
คะแนนสอบกลางภาค AP ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
คะแนนเก็บ 
(เก็บ 50%) 

1 นาย ณทภัต สามส ี ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 40.56 

2 นาย ธนพัฒน ์ จันทวงษ ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 15.56 

3 นาย บูรพา น าปุด๊ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 30.00 

4 นาย นวรินทร ์ วัฒนศรัย ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 20.83 

5 นาย พัทธ ภู่ตระกูล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 42.78 

6 นาย ณัฐพล ใจค าสืบ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 34.72 

7 นาย ธนัท เตชะพันธุ ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 32.22 

8 นาย ธีระเมธส์ สิริไตรรัตนกุล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 24.72 

9 นาย ธนโชต ิ วงศ์สิงห์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 33.61 

10 นาย พชร รัตนเดชสกุล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 38.89 

11 นาย รัตติเทพ จินา ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 15.00 

12 นาย ธนบด ี พิไลยเกียรติ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 3.89 

13 นาย นันทิพฒัน ์ ด่านจิระมนตร ี ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 38.61 

14 นาย นชานนท ์ พันธิแก้ว ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 8.33 

15 นาย ณัฐวัฒน ์ สิงห์ค า ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 17.78 

16 นาย จิรัฏฐ ์ ไชยกิตติรัตน ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 26.67 

17 นาย ธนพัต ธันยารัตน์ศรัณ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 19.44 

18 นางสาว ธัญรดี สุทธิพินท ุ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 10.56 

19 นางสาว พลอยไพลนิ ยอดค า ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 20.56 

20 นางสาว ธัญสิร ิ ตันธนสิน ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 38.06 

21 นางสาว สาธิตา ชัยวงค ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 8.61 

22 นางสาว อธิภัทรา จูมวงษ ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 8.61 

23 นางสาว ภควด ี ศรีนวล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 18.33 

24 นางสาว กุลปริยา สาใจ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 41.11 

25 นางสาว ฐานิดา อัตประชา ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 44.17 

26 นางสาว เนตรนภัส สุยะพอ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 14.72 

27 นางสาว ธารสิริ ไพบูลย์วัฒนกุล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 16.11 

28 นางสาว ฐิติรัตน ์ พิพ่วนนอก ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 22.22 

29 นางสาว ตวงรัตน ์ มหารัตน์สกุล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 20.28 

30 นางสาว อักษราภัค พงศ์ศรี ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 2.22 

31 นางสาว นภสร ขันทะสอน ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 13.61 

32 นางสาว ฐณิชา จรัสวิชากร ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 5.56 

33 นางสาว สิรีธร ยาสิงห์ทอง ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 18.89 



2 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
คะแนนเก็บ 
(เก็บ 50%) 

34 นางสาว พิชชาพร ค าบุญเรือง ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 6.67 

35 นางสาว ฟาร์ริดา มูลรังษ ี ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 23.61 

36 นางสาว เลโมน ี เลโอนฮาร์ด ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 32.50 

37 นางสาว หทัยพัทธ์ พอใจ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 30.00 

38 นางสาว ศุนันธิน ี หาญกิตติมงคล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 9.72 

39 นางสาว จิณณพัต ทองอรุณศรี ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 39.17 

40 นางสาว ณิชกมล ธีระวรัญญู ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 18.61 

41 นางสาว วฤณ กรินทราทันต ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 28.61 

42 นางสาว พรสุดา พงศ์ศรีวัฒน ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 26.11 

43 นางสาว ณัฐณิชา สุขประภาภรณ ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 17.22 

44 นางสาว เจน วัฒนสงัสุทธิ ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 39.72 

45 นางสาว ภัณฑิรา ภคบวร ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 15.00 

46 นางสาว ชิรญาณ ์ ใจมานิตย ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 23.89 

47 นางสาว นิศารัตน ์ ตระกูลแห ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 9.72 

48 นางสาว วรวลัญช ์ ใจกลาง ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 7.50 

