุลณัฐ ร่วมสำรวย
นำงสำวกุลณัฐ ร่วมสำรวย
นำงสำวกุลณัฐ ร่วมสำรวย
นำงสำวกุลณัฐ ร่วมสำรวย
นำงสำวมัชญำ อุ่นเมือง
นำยส่งศักดิ์ ลิ้มประเสริฐศรี
นำยส่งศักดิ์ ลิ้มประเสริฐศรี
นำงสำวณิชำภัทร นันทะโคตร
นำงสำวณิชำภัทร นันทะโคตร
นำงสำวณิชำภัทร นันทะโคตร
นำงสำวณิชำภัทร นันทะโคตร
นำงสำวณิชำภัทร นันทะโคตร
นำยคณพศ ปำณะโตษะ
นำยคณพศ ปำณะโตษะ
นำยคณพศ ปำณะโตษะ
นำยคณพศ ปำณะโตษะ
นำยวรเทพ ขำวล้ำเลิศ
นำงสำวอินทิรำ ปำนท่ำช้ำง
นำงสำวอินทิรำ ปำนท่ำช้ำง
นำงสำวสุณัฎฐำ วิริยะสกุลเลิศ
นำงสำวสุณัฎฐำ วิริยะสกุลเลิศ
นำงสำวสุณัฎฐำ วิริยะสกุลเลิศ
นำงสำวสุณัฎฐำ วิริยะสกุลเลิศ
นำงสำวสุณัฎฐำ วิริยะสกุลเลิศ
นำยพิพัฒน์ จีนนอก
นำยพิพัฒน์ จีนนอก
นำยพิพัฒน์ จีนนอก
นำยพิพัฒน์ จีนนอก
นำยพิพัฒน์ จีนนอก
นำงสำวปณิชำ ฤกษ์เขียว
นำงสำวปณิชำ ฤกษ์เขียว
นำงสำวปณิชำ ฤกษ์เขียว
นำงสำวปณิชำ ฤกษ์เขียว
นำงสำวปณิชำ ฤกษ์เขียว
นำงสำวปณิชำ ฤกษ์เขียว
นำยชินวัฒน์ มณีรักษ์
นำยชินวัฒน์ มณีรักษ์
นำยชินวัฒน์ มณีรักษ์
นำยชินวัฒน์ มณีรักษ์
นำยชินวัฒน์ มณีรักษ์
นำยชินวัฒน์ มณีรักษ์
เด็กชำยชนำดล ดนตรี
เด็กชำยชนำดล ดนตรี
เด็กชำยชนำดล ดนตรี
เด็กชำยชนำดล ดนตรี
เด็กชำยชนำดล ดนตรี
นำงสำวพิชญำ เขียววิเชียร
นำงสำวพิชญำ เขียววิเชียร

รหัสวิชำ
สค23003
พค23007
พว22002
พว22002
สค22016
สค23009
สค23098
สค22016
พค23006
สค23003
พท23008
สค21002
สค22016
สค22019
สค23003
พต23005
พท23008
พว22002
สค23009
พต21001
พท23008
สค22016
ทร21001
พว22002
สค22016
สค22019
สค23009
ทช21001
ทช21003
พค21001
สค23009
สค23098
พค21001
พค23006
พค23007
พท21001
พว21001
สค23009
ทช21001
ทช21003
พท23007
พท23008
สค23009
สค23098
ทช21001
พท23007
สค23003
สค23009
สค23098
ทช21001
พค21001

ชื่อวิชำ
สังคมศึกษำ 1
คณิตศำสตร์ 2
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
คณิตศำสตร์ 1
สังคมศึกษำ 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
Reading 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ทักษะกำรเรียนรู้
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปศึกษำ
คณิตศำสตร์
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์ 1
คณิตศำสตร์ 2
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศำสตร์

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000151
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000151
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000151
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000151
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000263
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000263
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000263
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000281
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000281
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000348
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000348
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000348
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000348
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000423
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000423
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000423
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000423
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000423
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000423
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000562
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000601
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000601
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000601
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000601
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000601
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000601
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำงสำวพิชญำ เขียววิเชียร
พว22002
นำงสำวพิชญำ เขียววิเชียร
สค22016
นำงสำวพิชญำ เขียววิเชียร
สค23009
นำงสำวพิชญำ เขียววิเชียร
สค23098
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
ทช21001
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
พต23006
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
พว21001
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
สค22016
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
สค23005
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
สค23009
นำงสำวชนำพร โพธิจินดำ
สค23098
เด็กหญิงวรินกำญจน์ วรภัทร์ศิริกพ
จ
ิ ท23007
เด็กหญิงวรินกำญจน์ วรภัทร์ศิริกส
จ
ิ ค21003
เด็กหญิงวรินกำญจน์ วรภัทร์ศิริกส
จ
ิ ค22019
เด็กชำยนรภูบดี สำยสร้ำง
ทร21001
เด็กชำยนรภูบดี สำยสร้ำง
พว21001
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
ทช21001
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
พท21001
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
พท23007
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
สค23003
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
สค23005
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
สค23009
นำงสำวอรอนงค์ มำโนช
สค23098
นำงสำวเตือนใจ พิศณุวงรักษ์ ทช21001
นำงสำวเตือนใจ พิศณุวงรักษ์ ทช21003
นำงสำวเตือนใจ พิศณุวงรักษ์ พว22003
นำงสำวเตือนใจ พิศณุวงรักษ์ สค22019
นำงสำวเตือนใจ พิศณุวงรักษ์ สค23009
นำงสำวรุ่งฟ้ำ อุดมศรี
ทช21001
นำงสำวรุ่งฟ้ำ อุดมศรี
พท21001
นำงสำวรุ่งฟ้ำ อุดมศรี
สค22019
นำงสำวรุ่งฟ้ำ อุดมศรี
สค23009
นำงสำวพิชชำภำ จันทอง
ทช21001
นำงสำวพิชชำภำ จันทอง
พว22002
นำงสำวพิชชำภำ จันทอง
สค21002
นำงสำวพิชชำภำ จันทอง
สค21003
นำงสำวพิชชำภำ จันทอง
สค23005
นำงสำวพิชชำภำ จันทอง
อช21003
นำงสำวทิรำไธต์ ดิษฐเจริญ
ทช21001
นำงสำวทิรำไธต์ ดิษฐเจริญ
พค23007
นำงสำวทิรำไธต์ ดิษฐเจริญ
พท21001
นำงสำวทิรำไธต์ ดิษฐเจริญ
พท23008
นำงสำวทิรำไธต์ ดิษฐเจริญ
พว21001
นำงสำวเอลียำห์ ขนขจี
สค23009
นำยศักดิ์ณรินทร์ รัศมีสุวรรณกิจ พค21001
นำยศักดิ์ณรินทร์ รัศมีสุวรรณกิจ พท23008
นำยศักดิ์ณรินทร์ รัศมีสุวรรณกิจ พว22002
นำยศักดิ์ณรินทร์ รัศมีสุวรรณกิจ สค22019
นำยศักดิ์ณรินทร์ รัศมีสุวรรณกิจ สค23009
นำยศักดิ์ณรินทร์ รัศมีสุวรรณกิจ สค23098
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
พค21001

ชื่อวิชำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
Writing 2
วิทยำศำสตร์
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปศึกษำ
วัสดุศำสตร์ 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศำสตร์ 2
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
คณิตศำสตร์
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
คณิตศำสตร์

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000665
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000674
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000674
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000674
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000674
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000674
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000834
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000834
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000834
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000834
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000834
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000834
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001037
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001037
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001037
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001091
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001091
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001091
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001091
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001091
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001091
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
พท23007
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
พท23008
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
สค23003
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
สค23005
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
สค23009
นำงสำวบุญเพ็ง สีกวนชำ
สค23098
นำงสำวรัชฎำพร พินโทแก้ว
ทช21001
นำงสำวรัชฎำพร พินโทแก้ว
พท21001
นำงสำวรัชฎำพร พินโทแก้ว
พท23008
นำงสำวรัชฎำพร พินโทแก้ว
สค23005
นำงสำวรัชฎำพร พินโทแก้ว
สค23009
นำยปวริศร์ อัครธรรม
ทช21003
นำยปวริศร์ อัครธรรม
พท21001
นำยปวริศร์ อัครธรรม
พท23008
นำยปวริศร์ อัครธรรม
สค21002
นำยปวริศร์ อัครธรรม
สค23009
นำงสำวอัชรำภรณ์ แกว่นกสิกรรมทช21001
นำงสำวอัชรำภรณ์ แกว่นกสิกรรมพค23007
นำงสำวอัชรำภรณ์ แกว่นกสิกรรมพท23007
นำงสำวอัชรำภรณ์ แกว่นกสิกรรมสค23005
นำงสำวอัชรำภรณ์ แกว่นกสิกรรมสค23009
นำงสำวอัชรำภรณ์ แกว่นกสิกรรมสค23098
เด็กชำยณภัทร ทองนุกล
ู
ทช21001
เด็กชำยณภัทร ทองนุกล
ู
ทช21002
เด็กชำยณภัทร ทองนุกล
ู
ทร21001
เด็กชำยณภัทร ทองนุกล
ู
พท21001
นำยวิทยำ เฉลิมศิลป์
พท23007
นำยวิทยำ เฉลิมศิลป์
พท23008
นำยวิทยำ เฉลิมศิลป์
สค21002
นำยปภำณณัฏฐ์ ชยมรศมพัศ ทช21003
นำยปภำณณัฏฐ์ ชยมรศมพัศ พต21001
นำยปภำณณัฏฐ์ ชยมรศมพัศ อช21002
นำงสำวธัญรดี พลพ่ำย
ทช21003
นำงสำวธัญรดี พลพ่ำย
พท21001
นำงสำวธัญรดี พลพ่ำย
พว21001
นำงสำวธัญรดี พลพ่ำย
สค22019
นำงสำวธัญรดี พลพ่ำย
สค23005
นำงสำวธัญรดี พลพ่ำย
สค23009
นำงสำวมณฑำทิพย์ ศรีดำว
ทช21001
นำงสำวมณฑำทิพย์ ศรีดำว
ทช21002
นำงสำวมณฑำทิพย์ ศรีดำว
สค23005
นำยวิทยำ แก้วบ้ำนทุม
่
ทช21001
นำยวิทยำ แก้วบ้ำนทุม
่
ทช21002
นำยวิทยำ แก้วบ้ำนทุม
่
สค21002
นำยเจษฎำ เปลี่ยนจิตร์
ทช21003
นำยเจษฎำ เปลี่ยนจิตร์
พท21001
นำยเจษฎำ เปลี่ยนจิตร์
สค23009
นำยยชญ์ เตียเจริญ
ทช21001
นำยยชญ์ เตียเจริญ
พค23007
นำยยชญ์ เตียเจริญ
พต23005
นำยยชญ์ เตียเจริญ
พต23006

