
ลําดับ     รหัส                      ชื่อ                        ชั้น          โรงเรียน      เคมี
(100ข้อ)

1 570056 คมสัน   สามงามแก้ว ม.5 สมุทรสาครวิทยาลัย / สมุทรสาคร 99
2 570104 ปิลันธน์   หนูเกลี้ยง ม.5 ราชวินิตบางแก้ว / กรุงเทพ 92
3 570445 อัษฎา   สีหามาตย์ ม.5 สวนกหลาบวิทยาลัย/กรุงเทพ 89
4 590099 นันทพล   นูโพนทอง ม.5 สาธิต ม. ขอนแก่น/ ขอนแก่น 88
5 590843 ภูบดี   นรินรัตน์ ม.5 เบญจมราชูทิศ / นครศรีธรรมราช 87
6 581145 ณัฐพงศ์   ประสาทศกิรณ์ ม.5 วัดสุทธิวราราม/กรุงเทพ 86
7 571340 พอเพียง   ประสารพันธ์ุ ม.5 อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์ 86
8 590052 ณ ฌาพัชร  กองสุผล    ม.5 เบญจมราชรังสฤษฎิ์/ ฉะเชิงเทรา 86
9 570103 พลภัทร   วะจีปะษี ม.5 อุดรพิทยานุกูล / อุดรธานี 86
10 581200 สุรวิช   เรืองน่ิม  ม.5 สตรีสมุทรปราการ/สมุทรปราการ 86
11 580917 วัทธยุตม์   ควรคําคง ม.5 อุดรพิทยานุกูล / อุดรธานี 85
12 580941 ธนพล   ชุ่มแจ่ม ม.5 ราชวินิตมัธยม/กรุงเทพ 84
13 590488 เมธาสิทธ์ิ เอ่ียมสี ม.5 เพชรพิทยาคม / เพชรบูรณ์ 84
14 570061 ยศภัทร แก้วนารี ม.5 เทพศิรินทร์ / กรุงเทพ 84
15 561200 นที สุขสมบูรณ์ ม.5 สมุทรสาครวิทยาลัย / สมุทรสาคร 84
16 580870 กิตติ์ชนม์  สร้อยสุวรรณ ม.5 พิบูลวิทยาลัย / ลพบุรี 83
17 590857 ภูมิ เจนวิทยารักษ์ ม.5 เบญจมราชุทิศ / นครศรีธรรมราช 82
18 590021 ภูชิต   รินคํา ม.5 น่าน/น่าน 82
19 571028 ธนกร ตุลปันโต ม.5 สาธิต ม.รามคําแหง / กรุงเทพ 82
20 580184 พงศพัศ   ปะนัดตา ม.5 เดชอุดม/อุบลราชธานี 82
21 550588 ธนาวัฒน์   พวงนวม     ม.5 ดรุณาราชบุรี /ราชบุรี 81
22 590153 โยธิน ไชยลาภ ม.5 สาธิต ม.เกษตรกําแพงแสน/นครปฐม 81
23 580651 สิทธินนท์   รังษีสุวกุล ม.5 คงทองวิทยา/นครปฐม 80
24 580966 จิรวุฒิ   เสาวภา ม.5 อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์ 79
25 550937 อิทธิพัทธ์   มาพิศาลพงษ์ ม.5 สารสิทธ์ิพิทยาลัย / ราชบุรี 79
26 590047 ยชญ์ศตวรรษ  นุชประคอง ม.5 พิบูลวิทยาลัย / ลพบุรี 79
27 560166 เนติธร   สีมาอ้ิง ม.5 อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์ 78
28 580345 ชลันธร เลขมาศ ม.5 หัวหินวิทยาลัย / ประจวบคีรีขันธ์ 78
29 560597 ธนากร ค้วนเครือ ม.5 เซนต์จอห์น / กรุงเทพ 77
30 570966 คีตภัทท์   พะวงจิตร ม.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย / สุพรรณบุรี 76