49 นางสาว ฉัตรมณ ี เอ่ียมสกุล ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 7.22 

50 นางสาว ชนกชนม ์ ศรีธิ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 3.61 

51 นางสาว พรรณวด ี โภชนา ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 11.94 

52 นางสาว ปาริดา ดาวนนัท ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 28.61 

53 นางสาว พิมพ์นภัส แก้วโมรา ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 6.11 

54 นางสาว ปทิตตา คีตากรพันธุ ์ ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 15.00 

55 นาย สหราช ศรีชัยยา  ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 20.83 

56 นางสาว ปวันรัตน ์ ลอยอินทรัตน ์  ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลัย 2.50 

57 นางสาว กุลธิดา             ผักกาด ยุพราชวิทยาลัย  8.33 

58 นาย กันตวิทย ์ ค ามูลแสน ยุพราชวิทยาลัย  19.72 

59 นางสาว อรณิชา ปาล ี ยุพราชวิทยาลัย  17.78 

60 นาย ศุภวิชญ์ มหาวรรณ ์ ยุพราชวิทยาลัย  6.11 

61 นาย ต้นกล้า ห่างสูงเนนิ ยุพราชวิทยาลัย  7.50 

62 นาย หัฏฐกร บ าเพ็ญทาน ยุพราชวิทยาลัย  19.72 

63 นาย ตะวัน สุรีย์ ยุพราชวิทยาลัย  5.00 

64 นาย ณัฐชัย สิงห์แก้ววงค์ ยุพราชวิทยาลัย  18.06 

65 นาย ปานวุัฒน ์ ศรีอุทธา ยุพราชวิทยาลัย  40.00 

66 นางสาว จิณณ์พิฌาณ ์     อุทรานันท ์ ยุพราชวิทยาลัย  10.00 

67 นาย ศิริโรจน์ โพธิ์หย่า ยุพราชวิทยาลัย  26.94 
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68 นางสาว ธันย์ชนก           เฮียงโฮม ยุพราชวิทยาลัย  8.89 

69 นางสาว ภัทรา ดีสมประสงค ์ ยุพราชวิทยาลัย  7.78 

70 นาย สรวิชญ ์ วณิชศุภวงศ ์ ยุพราชวิทยาลัย  ขาดสอบ 

71 นาย หิรัณยกุล มูลรังษ ี ยุพราชวิทยาลัย  18.61 

72 นาย ณัฐพงศ์ ดวงค า ยุพราชวิทยาลัย  4.44 

73 นางสาว พิมพ์พิชญ ์         บุญประดบั ยุพราชวิทยาลัย  19.17 

74 นางสาว ธัญลักษณ ์         ตันแก้ว ยุพราชวิทยาลัย  12.78 

75 นางสาว วิมลสิร ิ  ขวัญยืน ยุพราชวิทยาลัย  16.67 

76 นางสาว ธัญญรัตน ์  บุญช่วย ยุพราชวิทยาลัย  13.61 

77 นางสาว ธัญญารัตน ์ สุวรรณคีร ี ยุพราชวิทยาลัย  27.22 

78 นาย จิรพงศ์ แซ่หลอ ยุพราชวิทยาลัย  16.11 

79 นาย ศรัณยู  มณีรัตน์ ยุพราชวิทยาลัย  22.78 

80 นาย อรรถวิท เนียมเที่ยง ยุพราชวิทยาลัย  10.56 

81 นาย ดนุชิต นันทอมรรัตน ์ ยุพราชวิทยาลัย  13.89 

82 นาย พีรพล แสงหิรัญ ยุพราชวิทยาลัย  15.28 

83 นาย พีระพงศ์ ใจทนัน ยุพราชวิทยาลัย  18.33 

84 นางสาว เบญญาภา  สุขประเสิรฐกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย 40.56 

85 นาย สิรภพ  บัวหงษ ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย 39.44 