ชื่อวิชำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ศิลปศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศำสตร์ 2
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
ศิลปศึกษำ
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
ศิลปศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
ศิลปศึกษำ
ภำษำไทย
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศำสตร์ 2
Reading 1
Writing 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001327
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001336
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001336
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001336
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001336
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001336
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001336
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001354
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001354
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001354
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001354
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001354
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001381
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001381
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001381
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001381
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001381
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001381
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001390
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001390
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001390
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001390
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001390
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001448
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001448
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001448
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001466
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912001514
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002342
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002342
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002342
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002342
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002342
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002342
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002360
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002360
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002360
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002360
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002360
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002360
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002379
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002379

ชื่อ - นำมสกุล
นำยยชญ์ เตียเจริญ
นำยยชญ์ เตียเจริญ
นำยยชญ์ เตียเจริญ
นำยประเสริฐ ลัทธิวำจำ
นำยประเสริฐ ลัทธิวำจำ
นำยประเสริฐ ลัทธิวำจำ
นำยประเสริฐ ลัทธิวำจำ
นำยประเสริฐ ลัทธิวำจำ
นำยประเสริฐ ลัทธิวำจำ
นำงสำววรรณวดี นำคนำวำ
นำงสำววรรณวดี นำคนำวำ
นำงสำววรรณวดี นำคนำวำ
นำงสำววรรณวดี นำคนำวำ
นำงสำววรรณวดี นำคนำวำ
นำงสำวสมฤทัย ชัยพูนทรัพย์
นำงสำวสมฤทัย ชัยพูนทรัพย์
นำงสำวสมฤทัย ชัยพูนทรัพย์
นำงสำวสมฤทัย ชัยพูนทรัพย์
นำงสำวสมฤทัย ชัยพูนทรัพย์
นำงสำวสมฤทัย ชัยพูนทรัพย์
นำงสำวศุภำลัย แสงสรวย
นำงสำวศุภำลัย แสงสรวย
นำงสำวศุภำลัย แสงสรวย
นำงสำวศุภำลัย แสงสรวย
นำงสำวศุภำลัย แสงสรวย
นำงสำวภัทรวดี หลงนำม
นำงสำวภัทรวดี หลงนำม
นำงสำวภัทรวดี หลงนำม
นำงสำวณิชำกร แซมมำน
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
นำงสำวโบ ไวยเวช
เด็กหญิงอัยนำ บุญมำเลิศ
เด็กหญิงอัยนำ บุญมำเลิศ
เด็กหญิงอัยนำ บุญมำเลิศ
เด็กหญิงอัยนำ บุญมำเลิศ
เด็กหญิงอัยนำ บุญมำเลิศ
เด็กหญิงอัยนำ บุญมำเลิศ
นำงสำวณัชนิชำ นำชัยเริ่ม
นำงสำวณัชนิชำ นำชัยเริ่ม
นำงสำวณัชนิชำ นำชัยเริ่ม
นำงสำวณัชนิชำ นำชัยเริ่ม
นำงสำวณัชนิชำ นำชัยเริ่ม
นำงสำวณัชนิชำ นำชัยเริ่ม
นำยจิรำยุส ปัญญำใส
นำยจิรำยุส ปัญญำใส

รหัสวิชำ
พท23007
พท23008
สค23009
ทช21003
พว22003
สค22019
สค23009
สค23098
อช21002
พท21001
พท23007
พท23008
สค23009
สค23098
ทช21001
พค23007
พท23008
สค23003
สค23009
สค23098
ทช21001
ทช21003
สค23009
สค23098
อช21002
พท21001
พว21001
สค23009
สค23009
ทช21002
พท23008
พว22002
สค21002
สค21003
สค22016
สค23003
อช21003
ทช21001
ทร21001
พท21001
พว22003
สค21003
สค22019
ทร21001
พว21001
พว22002
สค21002
สค21003
อช21003
ทช21001
สค23003

ชื่อวิชำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ศิลปศึกษำ
วัสดุศำสตร์ 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศำสตร์ 2
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปศึกษำ
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วัสดุศำสตร์ 2
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สังคมศึกษำ 1

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002379
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002490
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002490
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002490
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002490
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002539
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002977
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002977
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002977
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002977
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002977
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002977
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002986
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002986
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002986
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912002986
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003022
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003022
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003022
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003040
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003068
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003068
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003068
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003068
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912003068
ม.ต้น กรุงเทพฯ5912005138
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000018
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000018
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000018
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000018
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000018
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000018
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000027
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000027
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000027
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000027

ชื่อ - นำมสกุล
นำยจิรำยุส ปัญญำใส
นำงสำวนิตย์รดี แซ่ตั้ง
นำงสำวนิตย์รดี แซ่ตั้ง
นำงสำวนิตย์รดี แซ่ตั้ง
นำงสำวนิตย์รดี แซ่ตั้ง
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยอภิชำ บุญเพ็ญ
นำยศุกร์พันธ์ แซ่หลิม
นำยศุกร์พันธ์ แซ่หลิม
นำยศุกร์พันธ์ แซ่หลิม
นำยศุกร์พันธ์ แซ่หลิม
นำยศุกร์พันธ์ แซ่หลิม
นำยศุกร์พันธ์ แซ่หลิม
นำงสำวรุจิกร บังศรี
นำงสำวรุจิกร บังศรี
นำงสำวรุจิกร บังศรี
นำงสำวรุจิกร บังศรี
นำงสำวสินนยำ เทวำรัมย์
นำงสำวสินนยำ เทวำรัมย์
นำงสำวสินนยำ เทวำรัมย์
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยณัชพล แก้วมณี
นำยภำนุวัฒน์ กุลสันเทียะ
นำยภำนุวัฒน์ กุลสันเทียะ
นำยภำนุวัฒน์ กุลสันเทียะ
นำยภำนุวัฒน์ กุลสันเทียะ
นำยภำนุวัฒน์ กุลสันเทียะ
นำยมะรอบี มะแซ
นำงสำวณัฐณิชำ โทสิงห์
นำงสำวณัฐณิชำ โทสิงห์
นำงสำวณัฐณิชำ โทสิงห์
นำงสำวณัฐณิชำ โทสิงห์
นำงสำวณัฐณิชำ โทสิงห์
นำงสำวณัฐณิชำ โทสิงห์
นำยธีรยุทธ จตุสอน
นำยธีรยุทธ จตุสอน
นำยธีรยุทธ จตุสอน
นำยธีรยุทธ จตุสอน

รหัสวิชำ
สค23009
พค21001
พท23007
พท23008
สค23003
ทช21001
ทร21001
พค23007
พท23007
พท23008
สค23003
สค23005
สค23009
สค23098
ทช21001
ทช21003
พท23008
สค23005
สค23009
สค23098
พท23007
พท23008
สค23003
สค23005
ทช21001
พท21001
พท23008
ทช21002
พท23007
พท23008
สค21002
สค21003
สค22019
สค23005
อช21003
ทช21001
พท21001
พว21001
สค21002
สค21003
พต21001
ทช21002
พท23008
พว22002
สค21002
สค23005
อช21003
พท23007
พว22002
สค21002
สค23005

ชื่อวิชำ
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
คณิตศำสตร์
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 2
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ศิลปศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000027
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000063
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000072
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000090
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000102
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000102
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000102
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000102
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000102
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000102
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000157
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000184
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000184
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000184
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000184
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000232
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000269
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000269

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำยธีรยุทธ จตุสอน
อช21003
นำยพิภพ สำยวงค์
ทช21002
นำยพิภพ สำยวงค์
พท23008
นำยพิภพ สำยวงค์
พว22002
นำยพิภพ สำยวงค์
สค21002
นำยพิภพ สำยวงค์
สค21003
นำยพิภพ สำยวงค์
สค22016
นำยพิภพ สำยวงค์
สค23005
นำยพิภพ สำยวงค์
สค23098
นำยพิภพ สำยวงค์
อช21003
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
ทช21002
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
พค23007
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
พว22002
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
สค21002
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
สค21003
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
สค22016
นำยเอกสิทธิ์ รัตนสุวรรณ
อช21003
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
ทช21002
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
สค21002
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
สค21003
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
สค22016
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
สค23003
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
สค23005
นำงสำววรรณพร สุขพันธ์
อช21003
นำยทีปกร พันธ์เสนำะ
ทช21002
นำยทีปกร พันธ์เสนำะ
พท23007
นำยทีปกร พันธ์เสนำะ
พว22002
นำยทีปกร พันธ์เสนำะ
สค21002
นำยทีปกร พันธ์เสนำะ
สค21003
นำยทีปกร พันธ์เสนำะ
สค22016
นำงสำวฮันนำน สำตและ
ทช21002
นำงสำวฮันนำน สำตและ
พท23007
นำงสำวฮันนำน สำตและ
สค21002
นำงสำวฮันนำน สำตและ
สค21003
นำงสำวฮันนำน สำตและ
สค22019
นำงสำวฮันนำน สำตและ
สค23003
นำงสำวฮันนำน สำตและ
อช21003
นำงสำวมัชฌิมำ ติรสถำพร
พท23008
นำงสำวมัชฌิมำ ติรสถำพร
สค22019
นำงสำวมัชฌิมำ ติรสถำพร
สค23009
นำงสำวมัชฌิมำ ติรสถำพร
สค23098
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
ทช21002
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
พท23008
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
สค21002
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
สค21003
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
สค22016
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
สค22019
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
สค23003
นำยทรงพล โพธิ์ชัย
อช21003
นำงสำวกำนต์นำรี สุขปรำโมทย์ พต23006
นำงสำวกำนต์นำรี สุขปรำโมทย์ พท23008

