
Loop หอ้งเรยีน

1 150022 สิรภพ  ทองแสงแก้ว ม.6 3.7 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี Loop1 หอ้ง1

2 150064 ณัฐสิทธิ ์ ฮ้ันพะเนิน ม.5 3.62 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ Loop1 หอ้ง1

3 150013 ปกสกนธ ์ สกิมงาม ม.6 3.75 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ Loop1 หอ้ง1

4 150019 วรดร  บญุประเสริฐสิทธิ์ ม.5 3.93 สุรวทิยาคาร สุรินทร์ Loop1 หอ้ง1

5 150026 พร้อม  สุขกิจบํารุง ม.5 2.2 สาธติ มศว.ปทมุวนั กรุงเทพ Loop1 หอ้ง1

6 150033 ธนทตั  กาญจนแพทย์นุกูล ม.6 3.78 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ Loop1 หอ้ง1

7 150020 ศุทธวร์ี  สมสะอาด ม.5 3.49 สุรวทิยาคาร สุรินทร์ Loop1 หอ้ง1

8 150021 ศุภมงคล  อ้นอุระ ม.5 3.40 นครสวรรค์ นครสวรรค์ Loop1 หอ้ง1

9 150038 นภสัดล  วรุิฬบตุร ม.5 2.90 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ Loop1 หอ้ง1

10 150050 อิทธโิชติ  ล้อศรีพฒัน์ ม.5 3.80 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ Loop1 หอ้ง1

11 150017 ภาราดร  ต๊ะวนัวงค์ ม.5 3.60 มงฟอร์ตวทิยาลัย เชียงใหม่ Loop1 หอ้ง1

12 150035 ธรรมรัตน์  รัตนพล ม.5 3.50 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช Loop1 หอ้ง1

13 150010 นนทภทัธ ์  วรรณ์ประดิษ ม.5 3.71 มารีวทิยา ปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
 Loop1 หอ้ง1

14 150002 เกียรติยศ  เอกทรงพล ม.6 3.70 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ Loop1 หอ้ง1

15 150009 ธนบรูณ์  เดชสมบรูณ์รัตน์ ม.5 3.64 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ Loop1 หอ้ง1

16 150011 บณุยวร์ี  โสฬส ม.5 4.00 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา Loop1 หอ้ง1

17 150053 พรีพล พราวศรี ม.5 3.54 อยุธยาวทิยาลัย อยุธยา Loop1 หอ้ง1

18 150032 ติณห ์ สุมน ม.5 3.50 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช Loop1 หอ้ง1

19 150001 กฤษณะ สายสวาท ม.5 3.03 สาธติ มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 หอ้ง1

20 150046 อันดามัน  วรรณคีรี ม.5 2.4 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี Loop1 หอ้ง1

21 150045 สิทธพิงษ ์ เลาหภชิาติชัย ม.5 3.93 อยุธยาวทิยาลัย อยุธยา Loop1 หอ้ง1

22 150027 ภาณุพงศ์  ประวะโข ม.5 3.46 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี Loop1 หอ้ง1

23 150039 ปยุต  ตัณฑวทิยากุล ม.5 3.49 มงฟอร์ตวทิยาลัย เชียงใหม่ Loop1 หอ้ง1

24 150041 พชรพล  เงาฉาย ม.5 3.11 เบญจมราชูทศิ จันทบรีุ Loop1 หอ้ง1

25 150037 นพรัตน์  สอิ้งทอง ม.5 3.50 แสงอรุณ กรุงเทพ Loop1 หอ้ง1

26 150029 ปฐมพงษ ์ แปน้แก้ว ม.5 3.50 เทศบาลปลูกปญัญาฯ ภเูก็ต Loop1 หอ้ง1

27 150049 อิทธ ิ ฤทธิเ์ดช ม.5 3.73 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ Loop1 หอ้ง1

28 150030 ฆนัท  สุคนธา ม.5 2.80 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ Loop1 หอ้ง1

29 150015 พงศภคั  ชื่นนาคะกุล ม.5 3.70 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม Loop1 หอ้ง1

30 150008 เตชินท ์ เพชรม่วง ม.6 3.12 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา Loop1 หอ้ง1