31 580469 เขษมศักดิ์  คติวงศ์ธาดา ม.5 พระปฐมวิทยาลัย / นครปฐม 74
32 580183 อภิวัฒน์   ปัจฉิมวัฒนพงศ์ ม.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย/เชียงใหม่ 73
33 580009 การปฤณ   เยี่ยมเจริญ ม.5 มงฟอร์ตวิทยาลัย/เชียงใหม่ 73
34 571043 ฐิติพันธ์ สุภาพ ม.5 วิสุทธรังษี / กาญจนบุรี 73
35 590908 กรณิศ   นวลใย ม.5 กิตติวิท / สงขลา 72
36 550356 ชยุติ โกสุข ม.5 พระปฐมวิทยาลัย / นครปฐม 72

วันที่สอบ 22 มกราคม 2560
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37 590152 รัฐพงศ์ พงศ์สุวรรณ ม.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย/กทม. 72
38 581201 ธัญญ์เมธิน   อธิวัฒน์ปัญโญ ม.5 สตรีสมุทรปราการ/สมุทรปราการ 71
39 580861 สุวิจักขณ์   กรดดํา ม.5 สภาราชินี/ตรัง 71
40 590637 จักรพงศ์  ชิวปรีชา ม.5 วิสุทธรังษี / กาญจนบุรี 71
41 570026 ภูตะวัน   เลี่ยมนาค ม.5 เมืองปราณบุรี/ประจวบ 69
42 570191 รัชชานนท์   แดงแม่พูล ม.5 อุตรดิตถ์/อุตรดิตถ์ 68
43 580913 ธัชวิช  นนตะพันธ์ ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย / ร้อยเอ็ด 68
44 570642 อัครวิท   พิศุทธิวงษ์ชัย ม.6 สารสาสน์วิเทศสายไหม / กทม. 68
45 580992 ธนา มูลทรงเกียรติ์ ม.5 สมุทรสาครวิทยาลัย / สมุทรสาคร 68
46 570993 อธิวัฒน์   จิตรเสรีพงศ์ ม.5 สวนกหลาบวิทยาลัย/กรุงเทพ 65
47 550554 ภูภัฎ   รัตนวงษ์ ม.5 เฉลิมพระเกียรติฯ/กาญจบุรี 61
48 570849 พีรพล   ชุมพลรักษ์ ม.5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์/กรุงเทพ 60
49 570285 อภิสิทธ์ิ   ธวัชดํา ม.5 อรุณวิทยา/ประจวบคีรีขันธ์ 59
50 550438 ณัฐนันท์  ชุ่มจิตต์ ม.5 สมุทรสาครวิทยาลัย / สมุทรสาคร 56
51 570268 ธราเทพ   พูลเกิด ม.5 ธีรศาสตร์ / ราชบุรี 55
52 550476 อธิป   เท่ียงธรรม ม.5 วิสุทธิรังสี/กาญจนบุรี 52
53 560174 วีรภัทร   รายะ ม.5 วิสุทธรังษี / กาญจนบุรี
54 590853 ณภัทร   วิลัยลอย ม.5 ชัยนาทพิทยาคม/ชัยนาท
55 580617 ธนัช คเชนทร์ ม.5 บดินเดชา / กรุงเทพ
56 581194 กิตติภณ   พวงปาน ม.5 เฉลิมพระเกียรติฯ / กาญจนบุรี
57 590055 เกริกไทย   แต่งเกลี้ยง ม.5 ชลราษฎรอํารุง/ชลบุรี
58 560415 ยศศิริ   กล่อมบุญธรรม ม.5 วัดทรงธรรม/สมทรปราการ
59 570080 ธัชพงศ์   บุญญานุวัตร์ ม.5 เทพศิรินทร์ / กรุงเทพ
60 590592 องศา ปัจฉาภาพ ม.5 วิสุทธรังษี / กาญจนบุรี