86 นางสาว พลอยไพลนิ บรรจบ วัฒโนทัยพายัพ 18.61 

87 นางสาว กฤษณวรรณ ศิริ วัฒโนทัยพายัพ 12.78 

88 นาย พัฒนชัย นุยามัง วัฒโนทัยพายัพ 8.33 

89 นางสาว จันทรัตน ์ สิงห์ค า วัฒโนทัยพายัพ 17.50 

90 นาย ปยุต กระจ่าง วัฒโนทัยพายัพ 19.44 

91 นางสาว นิรัชชา แสงหัวช้าง วัฒโนทัยพายัพ 20.00 

92 นางสาว ณภัทร ใจเก่งดี วัฒโนทัยพายัพ 19.17 

93 นาย ธนกฤต อารีพิพัฒ วัฒโนทัยพายัพ 18.06 

94 นางสาว แนน ค าหลู่ วัฒโนทัยพายัพ 18.33 

95 นาย กริยชัย กันทะยัด ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 21.67 

96 นางสาว กัญญารัตน ์   อุตรศักดิ์ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 7.78 

97 นางสาว กัญสุดา ธิทา ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 3.89 

98 นางสาว จินตนา ศรีนวล ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 9.17 

99 นาย พีรายุทธ ปิงพยอม ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 6.67 

100 นาย ภูวดล อุ่นนันกาศ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 3.61 

101 นาย ฐิติกร ปิมแปง ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 10.83 
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102 นาย นัฐวุฒ ิ ปฎิสนธิราภา ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 25.56 

103 นางสาว ปภัสรา ประทุมมา ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 5.00 

104 นางสาว พิมพ์ลภัส    ตีดัง ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 4.72 

105 นาย ศิรพงษ์ วุฒิอรรถสาร ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 5.00 

106 นางสาว จิณณพัฒน ์   ใจค า ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 8.61 

107 นางสาว จิตติมา อุดมพงศ์ถาวร ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 6.11 

108 นางสาว นันทกร ประสม ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 13.06 

109 นางสาว พัทธนันท ์   จันทราภัย ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 11.11 

110 นางสาว พัชริดา ไชยยอง ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 6.94 

111 นาย เจษฎาภรณ์  เนตรผาบ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 6.11 

112 นาย กรภัทร สุยะใหญ่ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 1.94 

113 นางสาว มีนตรา โนโชต ิ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 9.44 

114 นางสาว วนัชพร  สุธรรมแจ่ม ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 27.50 

115 นาย ธนากานต ์   วงค์คม ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 14.44 

116 นางสาว กาณจนา      วงศ์ชมภ ู ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 7.50 

117 นางสาว อรณัส ขจรค า ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 24.44 

118 นาย ณัฐชนน จินา ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 4.72 

119 นางสาว กุลิสรา ค าบุร ี ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 15.56 

120 นางสาว เกศรินทร์    ทองประไพ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 2.78 

121 นาย ธนกฤต แก้วมะค า ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 3.61 

122 นาย ปิยวัฒน ์ อุ่นเรือน ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 3.61 

123 นาย พิริยะ สุรินเปา ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 7.50 

124 นาย ภาณุพงศ ์   ปัญญาทะ ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 2.50 

125 นาย ศุภมงคล คุณม ี ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 5.28 

126 นางสาว สายฝน โท๊ะทองซิว ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 6.67 

127 นางสาว สุจิตรา มาโสด ส่วนบญุโญปถัมภ์ ล าพนู 13.89 

128 นาย กรินทร์  ชูศิริ บุญวาทย์วิทยาลัย 20.28 

129 นาย ชาญชล ภานุศุภนิรันดร ์ บุญวาทย์วิทยาลัย 24.44 

130 นาย ไชยรัตน ์ ชัยอาษา บุญวาทย์วิทยาลัย 30.28 

131 นาย ณัฐชนน สิทธิไพศาล บุญวาทย์วิทยาลัย 3.89 

132 นาย ธรรมรัตน์  สุทธรินทร ์ บุญวาทย์วิทยาลัย 31.67 

133 นาย ธีรภัทร จ าปาอูป บุญวาทย์วิทยาลัย 1.67 

134 นาย ธีรภัทร วงค์ษา บุญวาทย์วิทยาลัย 16.67 

135 นาย ปาณัท บุญน้อม บุญวาทย์วิทยาลัย 20.28 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
คะแนนเก็บ 
(เก็บ 50%) 