31 150025 อรรคพล เมืองฮาม ม.5 3.1 มุกดาหาร มุกดาหาร Loop1 หอ้ง1
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32 150057 คุณานนต์  เสริมทรัพย์ ม.5 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ Loop1 หอ้ง1

33 150061 สุจิตคุณ  จินดาแจ้ง ม.5 3.50 นครสวรรค์ นครสวรค์ Loop1 หอ้ง1

34 150003 เจษฎา  เพิ่มพรสันติ ม.5 3.5 โยธนิบรูณะ กรุงเทพ Loop2 หอ้ง1

35 150024 อดิศร  ไพศาล ม.5 3.03 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี Loop2 หอ้ง1

36 150044 วชิร  ชมญาติ ม.5 2.53 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ Loop2 หอ้ง1

37 150007 ณัฐวร์ี  สมประสงค์ ม.5 3.16 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ Loop2 หอ้ง1

38 150052 อิทธเิดชะ  แจ้งคํา ม.5 3.75 หนองเสือวทิยาคม ปทมุธานี Loop2 หอ้ง1

39 150016 พลวตั  ครุฑสาย ม.5 3.38 วทิยานุกูลนารี เพชรบรูณ์ Loop2 หอ้ง1

40 150014 ปฏภิาณ  ปดัชาสุวรรณ ม.5 3.00 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น Loop2 หอ้ง1

41 150051 อัคคเดโช  แจ้งคํา ม.5 3.54 หนองเสือวทิยาคม ปทมุธานี Loop2 หอ้ง1

42 150028 จตุพล อุปญัญ์ ม.5 3.21 เบญจมราชรังสฤษฎิ๋ 2 ฉะเชิงเทรา Loop2 หอ้ง1

43 150023 สุริยพงศ์  ปเุลโต ม.5 3.30 บรีุรัมย์พทิยาคม บรีุรัมย์ Loop2 หอ้ง1

44 150054 สิทธกิร ตันพชิัย ม.5 3.24 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม Loop2 หอ้ง1

45 150040 ปณัณธร  ชมบญุ ม.5 3.67 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ Loop2 หอ้ง1

46 150042 พลภทัร   ผิวขาว ม.5 3.40 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 หอ้ง1

47 150005 ชนาธปิ  วโิรจน์ศิริ ม.5 2.48 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ Loop2 หอ้ง1

48 150018 วงศธร พนัชัย ม.5 2.5 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี Loop2 หอ้ง1

49 150056 สิรวชิญ์  อื้อฮก ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ Loop2 หอ้ง1

50 150006 ชัชพมิุข  รัตนมูลตรี ม.5 3.00 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี Loop2 หอ้ง1

51 150048 อธปิวฒัน์   พนัธุ ม.5 3.50 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop2 หอ้ง1

52 150055 ปลวชัร ศรีบญุญะกูล ม.5 3.95 สุรวทิยาคาร สุรินทร์ Loop2 หอ้ง1

53 150036 นนธวชั   สีวงษจ์ันทร์ ม.5 3.37 ทปีงักรวทิยาพฒัน์ นครปฐม Loop2 หอ้ง1

54 150012 บลุากร  เกตุแก้ว ม.5 2.62 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ Loop2 หอ้ง1

55 150004 ชนกานต์  สุขสวสัด์ิ ม.5 3.67 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ Loop2 หอ้ง1

56 150060 คฑาเทพ  ประทมุศรีขจร ม.5 2.96 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ Loop2 หอ้ง1

57 150047 วกิรม   ขวญัเมือง ม.5 2.68 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop2 หอ้ง1

58 150043 ภธูชัช์  จิรังการ ม.5 3.60 นครสวรรค์ นครสวรรค์ Loop2 หอ้ง1

59 150031 ณัฐพล  โชคชัยชํานาญกิจ ม.5 2.59 ชลราษฎรอํารุง ชลบรีุ Loop2 หอ้ง1

60 150062 แสงตะวนั  ไกรสําโรง ม.5 2.3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ Loop2 หอ้ง1

61 150059 ธนรัชต์  ศุภเลิศ ม.5 2.38 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ Loop2 หอ้ง1


