
ค ำแนะน ำ กำรสอบวัดควำมรู ้หรือเมือ่สอบผ่ำนระบบออนไลน ์ 
คอร์สเตรียมทหำรออนไลน์ เทอม1/62 (รหัสคอร์ส 315) 

 
1. นักเรียนตอ้งเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบเองในห้องเรียนออนไลน์ โดยทางโรงเรียนปล่อยโหลด 
   ข้อสอบ เวลา 08.45 น. – 24.00 น. ของวันที่ก าหนดสอบ 
2. การสอบ นักเรียนต้องปริ้นข้อสอบออกมาท าให้ได้ค าตอบทุกข้อ แล้วค่อยน าค าตอบกรอกลงใน 
   กระดาษค าตอบออนไลน์ เมื่อกดส่งค าตอบจะมีอีเมลอัตโนมัติกลับไปยังอีเมลนักเรียน 
2. สามารถเริม่ท าเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก โดยใช้เวลา 3 ชม. จับเวลาด้วยความซ่ือสัตย์  
    เช่น เวลา 18.00 – 21.00 น. สะดวกท าข้อสอบ  
3. นักเรียนตอ้งส่งกระดาษค าตอบออนไลน์ไม่เกินเที่ยงคืน (24.00 น.) ของวันที่ก าหนดสอบ 
4. หากไม่ไดส้อบวันที่ก าหนด นักเรียนต้องตรวจคะแนนเองโดยดูจากเฉลยได้ในวันประกาศผล 
    สอบหลังสอบ 1 – 2 วัน (ดูเฉลยในห้องเรียนออนไลน์) นอกจากนี้คะแนนจะไม่น ามารวม 
    กับคอร์สปกตวิันอาทิตย์ (รหัสคอร์ส 314) 
5. กรณีส่งค าตอบมากกว่า 1 ครั้ง ทางโรงเรียนจะยึดกระดาษค าตอบแรก ตามเวลาที่ส่งมา 
6. หากนักเรยีนลงทะเบียนเรียนทั้งคอร์สปกติและคอร์สออนไลน์คู่กัน ในกรณีที่เลือกสอบทาง 
   ออนไลน ์เมื่อสอบให้นักเรียนใช้รหัสประจ าตัว6หลักของคอร์สออนไลน์ ( เช่น315001 )  
7. นักเรียนคอร์สออนไลน์สามารถขอสอบที่โรงเรียนได้ (ใช้การฝนบนกระดาษ) โดยต้องแจ้ง 
   ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 2 วัน 
 

ระวัง ! 
กรุณำตรวจสอบกำรสะกดอีเมลให้ถูกต้อง ก่อนกดส่งค ำตอบ 

มเิช่นนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัต ิ
 



ช่ือ-นามสกุล ช้ัน เกรด โรงเรียน จังหวัด

พีระณัฐ หารเห็น ม.4 3.73 ปลายพระยาวิทยาคม กระบ่ี

ภัทรพล เกกินะ ม.4 3.35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

จักรกฤษ ศรีงาม ม.5 2.85 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

ประกาศิต เจริญภักดีวงศา ม.4 2.99 The Aussie Vision กรุงเทพมหานคร

จุติภัทร วัลภา ม.5 5.5 The Aussie Vision กรุงเทพมหานคร

พรพิพัฒน์ บุญยัง ม.5 2 The Aussie Vision กรุงเทพมหานคร

ธีรเดช จุลประเสริฐ ม.5 1.5 The Aussie Vision กรุงเทพมหานคร

อธิเมศร์  ชาติวัฒนไชยสิน ม.5 2 The Aussie Vision กรุงเทพมหานคร

ธนะวรรธน์ หอมสุคนธ์ นายสิบต ารวจ 3 ช่างกรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร

ส.ต.ต.พิเชษฐ์ วงค์เข่ือนแก้ว นายสิบต ารวจ 3.56 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร

อิน จันทร์ทอง ม.5 2.75 เซ็นคราเบรียล กรุงเทพมหานคร

ธนภัทร ฤทธิฦาชัย ม.5 2.75 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

โชตินล  เศวตรักต ม.5 3.45 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร

นรากานต์ ถ่ินวงษ์แพง นายสิบต ารวจ 4 ต ารวจ กรุงเทพมหานคร

ธนกร โปติยานนท์ ม.5 2.91 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

ณัฐภัทร เนตรทิพย์ ม.4 3.99 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศิวกร อรุณมณี ม.5 3.15 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

ศุภกร สุขจันทร์ ม.5 3.33 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

พีระพัฒน์ เหมศรี ม.6 3.85 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

ภูมิรพี เดชศิริ ม.4 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

กฤตติณณ์ จันทรสูรย์ ม.5 3.42 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

อนวัช อุดม ม.5 3.48 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

ตรีบดินท์  กฤตอภิสิทธ์ิ ม.5 3.26 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

ณัฐนันท์ ศึกษากิจ ม.5 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

ณัฐนันท์ เช่ียวกล ม.6 3.65 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

ภูคินันท์ แย้มเย้ือน ม.5 3 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร

เดชชย วิชัยดิษฐ์ ม.5 3.25 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

กิตติพัฒน์ มหาศิริพันธ์ุ ม.4 3.2 บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ธีรพัชร์  เลิศพรมาตุลี ม.4 3.9 บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ภูมิภัทร ศิลพร ม.4 2.7 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ภูริช สุวรรณโต ม.4 2.8 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ธีรพัฒน์  แสงฉวาง ม.4 3.16 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ต้นน้ า อ่อนฤทธ์ิ ม.4 3.58 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

วนศรัณย์ ทองเสน่ห์ ม.4 3.15 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายช่ือ เพ่ือตรวจสอบ (อัปเดต7มิ.ย.62)
คอร์สเตรียมทหารออนไลน์ ม.4-ม.6 เทอม1/62 

หมายเหตุ : สอบวัดความรู้ก่อนเรียน เสาร์ท่ี 8มิ.ย.62 และเร่ิมเรียนได้ในอาทิตย์ท่ี 16 มิ.ย.62 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
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ชยุต ข าสายทอง ม.4 3.61 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ภาณุวิชญ มีทอง ม.5 3.15 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

ชวนากร แก้วบุดดา ม.5 3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

อภิชา สุคนธ์ขจร ม.5 3.5 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร

ภัคพล สังข์แก้ว ม.5 3.3 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร

ศตวรรษ จารุทัศน์ ม.5 3.02 บางปะกอกวิทยา กรุงเทพมหานคร

ปารณัท ไสยอรรถ ม.5 3.81 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

จิรายุส ทิวากรณ์กิจ ม.5 3.64 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

กฤตยชญ์ บุญสมเช้ือ ม.6 2.8 เบญจมราชานุสรน์ กรุงเทพมหานคร

เตชิศร์ กิตติวัฒนากูล ม.4 99 ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

ณัฐนันท์  ฐานิวัฒนานนท์ ม.5 3.1 ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร

ณพวิทย์ สาทิตานนท์ ม.4 2.56 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร

เจษฎา เพ่ิมพรสันติ ม.4 3.92 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

กุลพัทธ์ เครือชะเอม ม.5 2.5 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

เรือเอก สอนเจตน์ ม.5 2.53 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ธนดล  ถาพิลา ม.5 2.81 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ชินโชติ น่ิมประเสริฐ ม.4 2.56 ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร

ภพธีรา บ่อค า ม.4 3.86 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ด.ช.กฤติมุข นวกิจกุล ม.4 3.09 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บุรัสกร นวลสุวรรณ์ ม.5 3.77 ฤทธิ ยะ วรรณ า ลัย กรุงเทพมหานคร

ภัทรพงศ์ ภัทรกวิน ม.4 3.5 ฤทธิยวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ธนดล ศรีมงคล ม.4 3.67 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ภานุวัฒน์  ฮกชุน ม.4 3.48 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ธนวัต ค ารินทร์ ม.4 3.33 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ชวณัฏฐ์ จันทร์อ่ิม ม.4 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ด.ช.ธีร์ธวัช ปานผลานนท์ ม.4 3.8 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

เสฏฐวุฒิ ชมจันทร์ ม.5 10 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ภูบดินทร์ หัสกรก่ิง ม.5 2.77 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

พชรพันธ์ กาญจนา ม.5 3.33 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

โรจนัสถ์ ชูโต ม.5 3.39 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

สกรรจ์ ทองกาน ม.5 3.4 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ณัฐพนธ์ สมมุติ ม.5 3 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

สิรวิชญ์ หัสกุล ม.6 3.71 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

ณัชพล ผลเจริญ ม.4 2.95 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
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นิรชน ค้าขาย ม.5 3.64 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

อัครพัฒน์ วงศ์นิมิตร ม.4 3.1 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ชรินทร์ทิพย์ ยอดโพธ์ิ ม.4 2.5 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ชิติพัทธ์ อยู่สงค์ ม.4 3.62 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

ทศพล ประดา ม.6 3 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร

ปิยบุตร สืบเช้ือ นายสิบต ารวจ 2.79 สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร

ปานชนม์ ปานจันทร์ ม.5 2.9 สวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

บุญญฤทธ์ิ กรัดจินดา ม.6 2 สวนกุหลาบธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บดินทร์ เฟ่ืองประชากร ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

อนุสัญญา แก้วสุวสิงห์ ม.4 3.88 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ภูริยศ เงินเจริญ ม.5 3.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ธนบดี ถอบท่วมทรัพย์ ม.5 3.36 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พีรณัฐ  บุญประเสริฐ ม.5 3.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

อภิสิทธ์ิ เอ้ียวศุภมงคล ม.6 3.01 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

เนติรักษ์ ต้ังสถิตย์ ม.5 3.03 สวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วีรพจน์  ช่ืนมาลัย ม.5 2.6 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วิพิศน์ พงศ์ศุภนิมิต ม.5 2.7 สาธิต มศว กรุงเทพมหานคร