ชื่อวิชำ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
คณิตศำสตร์ 2
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
Writing 2
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000269
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000278
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000278
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000278
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000278
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000278
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000287
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000287
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000287
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000287
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000287
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000296
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000317
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000317
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000317
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000317
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000317
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000317
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000326
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000344
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000344
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000344
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000344
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000344
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000353
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000401
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000401
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000401
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000401
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000401

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำงสำวกำนต์นำรี สุขปรำโมทย์ สค23009
นำงสำวสุกญ
ั ญำ แป้งสน
ทช21001
นำงสำวสุกญ
ั ญำ แป้งสน
ทช21002
นำงสำวสุกญ
ั ญำ แป้งสน
พท21001
นำงสำวสุกญ
ั ญำ แป้งสน
พว21001
นำงสำวสุกญ
ั ญำ แป้งสน
สค23005
นำยภำนุวัฒน์ แสนโบรำณ
พท23007
นำยภำนุวัฒน์ แสนโบรำณ
สค21002
นำยภำนุวัฒน์ แสนโบรำณ
สค22016
นำยภำนุวัฒน์ แสนโบรำณ
สค23003
นำยภำนุวัฒน์ แสนโบรำณ
อช21003
นำยเสถียร หำดคำ
ทช21002
นำยเสถียร หำดคำ
พว22002
นำยเสถียร หำดคำ
สค21002
นำยเสถียร หำดคำ
สค21003
นำยเสถียร หำดคำ
สค22019
นำยเสถียร หำดคำ
สค23003
นำยเสถียร หำดคำ
สค23098
นำยเสถียร หำดคำ
อช21003
สำมเณรพิษณุพงศ์ วำตะ
ทร21001
สำมเณรพิษณุพงศ์ วำตะ
พท23007
สำมเณรพิษณุพงศ์ วำตะ
สค23003
สำมเณรพิษณุพงศ์ วำตะ
สค23005
สำมเณรพิษณุพงศ์ วำตะ
สค23009
สำมเณรพิษณุพงศ์ วำตะ
สค23098
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
ทช21002
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
พต23005
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
พต23006
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
พว22002
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
สค21002
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
สค21003
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
สค22016
นำงสำวนิรดำ จงวิไลพร
อช21003
นำงสำวจำเนตร ศรีเสน
ทช21002
นำงสำวจำเนตร ศรีเสน
พว22002
นำงสำวจำเนตร ศรีเสน
สค22016
นำงสำวจำเนตร ศรีเสน
สค23003
นำงสำวจำเนตร ศรีเสน
อช21003
นำยสิทธิชัย สมหวัง
ทช21002
นำยสิทธิชัย สมหวัง
พว22002
นำยสิทธิชัย สมหวัง
สค21002
นำยสิทธิชัย สมหวัง
สค21003
นำยสิทธิชัย สมหวัง
สค22016
นำยสิทธิชัย สมหวัง
สค23003
นำยสิทธิชัย สมหวัง
สค23098
นำยสิทธิชัย สมหวัง
อช21003
นำยนำวำ สีบุญเรือง
ทช21002
นำยนำวำ สีบุญเรือง
พว22002
นำยนำวำ สีบุญเรือง
สค21002
นำยนำวำ สีบุญเรือง
สค21003
นำยนำวำ สีบุญเรือง
สค23005

ชื่อวิชำ
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
สุขศึกษำ พลศึกษำ
Reading 1
Writing 2
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000401
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000429
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000429
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000429
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000429
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000438
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000438
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000438
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000438
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000438
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000438
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000474
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000474
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000474
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000474
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000474
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000474
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000540
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000540
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000540
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000540
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000540
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000540
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000595
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000595
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000595
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000607
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000607
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000607
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000607
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000607
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000607
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000616
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000670
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689

ชื่อ - นำมสกุล
นำยนำวำ สีบุญเรือง
นำงสำวจินตนำ สุขเขียว
นำงสำวจินตนำ สุขเขียว
นำงสำวจินตนำ สุขเขียว
นำงสำวจินตนำ สุขเขียว
นำงสำวลลิตำ ภู่ขำว
นำงสำวลลิตำ ภู่ขำว
นำงสำวลลิตำ ภู่ขำว
นำงสำวลลิตำ ภู่ขำว
นำงสำวลลิตำ ภู่ขำว
นำงสำวลลิตำ ภู่ขำว
เด็กหญิงณิชกำนต์ จินุพันธุ์
เด็กหญิงณิชกำนต์ จินุพันธุ์
เด็กหญิงณิชกำนต์ จินุพันธุ์
เด็กหญิงณิชกำนต์ จินุพันธุ์
เด็กหญิงณิชกำนต์ จินุพันธุ์
เด็กหญิงณิชกำนต์ จินุพันธุ์
นำยธวัชชัย คงหิรัญ
นำยธวัชชัย คงหิรัญ
นำยธวัชชัย คงหิรัญ
นำยธวัชชัย คงหิรัญ
นำยธวัชชัย คงหิรัญ
นำยธวัชชัย คงหิรัญ
นำยธีรภัทร สิริกล
ุ แก้ว
นำยธีรภัทร สิริกล
ุ แก้ว
นำยธีรภัทร สิริกล
ุ แก้ว
นำงสำวละเมียด ศรีสมัย
นำงสำวละเมียด ศรีสมัย
นำงสำวละเมียด ศรีสมัย
นำงสำวละเมียด ศรีสมัย
นำงสำวละเมียด ศรีสมัย
นำงสำวละเมียด ศรีสมัย
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวภำวรินทร์ สวัสดิ์
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
นำงสำวกิติภำ ติ๊บบู้
สำมเณรศุภกร ธิวะโต
สำมเณรศุภกร ธิวะโต
สำมเณรศุภกร ธิวะโต
สำมเณรศุภกร ธิวะโต

รหัสวิชำ
อช21003
ทช21002
พท23008
สค21002
สค22019
ทช21002
พท23008
พว22002
สค21002
สค21003
สค23005
ทช21001
ทช21002
สค21002
สค21003
สค22016
อช21003
ทช21002
พท23007
พว22002
สค21002
สค21003
อช21003
ทช21001
พท21001
สค23005
ทช21002
พท23007
พว22002
สค21002
สค21003
อช21003
ทช21002
พค23007
พว22002
สค21002
สค21003
สค22016
อช21003
ทช21002
พต23005
พว22002
สค21002
สค21003
สค22016
สค23003
อช21003
ทช21002
พว22002
สค21002
สค21003

ชื่อวิชำ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
คณิตศำสตร์ 2
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
Reading 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000689
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000719
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000773
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000791
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000791
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000791
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000803
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000812
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000812
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000821
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000821
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000821
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000821
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000821
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000906
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000906
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000906
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925000906
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001088
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118

ชื่อ - นำมสกุล
สำมเณรศุภกร ธิวะโต
สำมเณรศุภกร ธิวะโต
สำมเณรศุภกร ธิวะโต
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำยวสินธุ์ รัทนีย์
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำงสำวอลิสำ คำเสนำะ
นำยอกีล หมัดนุรักษ์
นำยอกีล หมัดนุรักษ์
นำยอกีล หมัดนุรักษ์
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวจุฑำรัตน์ มะซอ
นำงสำวอัสมำ หมัดนุรักษ์
นำงสำวอัสมำ หมัดนุรักษ์
นำยนรำธร เชียงสำ
นำยนรำธร เชียงสำ
นำยนรำธร เชียงสำ
นำยนรำธร เชียงสำ
นำยนรำธร เชียงสำ
นำยนิพล วงษ์ทอง
นำยนิพล วงษ์ทอง
นำยนิพล วงษ์ทอง
นำยนิพล วงษ์ทอง
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยเจนวิทย์ ประทำน
นำยพนิต สินสวัสดิ์
นำยพนิต สินสวัสดิ์
นำยพนิต สินสวัสดิ์

รหัสวิชำ
สค22016
สค23003
อช21003
พท23007
พท23008
พว21001
พว22002
พว23008
สค22019
สค23003
สค23005
สค23009
ทช21002
พต23005
พว22002
สค21002
สค21003
สค22016
สค23003
อช21003
ทช21002
สค21002
สค21003
ทช21002
พท23007
สค21002
สค21003
สค22019
สค23003
อช21003
ทช21002
สค21002
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
พว22002
สค22019
สค23009
สค23098
ทช21002
ทร21001
พท23007
พว22002
สค21002
สค21003
อช21003
ทช21002
พว22002
สค21002