136 นาย เพชรกล้า นาฑทีอง บุญวาทย์วิทยาลัย 4.72 

137 นาย ภูเบศร์ ชุมภูสืบ บุญวาทย์วิทยาลัย 9.17 

138 นาย ยศวัจน ์ พิพัฒนวฒันากุล บุญวาทย์วิทยาลัย 28.89 

139 นาย วรพล  สมุทธารักษ ์ บุญวาทย์วิทยาลัย 18.61 

140 นาย วีรภัทร หวังรุ่งโรจน ์ บุญวาทย์วิทยาลัย 29.72 

141 นาย สุขสันต ์ สาคร บุญวาทย์วิทยาลัย 13.61 

142 นางสาว ภัคจิรา สมพมิตร บุญวาทย์วิทยาลัย 5.56 

143 นางสาว วาริศา อุปนันท ์ บุญวาทย์วิทยาลัย 30 

144 นาย กฤตกานต์ อุดมกฤตยาชัย บุญวาทย์วิทยาลัย 15.56 

145 นาย รพีร ์ ดอนมูล บุญวาทย์วิทยาลัย 30.56 

146 นาย ณภัทร วงศ์ธิดา บุญวาทย์วิทยาลัย 34.17 

147 นางสาว ณิชกานต ์ ตันจันทร์กูล บุญวาทย์วิทยาลัย 11.11 

148 น.ส. ณัฐณิชา แก้วปัญญา บุญวาทย์วิทยาลัย 30.28 

149 นาย พบพระ เสนาธรรม บุญวาทย์วิทยาลัย 12.78 

150 นาย มนต์ณภัทร คุ้มวงษ์ บุญวาทย์วิทยาลัย 0.56 

151 นางสาว นันฐกาน เขียวติ๊บ บุญวาทย์วิทยาลัย 14.44 

152 นางสาว ปฏิพร ยะฟ ู บุญวาทย์วิทยาลัย 0.56 

153 นางสาว ฉัตรชฎา แปงฝั้น บุญวาทย์วิทยาลัย 28.89 

154 นางสาว รัตตินันท ์ ปัญญาวรรณ บุญวาทย์วิทยาลัย 26.39 

155 นางสาว พรนิภา อินพิชัย บุญวาทย์วิทยาลัย 5.28 

156 นาย พิชญะ โอดปะละ บุญวาทย์วิทยาลัย 5.28 

157 นาย วชิราวุธ  สุนทร ท่าวังผาพิทยาคม 20 

158 นาย ภัทรพล  สุทธิแสน ท่าวังผาพิทยาคม 3.89 

159 นาย พัชรพล  ทีฆาวงค ์ ท่าวังผาพิทยาคม 9.44 

160 นาย ทิชานนท ์ ประเสริฐสังข ์ ท่าวังผาพิทยาคม 5.83 

161 นาย วรัญญ ู เคียนทอง จุฬาภรณราชวทิยาลัย  ขาดสอบ 

162 นาย ภคนนท ์ พื้นชมภ ู จุฬาภรณราชวทิยาลัย  ขาดสอบ 

163 นาย วสุพล มูลมะณ ี จุฬาภรณราชวทิยาลัย  ขาดสอบ 

164 นาย ศุภกร กันทะวงศ ์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย  ขาดสอบ 

165 นางสาว เชื่อมรัก เย็นใจมา จุฬาภรณราชวทิยาลัย  ขาดสอบ 

166 นาย กริชกร  หมื่นอินทร์ จุฬาภรณราชวทิยาลัย  ขาดสอบ 
 