ชื่อวิชำ
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
วิทยำศำสตร์ 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
สุขศึกษำ พลศึกษำ
Reading 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001118
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001136
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001136
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001136
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001136
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001136
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001136
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001145
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001172
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001181
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001181
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001181
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001181
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001181
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001202
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001202
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001202
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001202
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001202
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001202
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001211
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001211
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001211
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001239
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001239
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001239
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001239
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001239
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001239
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001275
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001275
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001275

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำยพนิต สินสวัสดิ์
สค21003
นำยพนิต สินสวัสดิ์
สค22016
นำยพนิต สินสวัสดิ์
สค23003
นำยพนิต สินสวัสดิ์
สค23098
นำยพนิต สินสวัสดิ์
อช21003
นำยปกรณ์ลม
ั
แก้วมงคล
ทช21002
นำยปกรณ์ลม
ั
แก้วมงคล
พท23007
นำยปกรณ์ลม
ั
แก้วมงคล
พว22002
นำยปกรณ์ลม
ั
แก้วมงคล
สค21002
นำยปกรณ์ลม
ั
แก้วมงคล
สค22016
นำยปกรณ์ลม
ั
แก้วมงคล
อช21003
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
ทช21002
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
พท23007
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
พว22002
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
สค21002
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
สค21003
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
สค22016
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
สค23003
นำยวรพงษ์ แสงโชติ
อช21003
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
ทช21002
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
พท23007
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
พท23008
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
พว22002
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
สค21002
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
สค21003
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
สค23003
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
สค23098
นำงส่ำฝีย๊ะ เชื่องยำง
อช21003
นำงสำวณปรำงค์ ชิโฮโกะ ทำนำกะ
ทช21001
นำงสำวณปรำงค์ ชิโฮโกะ ทำนำกะ
ทร21001
นำงสำวณปรำงค์ ชิโฮโกะ ทำนำกะ
พท21001
นำงสำวณปรำงค์ ชิโฮโกะ ทำนำกะ
พว21001
นำงสำวณปรำงค์ ชิโฮโกะ ทำนำกะ
สค22016
นำงสำวจุฑำภรณ์ ฉิมชนะ
พต23005
นำงสำวจุฑำภรณ์ ฉิมชนะ
พท23008
นำงสำวจุฑำภรณ์ ฉิมชนะ
พว22002
นำงสำวจุฑำภรณ์ ฉิมชนะ
สค22016
นำงสำวจุฑำภรณ์ ฉิมชนะ
สค23005
นำงสำวจุฑำภรณ์ ฉิมชนะ
สค23009
นำงสำวบุญณดำ ตันตระกูล
ทร21001
นำงสำวบุญณดำ ตันตระกูล
สค21002
นำงสำวบุญณดำ ตันตระกูล
สค22016
นำงสำวณัฐมล เสือดี
ทช21002
นำงสำวณัฐมล เสือดี
ทร21001
นำงสำวณัฐมล เสือดี
พว21001
นำงสำวณัฐมล เสือดี
สค21002
นำงสำวณัฐมล เสือดี
สค21003
นำงสำวณัฐมล เสือดี
อช21003
นำงสำวจิดำภำ ศรีสมรส
สค21002
นำงสำวจิดำภำ ศรีสมรส
สค22016
นำงสำวจิดำภำ ศรีสมรส
สค22019

ชื่อวิชำ
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
สังคมศึกษำ 1
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
Reading 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ทักษะกำรเรียนรู้
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001275
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925001293
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003756
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ5925003774
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000015
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000024
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000079
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000079
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000079
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000079
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000079
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000079
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000088
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000088
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000088
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000088
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000088
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000088
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000097
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000097
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000097
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000097
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000097
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000097

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำงสำวจิดำภำ ศรีสมรส
สค23009
นำยพำยุ จิกำร
ทช21002
นำยพำยุ จิกำร
พท23007
นำยพำยุ จิกำร
สค21002
นำยพำยุ จิกำร
สค21003
นำยพำยุ จิกำร
สค22016
นำยพำยุ จิกำร
สค22019
นำยพำยุ จิกำร
สค23003
นำยพำยุ จิกำร
อช21003
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
ทช21002
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
พท23007
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
พว22002
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
สค21002
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
สค22016
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
สค23003
นำยธีรยุทธ์ ฟองมณี
อช21003
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ ทช21002
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ พท23008
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ สค21002
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ สค22016
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ สค22019
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ สค23003
นำงสำวเลิศลักษณ์ เลิศสมพงษ์ อช21003
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
ทช21001
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
ทร21001
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
พต23005
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
พท23008
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
สค22016
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
สค23003
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
สค23005
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
สค23009
นำงสำวยุพำพิน บุดดำเคน
สค23098
นำงสำวศิริวิภำ ห่อทองคำ
สค23009
นำงสำวอังศณำ ม่วงงำม
ทช21001
นำงสำวอังศณำ ม่วงงำม
ทช21002
นำงสำวอังศณำ ม่วงงำม
ทร21001
นำงสำวอังศณำ ม่วงงำม
พท21001
นำงสำวอังศณำ ม่วงงำม
พว21001
นำงสำวอังศณำ ม่วงงำม
สค23005
นำงสำวเนตรหทัย อุ่นแก้ว
ทช21001
นำงสำวเนตรหทัย อุ่นแก้ว
ทช21002
นำงสำวเนตรหทัย อุ่นแก้ว
ทร21001
นำงสำวเนตรหทัย อุ่นแก้ว
พท21001
นำงสำวเนตรหทัย อุ่นแก้ว
พว21001
นำงสำวเนตรหทัย อุ่นแก้ว
สค23005
นำยฐณะวัฒน์ ศรีธรรม
ทช21001
นำยฐณะวัฒน์ ศรีธรรม
ทช21002
นำยฐณะวัฒน์ ศรีธรรม
ทร21001
นำยฐณะวัฒน์ ศรีธรรม
พท21001
นำยฐณะวัฒน์ ศรีธรรม
พว21001
นำยฐณะวัฒน์ ศรีธรรม
สค23005

ชื่อวิชำ
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน 2
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
Reading 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000127
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000127
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000127
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000127
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000136
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000136
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000136
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000136
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000136
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000145
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000145
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000145
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000145
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000145
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000154
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000154
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000154
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000154
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000154
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000154
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000202
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000202
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000202
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000202
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000202
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000202
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000211
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000248
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000248
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000248
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000266
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000266
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000266
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000266
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000266
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000275
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000275
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000275
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000275
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000275
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000275
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000369
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000369
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000369
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000369

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวกฤตยำ ถิ่นทัพไทย
นำงสำวกฤตยำ ถิ่นทัพไทย
นำงสำวกฤตยำ ถิ่นทัพไทย
นำงสำวกฤตยำ ถิ่นทัพไทย
นำงสำวไพลิน เยำวโภชน์
นำงสำวไพลิน เยำวโภชน์
นำงสำวไพลิน เยำวโภชน์
นำงสำวไพลิน เยำวโภชน์
นำงสำวไพลิน เยำวโภชน์
นำงสำวขวัญพร พันธ์เดช
นำงสำวขวัญพร พันธ์เดช
นำงสำวขวัญพร พันธ์เดช
นำงสำวขวัญพร พันธ์เดช
นำงสำวขวัญพร พันธ์เดช
นำยศรีวัลลภ อินทพัฒน์
นำยศรีวัลลภ อินทพัฒน์
นำยศรีวัลลภ อินทพัฒน์
นำยศรีวัลลภ อินทพัฒน์
นำยศรีวัลลภ อินทพัฒน์
นำยศรีวัลลภ อินทพัฒน์
นำยฮำริษ บุญมำเลิศ
นำยฮำริษ บุญมำเลิศ
นำยฮำริษ บุญมำเลิศ
นำยฮำริษ บุญมำเลิศ
นำยฮำริษ บุญมำเลิศ
นำยฮำริษ บุญมำเลิศ
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
นำงสำวเพ็ญพร มอญบำรุง
เด็กชำยวิชญ์ภำส ศิริเดช
เด็กชำยวิชญ์ภำส ศิริเดช
เด็กชำยวิชญ์ภำส ศิริเดช
นำยพรชัย กิจสงวน
นำยพรชัย กิจสงวน
นำยพรชัย กิจสงวน
นำยพรชัย กิจสงวน
นำยพรชัย กิจสงวน
นำงสำวอุมำพร สุดประเสริฐ
นำงสำวอุมำพร สุดประเสริฐ
นำงสำวอุมำพร สุดประเสริฐ
นำงสำวอุมำพร สุดประเสริฐ
นำงสำวอุมำพร สุดประเสริฐ
นำงสำวอุมำพร สุดประเสริฐ
นำงสำววันทนีย์ กงซือ
่
นำงสำววันทนีย์ กงซือ
่
นำงสำววันทนีย์ กงซือ
่
นำงสำววันทนีย์ กงซือ
่

รหัสวิชำ
ทช21001
ทช21002
พท21001
พท23008
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
สค23005
ทช21002
พท21001
พท23007
สค21002
สค21003
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทร21001
พท23008
สค23003
สค23005
สค23009
สค23098
ทช21001
ทร21001
พท21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001

ชื่อวิชำ
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000369
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000369
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000387
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000387
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000387
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000408
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000408
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000408
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000408
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000408
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000408
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000453
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000453
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000453
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000453
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000453
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000453
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000471
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000471
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000471
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000501
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000501
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000501
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000501
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000501
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000529
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000529
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000529
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000529
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000529
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000538
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000538
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000538
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000538
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000556
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000556
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000556
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000556
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000556
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000565
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000565
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000565
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000574
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000574
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000574
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000574
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000574
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000583
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000583
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000583
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000583

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำววันทนีย์ กงซือ
่
นำงสำววันทนีย์ กงซือ
่
เด็กหญิงอนุรดี เอี่ยมศรีวรรณ
เด็กหญิงอนุรดี เอี่ยมศรีวรรณ
เด็กหญิงอนุรดี เอี่ยมศรีวรรณ
นำงสำวเหมรัศมิ์ สิริวรนิพิฐ
นำงสำวเหมรัศมิ์ สิริวรนิพิฐ
นำงสำวเหมรัศมิ์ สิริวรนิพิฐ
นำงสำวเหมรัศมิ์ สิริวรนิพิฐ
นำงสำวเหมรัศมิ์ สิริวรนิพิฐ
นำงสำวเหมรัศมิ์ สิริวรนิพิฐ
นำยธเนต เฉยสืบเจ๊ก
นำยธเนต เฉยสืบเจ๊ก
นำยธเนต เฉยสืบเจ๊ก
นำยธเนต เฉยสืบเจ๊ก
นำยธเนต เฉยสืบเจ๊ก
นำยธเนต เฉยสืบเจ๊ก
เด็กชำยณภัทร มีชัยอุดมเดช
เด็กชำยณภัทร มีชัยอุดมเดช
เด็กชำยณภัทร มีชัยอุดมเดช
นำงสำวนุจรีย์ ประดิษฐสุวรรณ
นำงสำวนุจรีย์ ประดิษฐสุวรรณ
นำงสำวนุจรีย์ ประดิษฐสุวรรณ
นำงสำวนุจรีย์ ประดิษฐสุวรรณ
นำงสำวนุจรีย์ ประดิษฐสุวรรณ
นำงสำวเสำวนีย์ แพงสกล
นำงสำวเสำวนีย์ แพงสกล
นำงสำวเสำวนีย์ แพงสกล
นำงสำวเสำวนีย์ แพงสกล
นำงสำวเสำวนีย์ แพงสกล
นำยสหรัช ใจมีธรรม
นำยสหรัช ใจมีธรรม
นำยสหรัช ใจมีธรรม
นำยสหรัช ใจมีธรรม
นำงสำวสำวิตรี ไสยวรรณ์
นำงสำวสำวิตรี ไสยวรรณ์
นำงสำวสำวิตรี ไสยวรรณ์
นำงสำวสำวิตรี ไสยวรรณ์
นำงสำวสำวิตรี ไสยวรรณ์
นำงสำวสัจจพร สมำธิมงคล
นำงสำวสัจจพร สมำธิมงคล
นำงสำวสัจจพร สมำธิมงคล
นำงกรุณำ ศรีหำจันทร์
นำงกรุณำ ศรีหำจันทร์
นำงกรุณำ ศรีหำจันทร์
นำงกรุณำ ศรีหำจันทร์
นำงกรุณำ ศรีหำจันทร์
นำงสำวปทุมำ วิชำนำ
นำงสำวปทุมำ วิชำนำ
นำงสำวปทุมำ วิชำนำ
นำงสำวปทุมำ วิชำนำ

รหัสวิชำ
พท23008
พว21001
ทช21001
ทร21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พต23006
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พท23008
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001

ชื่อวิชำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
Writing 2
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000583
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000583
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000613
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000613
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000613
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000613
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000613
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000613
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000686
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000686
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000686
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000686
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000686
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000695
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000695
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000695
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000707
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000707
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000707
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000725
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000725
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000725
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000725
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000725
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000734
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000734
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000734
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000819
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000819
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000819
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000819
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000846
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000882
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000891
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000891
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000891
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000891
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000891
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000912

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวปทุมำ วิชำนำ
นำงสำวปทุมำ วิชำนำ
นำงสำวสุนิสำ กำงกำจัด
นำงสำวสุนิสำ กำงกำจัด
นำงสำวสุนิสำ กำงกำจัด
นำงสำวสุนิสำ กำงกำจัด
นำงสำวสุนิสำ กำงกำจัด
นำงสำวสุนิสำ กำงกำจัด
นำงสำววรำงคณำ ศรีสงครำม
นำงสำววรำงคณำ ศรีสงครำม
นำงสำววรำงคณำ ศรีสงครำม
นำงสำววรำงคณำ ศรีสงครำม
นำงสำววรำงคณำ ศรีสงครำม
นำยสิรวิชญ์ ศรีวิพันธุ์
นำยสิรวิชญ์ ศรีวิพันธุ์
นำยสิรวิชญ์ ศรีวิพันธุ์
นำยปัญญำ เปอดี
นำยปัญญำ เปอดี
นำยปัญญำ เปอดี
นำงสำวปภัสสร ทองแจ่ม
นำงสำวปภัสสร ทองแจ่ม
นำงสำวปภัสสร ทองแจ่ม
นำงสำวปภัสสร ทองแจ่ม
นำงสำวปภัสสร ทองแจ่ม
เด็กชำยชนกันต์ ตั้งกีรติกล
ุ
เด็กชำยชนกันต์ ตั้งกีรติกล
ุ
เด็กชำยชนกันต์ ตั้งกีรติกล
ุ
เด็กชำยแดนไท สุขกำเนิด
เด็กชำยแดนไท สุขกำเนิด
เด็กชำยแดนไท สุขกำเนิด
เด็กชำยแดนไท สุขกำเนิด
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสำววิภำวดี เย้ยกระโทก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำงสุรภำ ลำยหยก
นำยกันตพงศ์ งำมขำ
นำยกันตพงศ์ งำมขำ
นำยกันตพงศ์ งำมขำ
นำยกันตพงศ์ งำมขำ
นำยกันตพงศ์ งำมขำ
นำยยงยุทธ เนียนไธสง

รหัสวิชำ
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทร21001
สค21002
สค21003
สค22019
ทช21001
พท21001
พท23008
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทร21001
พท21001
พท23007
พท23008
ทช21001
ทร21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
ทช21001
ทร21001
พท23008
สค22016
สค23003
สค23009
สค23098
ทช21001
ทร21001
พท23008
สค23003
สค23005
สค23009
สค23098
ทช21001
พค23006
พท21001
พว21001
สค23003
ทช21001

ชื่อวิชำ
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรเงินเพือ
่ ชีวิต 2
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศำสตร์ 1
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ 1
เศรษฐกิจพอเพียง

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000912
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000921
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000921
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000921
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000921
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000921
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000921
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000930
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000958
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000958
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000958
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000958
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000994
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000994
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000994
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015000994
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001003
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001003
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001003
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001003
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001003
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001021
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001021
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001021
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001049
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001049
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001049
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001049
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001133
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001133

ชื่อ - นำมสกุล
นำยยงยุทธ เนียนไธสง
นำงสำวสุภญ
ิ ญำ สุนทรสุต
นำงสำวสุภญ
ิ ญำ สุนทรสุต
นำงสำวสุภญ
ิ ญำ สุนทรสุต
นำงสำวสุภญ
ิ ญำ สุนทรสุต
นำงสำวสุภญ
ิ ญำ สุนทรสุต
นำงสำวสุภญ
ิ ญำ สุนทรสุต
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
นำงสำวกันยกร แสงคำ
เด็กหญิงนวพรรษ เสำวคนธ์
เด็กหญิงนวพรรษ เสำวคนธ์
เด็กหญิงนวพรรษ เสำวคนธ์
เด็กหญิงนวพรรษ เสำวคนธ์
เด็กชำยวันชัยชนะ เสำร์แก้ว
เด็กชำยวันชัยชนะ เสำร์แก้ว
เด็กชำยวันชัยชนะ เสำร์แก้ว
เด็กชำยวันชัยชนะ เสำร์แก้ว
นำยปริญญำ ปิติโสภณำงกูร
นำยปริญญำ ปิติโสภณำงกูร
นำยปริญญำ ปิติโสภณำงกูร
นำยปริญญำ ปิติโสภณำงกูร
นำยปริญญำ ปิติโสภณำงกูร
นำงสำวศิลำ เกษมใหม่
นำงสำวศิลำ เกษมใหม่
นำงสำวศิลำ เกษมใหม่
นำยภัทรพล ซำเฟื้อย
นำยภัทรพล ซำเฟื้อย
นำยภัทรพล ซำเฟื้อย
นำยภัทรพล ซำเฟื้อย
นำยภัทรพล ซำเฟื้อย
นำงสำวยูฮำนีส เจ๊ะสมัน
นำงสำวยูฮำนีส เจ๊ะสมัน
นำงสำวยูฮำนีส เจ๊ะสมัน
นำงสำวยูฮำนีส เจ๊ะสมัน
นำยปุณวิทย์ สีเอี่ยม
นำยปุณวิทย์ สีเอี่ยม
นำยปุณวิทย์ สีเอี่ยม
นำยปุณวิทย์ สีเอี่ยม
นำงสำวณัฐมล สัมพันธมำส
นำงสำวณัฐมล สัมพันธมำส
นำงสำวณัฐมล สัมพันธมำส
นำงสำวณัฐมล สัมพันธมำส
นำงสำวณัฐมล สัมพันธมำส
นำงสำวปวันรัตน์ เส็นขำว
นำงสำวปวันรัตน์ เส็นขำว

รหัสวิชำ
ทช21002
ทช21001
ทร21001
พต23005
พต23006
พท21001
พว21001
ทช21001
ทร21001
พค23006
พท23008
พว23008
สค23003
สค23009
สค23098
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
พต23006
พท21001
ทช21001
พว22003
สค23003
สค23009
สค23098
ทช21001
ทช21002
พท21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002

ชื่อวิชำ
สุขศึกษำ พลศึกษำ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
Reading 1
Writing 2
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์ 2
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
Writing 2
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุศำสตร์ 2
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001133
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001133
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001133
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001151
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001151
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001151
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001151
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001151
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001160
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001160
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001160
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001160
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001160
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001188
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001188
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001188
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001188
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001188
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001339
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001339
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001423
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001423
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001423
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001423
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001423
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001432

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวปวันรัตน์ เส็นขำว
นำงสำวปวันรัตน์ เส็นขำว
นำงสำวปวันรัตน์ เส็นขำว
นำยปวิช บำลศรี
นำยปวิช บำลศรี
นำยปวิช บำลศรี
นำยปวิช บำลศรี
นำยปวิช บำลศรี
นำงสำวกนกลักษณ์ บำลศรี
นำงสำวกนกลักษณ์ บำลศรี
นำงสำวกนกลักษณ์ บำลศรี
นำงสำวกนกลักษณ์ บำลศรี
นำงสำวกนกลักษณ์ บำลศรี
นำงสำวสุนำรี อร่ำมเรือง
นำงสำวสุนำรี อร่ำมเรือง
นำงสำวสุนำรี อร่ำมเรือง
นำงสำวสุนำรี อร่ำมเรือง
นำงสำวสุนำรี อร่ำมเรือง
นำงสำวลลิตำ แดงตระกูล
นำงสำวลลิตำ แดงตระกูล
นำงสำวลลิตำ แดงตระกูล
นำงสำวลลิตำ แดงตระกูล
นำงสำวลลิตำ แดงตระกูล
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยอภิรักษ์ นวเลิศเมธี
นำยกิตติพงษ์ ชำยแก้ว
นำยกิตติพงษ์ ชำยแก้ว
นำยกิตติพงษ์ ชำยแก้ว
นำยกิตติพงษ์ ชำยแก้ว
เด็กหญิงนำรดำ ฉิมพินิจ
เด็กหญิงนำรดำ ฉิมพินิจ
เด็กหญิงนำรดำ ฉิมพินิจ
เด็กหญิงนำรดำ ฉิมพินิจ
เด็กหญิงเปมิกำ ชิรำอิชิ
เด็กหญิงเปมิกำ ชิรำอิชิ
นำงสำวกิตติยำภรณ์ หล้ำเตจำ
นำงสำวกิตติยำภรณ์ หล้ำเตจำ
นำงสำวกิตติยำภรณ์ หล้ำเตจำ
นำงสำวกิตติยำภรณ์ หล้ำเตจำ
นำงสำวกิตติยำภรณ์ หล้ำเตจำ
นำงสำวอรัญญำ มีชัยสุวรรณ์
นำงสำวอรัญญำ มีชัยสุวรรณ์
นำงสำวอรัญญำ มีชัยสุวรรณ์
นำงสำวอรัญญำ มีชัยสุวรรณ์
นำงสำวอรัญญำ มีชัยสุวรรณ์
นำงสำวอรัญญำ มีชัยสุวรรณ์

รหัสวิชำ
ทร21001
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทร21001
พท23008
สค23003
สค23009
ทช21001
พท23008
พว22003
สค22019
สค23009
ทช21001
ทร21001
พว23008
สค22019
สค23003
สค23009
สค23098
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
ทช21002
พท21001
ทช21001
ทร21001
พท21001
พว21001
พว22003
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005

ชื่อวิชำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วัสดุศำสตร์ 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 2
กำรเรียนรู้สู้ภย
ั ธรรมชำติ 2
สังคมศึกษำ 1
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ภำษำและวัฒนธรรมเพือ
่ กำรอยู่ร่วมกันในประชำคมอำเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
วัสดุศำสตร์ 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001517
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001526
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001526
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001526
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001526
ม.ต้น กรุงเทพฯ6015001526
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000021
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000021
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000021
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000030
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000067
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000076
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000085
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000094
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000106
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000106
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000106
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000106
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000106
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000106
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวคีฑำทิพย์ เรืองสำรำญ
นำงสำวคีฑำทิพย์ เรืองสำรำญ
นำงสำวคีฑำทิพย์ เรืองสำรำญ
นำยบุญฤทธิ์ เกษโกวิท
นำงสำวตรีณันต์ จิตต์ชื่น
นำงสำวตรีณันต์ จิตต์ชื่น
นำงสำวตรีณันต์ จิตต์ชื่น
นำงสำวตรีณันต์ จิตต์ชื่น
นำงสำวตรีณันต์ จิตต์ชื่น
นำงสำวนลินลักษณ์ ภู่ระหงษ์
นำงสำวนลินลักษณ์ ภู่ระหงษ์
นำงสำวนลินลักษณ์ ภู่ระหงษ์
นำงสำวอำทิตยำ มะลิงำม
นำงสำวอำทิตยำ มะลิงำม
นำงสำวอำทิตยำ มะลิงำม
นำงสำวพัชรินทร์ คงคำสวัสดิ์
นำงสำวพัชรินทร์ คงคำสวัสดิ์
นำงสำวพัชรินทร์ คงคำสวัสดิ์
นำงสำวพัชรินทร์ คงคำสวัสดิ์
นำงสำวพัชรินทร์ คงคำสวัสดิ์
นำงสำวพัชรินทร์ คงคำสวัสดิ์
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
นำงสำวสมใจ แพงไธสง
เด็กหญิงนลิน นพรัตน์
เด็กหญิงนลิน นพรัตน์
เด็กหญิงนลิน นพรัตน์
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
เด็กหญิงณิศรำ โสภณสิริ
นำยณัฐดนัย เอี่ยมปำน
นำยณัฐดนัย เอี่ยมปำน
นำยณัฐดนัย เอี่ยมปำน
นำยณัฐดนัย เอี่ยมปำน
นำยณัฐดนัย เอี่ยมปำน
นำยณัฐดนัย เอี่ยมปำน
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ

รหัสวิชำ
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23009
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21002
พท21001
พท23008
ทช21001
ทช21002
พท21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทร21001
พท23007
พท23008
สค21003
สค23005
อช21002
อช21003
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทร21001
พท23007
พท23008
สค21003
สค23005
อช21002
อช21003
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทร21001
พต23006
พท21001
สค21003

ชื่อวิชำ
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ควำมรอบรู้ในกำรเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
Writing 2
ภำษำไทย
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000115
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000124
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000179
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000209
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000209
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000209
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000209
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000227
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000236
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000236
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000236
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000236
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000245
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000281
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000281
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000281
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000281
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000290
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000302
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000302
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000302
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000311
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000311
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000311
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000311
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ
อช21002
นำงสำวแพรวำ สุขเจริญ
อช21003
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
ทช21001
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
พท23008
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
สค21002
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
สค21003
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
สค23005
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
อช21002
นำงสำวอำภิสรำ อรัญมิตร
อช21003
นำงสำวนัดจพร จันทร์หอม
ทช21002
นำงสำวนัดจพร จันทร์หอม
พท21001
นำยฉัตรชัย แจ่มใส
ทช21001
นำยฉัตรชัย แจ่มใส
ทช21002
นำยฉัตรชัย แจ่มใส
พท21001
นำยฉัตรชัย แจ่มใส
พท23008
นำยชยุต โชติชูตระกูล
ทช21001
นำยชยุต โชติชูตระกูล
ทร21001
นำยชยุต โชติชูตระกูล
พค23006
นำยชยุต โชติชูตระกูล
พท23007
นำยชยุต โชติชูตระกูล
พท23008
นำยชยุต โชติชูตระกูล
สค21003
นำยชยุต โชติชูตระกูล
อช21002
นำยชยุต โชติชูตระกูล
อช21003
นำงสำวนรีนุช จันทนำ
ทช21001
นำงสำวนรีนุช จันทนำ
ทช21002
นำงสำวนรีนุช จันทนำ
พท21001
นำงสำวนรีนุช จันทนำ
พท23008
นำยธีระ ทองท่ำโพธิ์
ทช21001
นำยธีระ ทองท่ำโพธิ์
ทช21002
นำยธีระ ทองท่ำโพธิ์
พท21001
นำยธีระ ทองท่ำโพธิ์
พท23008
นำงสำวสุรีย์ฉำย กันทิตำ
ทช21001
นำงสำวสุรีย์ฉำย กันทิตำ
ทช21002
นำงสำวสุรีย์ฉำย กันทิตำ
พท21001
นำงสำวสุรีย์ฉำย กันทิตำ
พท23008
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย ทช21001
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย พท23007
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย พท23008
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย พว21001
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย สค21003
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย สค23005
เด็กชำยภำนุวัฒน์ เดชมณีธรชัย อช21003
นำยศุภฤกษ์ คำแสน
ทช21001
นำยศุภฤกษ์ คำแสน
พท21001
นำยศุภฤกษ์ คำแสน
พท23008
เด็กชำยเมธำวี ชลำยนุเดชะ
พท23007
เด็กชำยเมธำวี ชลำยนุเดชะ
พท23008
เด็กชำยเมธำวี ชลำยนุเดชะ
สค23005
เด็กชำยเมธำวี ชลำยนุเดชะ
อช21003
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
ทช21001
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
พต23006

ชื่อวิชำ
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 1
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
Writing 2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000320
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000339
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000339
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000339
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000339
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000357
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000357
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000357
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000357
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000357
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000366
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000366
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000366
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000366
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000366
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000375
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000375
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000375
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000375
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000414
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000414
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000414
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000414
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000414
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000432
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000478
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000487
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000487
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000487
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000487
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000487
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000487
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000508
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000517
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000517
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000517

ชื่อ - นำมสกุล
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
นำยธนกฤต เดชำปฐมหยก
นำยชัยณรินทร์ พูลทรัพย์
นำยชัยณรินทร์ พูลทรัพย์
นำยชัยณรินทร์ พูลทรัพย์
นำยชัยณรินทร์ พูลทรัพย์
นำงรำตรี เห็มรัตน์
นำงรำตรี เห็มรัตน์
นำงรำตรี เห็มรัตน์
นำงรำตรี เห็มรัตน์
นำงรำตรี เห็มรัตน์
นำยมำนะ เอี่ยมกลิ่น
นำยมำนะ เอี่ยมกลิ่น
นำยมำนะ เอี่ยมกลิ่น
นำยมำนะ เอี่ยมกลิ่น
นำยมำนะ เอี่ยมกลิ่น
นำงสำววำสนำ อำพันธ์
นำงสำววำสนำ อำพันธ์
นำงสำววำสนำ อำพันธ์
นำงสำววำสนำ อำพันธ์
นำงจินดำ เลำะ
นำงจินดำ เลำะ
นำงจินดำ เลำะ
นำงจินดำ เลำะ
นำงจินดำ เลำะ
นำงสำวเกษรำพร แก้วประเสริฐ
นำงสำวเกษรำพร แก้วประเสริฐ
นำงสำวเกษรำพร แก้วประเสริฐ
นำงสำวเกษรำพร แก้วประเสริฐ
นำงสำวเกษรำพร แก้วประเสริฐ
นำงสำวเกษรำพร แก้วประเสริฐ
นำงสำวสุทธิตำ ดวงจันทร์
นำงสำววทันยำ กิจวัตร์
นำงสำววทันยำ กิจวัตร์
นำงสำววทันยำ กิจวัตร์
นำงสำววทันยำ กิจวัตร์
นำงสำววทันยำ กิจวัตร์
นำงสำววทันยำ กิจวัตร์
นำยกิตติภพ หลิว
นำยกิตติภพ หลิว
นำยกิตติภพ หลิว
นำยกิตติภพ หลิว
นำยกิตติภพ หลิว
นำยกิตติภพ หลิว
นำยกิตติภพ หลิว
นำงสำวมิรันดำ พิมำ
นำงสำวมิรันดำ พิมำ
นำงสำวมิรันดำ พิมำ

รหัสวิชำ
พท23007
พท23008
สค21003
อช21002
อช21003
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พค23006
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
พท21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
พท23007
พท23008
สค21003
สค23005
อช21002
อช21003
ทช21001
ทช21002
ทร21001

ชื่อวิชำ
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
คณิตศำสตร์ 1
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000517
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000517
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000517
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000535
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000535
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000535
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000535
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000544
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000553
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000553
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000553
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000553
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000553
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000553
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000571
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000571
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000580
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000580
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000580
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000610
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000610
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000610
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000647
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000647
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000647
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000647
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000647
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000647
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000656
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000656
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000656
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000656
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000656
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000656
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000692
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000692
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000692
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000704
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000722
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวมิรันดำ พิมำ
นำงสำวมิรันดำ พิมำ
นำงสำวมิรันดำ พิมำ
นำงสำวสำยชล สำรำญเย็น
นำงสำวสำยชล สำรำญเย็น
นำงสำวสำยชล สำรำญเย็น
นำงสำวสำยชล สำรำญเย็น
เด็กหญิงเปมิกำ อ่อนนุช
เด็กหญิงเปมิกำ อ่อนนุช
เด็กหญิงเปมิกำ อ่อนนุช
นำงสำวภรณ์ทพ
ิ ย์ ศรีวิใจบุตร
นำงสำวภรณ์ทพ
ิ ย์ ศรีวิใจบุตร
นำงสำวภรณ์ทพ
ิ ย์ ศรีวิใจบุตร
นำงสำวภรณ์ทพ
ิ ย์ ศรีวิใจบุตร
นำงสำวภรณ์ทพ
ิ ย์ ศรีวิใจบุตร
นำงสำวภรณ์ทพ
ิ ย์ ศรีวิใจบุตร
นำยสันติ เพ็งแจ้ง
นำยสันติ เพ็งแจ้ง
นำยสมเกียรติ มีรอด
นำยสมเกียรติ มีรอด
นำยสมเกียรติ มีรอด
นำงสำวปณิดำ บุญพูล
นำงสำวปณิดำ บุญพูล
นำงสำวปณิดำ บุญพูล
นำงสำวปัทมธร อุ่มน้อย
นำงสำวปัทมธร อุ่มน้อย
นำงสำวปัทมธร อุ่มน้อย
นำงสำวปัทมธร อุ่มน้อย
นำงสำวปัทมธร อุ่มน้อย
นำงสำวปัทมธร อุ่มน้อย
นำยรชต สอนมี
นำยรชต สอนมี
นำยรชต สอนมี
นำยรชต สอนมี
นำยรชต สอนมี
นำยรชต สอนมี
เด็กหญิงสำยรุ้ง วงศ์ธนำศิริกล
ุ
เด็กหญิงสำยรุ้ง วงศ์ธนำศิริกล
ุ
เด็กหญิงสำยรุ้ง วงศ์ธนำศิริกล
ุ
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำงสำวฐิติยำ สร้อยเกลียว
นำยปฎิภำณ ประจันตะเสน
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ

รหัสวิชำ
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
พท23008
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
พท21001
พว21001
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทร21001
พต23006
พท23007
พท23008
สค21003
อช21002
อช21003
พท23008
ทช21001
พต23006
พท23007

ชื่อวิชำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
Writing 2
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
เศรษฐกิจพอเพียง
Writing 2
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000731
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000740
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000768
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000768
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000768
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000768
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000768
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000768
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000777
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000777
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000777
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000777
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000786
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000786
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000786
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000786
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000795
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000795
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000795
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000795
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000795
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000795
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000807
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000825
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000825
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000825
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000843
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000843
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000843
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000843
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000852
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000852
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000852
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000852
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000852
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000861

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ
พท23008
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ
สค21003
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ
อช21002
เด็กชำยจักรพรรดิ์ หน่อขัติ
อช21003
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
ทช21001
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
ทร21001
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
พท21001
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
พท23007
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
พท23008
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
สค21003
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
สค23005
นำงสำวชมพูนุช ประดับศรี
อช21003
นำงสำวณพชร เหมือนสิงห์
ทช21001
นำงสำวณพชร เหมือนสิงห์
ทช21002
นำงสำวณพชร เหมือนสิงห์
ทร21001
นำงสำวณพชร เหมือนสิงห์
พท21001
นำงสำวณพชร เหมือนสิงห์
พว21001
นำงสำวณพชร เหมือนสิงห์
สค23005
นำยอนุวิทย์ พำนตะสี
ทช21001
นำยอนุวิทย์ พำนตะสี
ทช21002
นำยอนุวิทย์ พำนตะสี
ทร21001
นำยอนุวิทย์ พำนตะสี
พท21001
นำงสำวอรพินท์ เดวี่
ทช21001
นำงสำวอรพินท์ เดวี่
ทช21002
นำงสำวอรพินท์ เดวี่
พท21001
นำงสำวอรพินท์ เดวี่
พว21001
นำยกฤษณะ ผำสุพรรณ์
ทช21001
นำยกฤษณะ ผำสุพรรณ์
พท23007
นำยกฤษณะ ผำสุพรรณ์
พท23008
นำยกฤษณะ ผำสุพรรณ์
สค23005
นำยกฤษณะ ผำสุพรรณ์
อช21002
นำยกฤษณะ ผำสุพรรณ์
อช21003
นำงสำวอลิสำ งดสันเทียะ
ทช21001
นำงสำวอลิสำ งดสันเทียะ
ทช21002
นำงสำวอลิสำ งดสันเทียะ
ทร21001
นำงสำวอลิสำ งดสันเทียะ
พท21001
นำงสำวอลิสำ งดสันเทียะ
พว21001
นำงสำวอลิสำ งดสันเทียะ
สค23005
นำยอำนนท์ ศรีไชยวำลย์
ทช21001
นำยอำนนท์ ศรีไชยวำลย์
ทช21002
นำยอำนนท์ ศรีไชยวำลย์
พท21001
นำงสำววันละประพำ ประพันธ์วิททช21001
นำงสำววันละประพำ ประพันธ์วิททช21002
นำงสำววันละประพำ ประพันธ์วิททร21001
นำงสำววันละประพำ ประพันธ์วิทพท21001
นำงสำวเมทนี เกตุแก้ว
ทช21001
นำงสำวเมทนี เกตุแก้ว
ทช21002
นำงสำวเมทนี เกตุแก้ว
ทร21001
นำงสำวเมทนี เกตุแก้ว
พท21001
นำงสำวเมทนี เกตุแก้ว
สค23005
นำงสำวสำวิตรี เกตุแก้ว
ทช21001

ชื่อวิชำ
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000861
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000861
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000861
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000861
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000898
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000898
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000898
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000898
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000900
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000900
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000900
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000900
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000919
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000919
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000919
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000919
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000928
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000928
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000928
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000928
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000928
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000928
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000946
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000955
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000955
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000955
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000955
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000964
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000964
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000964
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025000964
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001000
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001000
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001000
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001000
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001000
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001019
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001019
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001019
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001019
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001019
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001019
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001028
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001028

ชื่อ - นำมสกุล
รหัสวิชำ
นำงสำวสำวิตรี เกตุแก้ว
ทช21002
นำงสำวสำวิตรี เกตุแก้ว
ทร21001
นำงสำวสำวิตรี เกตุแก้ว
พท21001
นำงสำวสำวิตรี เกตุแก้ว
สค23005
นำงสำวนิตยำ บุญบำเรอ
ทช21001
นำงสำวนิตยำ บุญบำเรอ
ทช21002
นำงสำวนิตยำ บุญบำเรอ
พท21001
นำงสำวนิตยำ บุญบำเรอ
พว21001
นำงจิรปรียำ ไขทำดี
ทช21001
นำงจิรปรียำ ไขทำดี
ทช21002
นำงจิรปรียำ ไขทำดี
พท21001
นำงจิรปรียำ ไขทำดี
พว21001
นำงสำวพุฒิธำดำ ทวันเวทย์
ทช21001
นำงสำวพุฒิธำดำ ทวันเวทย์
ทช21002
นำงสำวพุฒิธำดำ ทวันเวทย์
พท21001
นำงสำวพุฒิธำดำ ทวันเวทย์
พว21001
นำงสำวณัฏฐ์ชยธร ทยำกรชุติมันทช21001
ต์
นำงสำวณัฏฐ์ชยธร ทยำกรชุติมันทช21002
ต์
นำงสำวณัฏฐ์ชยธร ทยำกรชุติมันทร21001
ต์
นำงสำวณัฏฐ์ชยธร ทยำกรชุติมันพท21001
ต์
นำงสำวณัฏฐ์ชยธร ทยำกรชุติมันพว21001
ต์
นำงสำวณัฏฐ์ชยธร ทยำกรชุติมันสค23005
ต์
นำยเกียรติยศ หิรัญรุ่ง
ทช21001
นำยเกียรติยศ หิรัญรุ่ง
ทช21002
นำยเกียรติยศ หิรัญรุ่ง
พท21001
นำยเกียรติยศ หิรัญรุ่ง
พว21001
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ศรีนวลกลำย ทช21001
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ศรีนวลกลำย ทช21002
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ศรีนวลกลำย พท21001
นำงสำวสุกญ
ั ญำ ศรีนวลกลำย พว21001
นำงสำวน้ำฝน รดสูงเนิน
ทช21001
นำงสำวน้ำฝน รดสูงเนิน
ทช21002
นำงสำวน้ำฝน รดสูงเนิน
พท21001
นำงสำวน้ำฝน รดสูงเนิน
พว21001
นำยมุฮม
ั มัดซำญิด มูซอ
ทช21001
นำยมุฮม
ั มัดซำญิด มูซอ
ทช21002
นำยมุฮม
ั มัดซำญิด มูซอ
ทร21001
นำยมุฮม
ั มัดซำญิด มูซอ
พท21001
นำยมุฮม
ั มัดซำญิด มูซอ
พว21001
นำยมูฮม
ั หมัดชำรีฟ เอมทรัพย์ ทช21001
นำยมูฮม
ั หมัดชำรีฟ เอมทรัพย์ ทช21002
นำยมูฮม
ั หมัดชำรีฟ เอมทรัพย์ ทร21001
นำยมูฮม
ั หมัดชำรีฟ เอมทรัพย์ พท21001
นำยมูฮม
ั หมัดชำรีฟ เอมทรัพย์ พว21001
นำยมูฮม
ั หมัดชำรีฟ เอมทรัพย์ สค23005
นำยเอกพล สุขภิญโญ
ทช21001
นำยเอกพล สุขภิญโญ
ทช21002
นำยเอกพล สุขภิญโญ
ทร21001
นำยเอกพล สุขภิญโญ
พท21001
นำยเอกพล สุขภิญโญ
พว21001
นำยเอกพล สุขภิญโญ
สค23005

ชื่อวิชำ
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง

2

2

2

2

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001046
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001046
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001046
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001046
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001046
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001055
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001055
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001064
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001064
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001064
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001064
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001064
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001073
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001082
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001082
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001082
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001082
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001121
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001121
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001121
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001121
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001130
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001130
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001130
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001130
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001149
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001167
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001176
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001185

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวกัญญำณัฐ สมบูรณ์
นำงสำวกัญญำณัฐ สมบูรณ์
นำงสำวกัญญำณัฐ สมบูรณ์
นำงสำวกัญญำณัฐ สมบูรณ์
นำงสำวกัญญำณัฐ สมบูรณ์
นำงสำวนูรอัยนี ชัยเชิงค้ำ
นำงสำวนูรอัยนี ชัยเชิงค้ำ
นำยสิทธิโชค ปำนบุญลือ
นำยสิทธิโชค ปำนบุญลือ
นำยสิทธิโชค ปำนบุญลือ
นำยสิทธิโชค ปำนบุญลือ
นำยสิทธิโชค ปำนบุญลือ
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธัชพล จำนงค์
นำยธนพล บ่อโพธิ์
นำยธนพล บ่อโพธิ์
นำยธนพล บ่อโพธิ์
นำยธนพล บ่อโพธิ์
นำงสำวศิริวรรณ ขุนศรี
นำงสำวศิริวรรณ ขุนศรี
นำงสำวศิริวรรณ ขุนศรี
นำงสำวศิริวรรณ ขุนศรี
นำงภคนันท์ กล้วยไธสง
นำงภคนันท์ กล้วยไธสง
นำงภคนันท์ กล้วยไธสง
นำงภคนันท์ กล้วยไธสง
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำงสำวพัชริยำ เงินศรีสุข
นำยศรัณย์ แสงมำ
นำยศรัณย์ แสงมำ
นำยศรัณย์ แสงมำ
นำยศรัณย์ แสงมำ
นำยศรัณย์ แสงมำ
นำยเจริญ ก๋องแก้ว
นำยเจริญ ก๋องแก้ว
นำยเจริญ ก๋องแก้ว
นำยเจริญ ก๋องแก้ว
นำยเจริญ ก๋องแก้ว
นำยปิยะวัตร จันทรพำ

รหัสวิชำ
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทร21001
พต23006
พท23007
พท23008
พว21001
สค21003
อช21003
ทช21001
ทร21001
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทร21001
พต23006
พท21001
พท23007
พท23008
สค21003
อช21003
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001

ชื่อวิชำ
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
Writing 2
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
Writing 2
ภำษำไทย
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001185
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001185
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001185
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001185
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001185
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001206
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001206
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001242
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001242
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001242
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001251
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001260
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001260
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001260
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001260
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001260
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001288
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001297
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001297
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001297
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001297
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001297
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001297
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001309
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001309
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001309
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001309
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001309
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001309
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001318
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001680
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001699
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001699
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001699
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001699

ชื่อ - นำมสกุล
นำยปิยะวัตร จันทรพำ
นำยปิยะวัตร จันทรพำ
นำยปิยะวัตร จันทรพำ
นำยปิยะวัตร จันทรพำ
นำยปิยะวัตร จันทรพำ
เด็กหญิงอิลมีย์ อนันต์
เด็กหญิงอิลมีย์ อนันต์
เด็กชำยดีนีย์ เลื่อมรังษี
เด็กชำยดีนีย์ เลื่อมรังษี
เด็กชำยดีนีย์ เลื่อมรังษี
นำยใกล้รุ่ง ปั้นทอง
นำยใกล้รุ่ง ปั้นทอง
นำยใกล้รุ่ง ปั้นทอง
นำยใกล้รุ่ง ปั้นทอง
นำงสำวชนิดำภำ ไชยสิทธิ์
นำงสำวชนิดำภำ ไชยสิทธิ์
นำงสำวชนิดำภำ ไชยสิทธิ์
นำงสำวชนิดำภำ ไชยสิทธิ์
นำงสำวชนิดำภำ ไชยสิทธิ์
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยบัญชำ กำรเพียร
นำยวิชัย จอมเปลือน
นำยวิชัย จอมเปลือน
นำยวิชัย จอมเปลือน
นำยวิชัย จอมเปลือน
นำยวิชัย จอมเปลือน
นำยวิชัย จอมเปลือน
นำงสำวปริยำภัทร กมลพนัส
นำงสำวปริยำภัทร กมลพนัส
นำงสำวปริยำภัทร กมลพนัส
นำงสำวปริยำภัทร กมลพนัส
นำงสำวปริยำภัทร กมลพนัส
นำงสำวปริยำภัทร กมลพนัส
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยปรีชำ หนูขำว
นำยสหรัถ ทองปำน
นำงสำวสุดธิดำ กฤษมณี
นำงสำวสุดธิดำ กฤษมณี
นำงสำวสุดธิดำ กฤษมณี
นำงสำวสุดธิดำ กฤษมณี

รหัสวิชำ
ทร21001
พท23007
พท23008
สค23005
อช21002
ทช21002
สค23005
ทช21002
พท21001
พว21001
ทช21001
ทช21002
พท21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
ทช21001
ทร21001
พท23007
พท23008
สค21003
สค23005
อช21002
อช21003
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พท23008
พว21001
ทช21001
พท23007
พท23008
สค21003
สค23005
อช21002
อช21003
ทช21001
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001

ชื่อวิชำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ภำษำไทย
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
วิทยำศำสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง
ภำษำไทยเสริมทักษะกำรรับสำร 1
ภำษำไทยเพือ
่ กำรสื่อสำรและสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ 1
กำรพัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
ทักษะกำรพัฒนำอำชีพ
พัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย

่
รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะคนทีสอบผ่
าน) ระดบ
ั มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่ม ม.ต้น กรุ งเทพฯ
ชื่อกลุ่ม
รหัสประจำตัว
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001699
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001710
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001710
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001710
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001710
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001710
ม.ต้น กรุงเทพฯ6025001710

ชื่อ - นำมสกุล
นำงสำวสุดธิดำ
นำงสำวชลธิชำ
นำงสำวชลธิชำ
นำงสำวชลธิชำ
นำงสำวชลธิชำ
นำงสำวชลธิชำ
นำงสำวชลธิชำ

กฤษมณี
บุตรทัศน์
บุตรทัศน์
บุตรทัศน์
บุตรทัศน์
บุตรทัศน์
บุตรทัศน์

รหัสวิชำ
สค23005
ทช21001
ทช21002
ทร21001
พท21001
พว21001
สค23005

ชื่อวิชำ
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2
เศรษฐกิจพอเพียง
สุขศึกษำ พลศึกษำ
ทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
วิทยำศำสตร์
ศำสนำและหน้ำทีพ
่ ลเมือง 2