พิชาภพ คนึงเพียร ม.5 3.1 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

ชยพล  ไชยขันแก้ว ม.4 3.83 สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

สรรพัชญ์ สุนทรธรรม ม.5 2 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร

กฤตนัย  หม่ืนหาญ ม.4 2.38 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

พิชญะ สีดา ม.4 2.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

กนกพล เมตตาสัตย์ ม.5 3.89 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาณุ ภูแม่นเขียน นายสิบต ารวจ 2.66 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ณัฐสิทธ์ิ กองจ าปา ม.5 3.29 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ธนวัฒน์ กาญจนนุกูล ม.6 2 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ณัฏฐ์พิพัฒ นิลประกอบกุล ม.5 3.4 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร

เสฏฐวุฒิ  กาญจนะเดชะ ม.5 2.72 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร

ภูริวัฒน์ นภาลัย นายสิบต ารวจ 0 หอวัง กรุงเทพมหานคร

หัสฐากร หงษ์สุวรรณ ม.4 2.9 หอวัง กรุงเทพมหานคร

จิรัฏฐ์ รัตนกุล ม.4 3.2 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร

ภูมิ ประยูรรัตน์ ม.4 3.81 อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ประวันวิทย์ จ าปีทอง ม.5 3.8 อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

รชต ชูคดี ม.4 3.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ปัณณธร เหรียญทอง ม.5 3.2 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ธีธัช ขันธวิธิ ม.5 3.5 อิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพหมานคร

ทักษ์ดนัย คงทน ม.6 3.41 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี

จิรเวช กาญจนกงกุล ม.5 3.98 วิสุทธ กาญจนบุรี

พฤทธิพงษ์ ป้ันทอง ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

นรเศรษฐ์ อเมกอง ม.5 3.84 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

ฆนัท สุคนธา ม.5 2.9 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

ปรินทร พัฒนมาศ ม.6 3.8 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

ธนวัฒน์ ศรีชูยงค์ ม.5 3.94 ร่องค า กาฬสินธ์ุ

พัชรพล พลเรืองทอง ม.5 2.81 อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

โอบเอ้ือ ไกรทรัพย์สม ม.5 3.57 อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ

โชติรส พิรุณจิตร ม.4 3.6 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร

ปิยวัฒน์ หวังปัญญา ม.4 3.61 เเก่นนครวิทยาลัย ขอนเเก่น

ภูมินทร์ กู่ชัยภูมิ ม.5 2.8 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนเเก่น

รัชตะ  แก้วฮ่องค า ม.4 แก่นนครวิทยา ขอนแก่น

ศิร ปัญญา ม.5 3.53 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

ด.ช.ธนกร เรืองบุตร ม.4 3.25 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

ด.ช.ธนทัต นาถมทอง ม.4 3.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

จิรภัทร จรรยางาม ม.5 3.76 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

สิปปนนท์ ทองมีศรี ม.4 3.66 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

ภาคิน  ชาสังข์ ม.4 3.39 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

วิศิษฏ์ เจนชัยภูมิ ม.4 3 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น

คุณากร เสารึก ม.5 3.73 ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น

วัชรินทร์ แจ่มแจ้ง ม.6 3.8 ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

ลัทธพล สมศรีษะ ม.6 3.73 ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

ฉัฐวัฒน์ จรรจาวิจักษณ์ ม.5 2.57 สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

สรวิชญ์ จันทริมา ม.5 2.6 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น

ภูรินทร์ ชูทับทิม ม.4 3.1 เบญจมราชรังสฤษ ฉะเชิงเทรา

นันทพัทธ์ เลิศสัฒนนนท์ ม.4 3.33 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

บรรณรต สดโสภา ม.4 3.87 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

บุรธัช กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.6 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา

จตุพล อุปัญญ์ ม.5 3.21 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 ฉะเชิงเทรา

โชติพัฒน์ เต็มพงศ์ศรีสง่า ม.4 4 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี

ธรรมนูญ วิริยะประกอบ นายสิบต ารวจ 3 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี
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ทักดนัย หล าพุกกานนท์ ม.5 3.54 ชลราษฏรอ ารุง ชลบุรี

วุฒินันท์ ตาตะ นายสิบต ารวจ 3.9 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี

วีรพงษ์  ยังอยู่สุข ม.5 3.58 สิงห์สมุทร ชลบุรี

กันตพิชญ์  เอ่ียมสะอาด ม.4 3.65 สิงห์สมุทร ชลบุรี

รัชตะ ศักด์ิ มะ โนใหม่  ม.4 3.84 ศรีราชา  ชลบุรี

พงศกร บินชัย ม.5 3.32 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

ส.ต.ท.ดิตถวัฒน์ เอ้ือประชา นายสิบต ารวจ 2.85 แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ

ชนนาถ เหลืองงาม ม.5 2.98 คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ

หาญไกร โลขันธ์ ม.4 3.2 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

ภูมิสิทธ์ิ  ฦาชา ม.4 3.65 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

ยศกร บุราณ ม.5 3.74 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

สรวิศ ธนาวร ม.5 3.42 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

วรพล สุมา ม.6 2.6 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

รัฐบดินทร์ ลังกาฟ้า ม.5 3.26 ภูเขียว ชัยภูมิ

ภัทรพล จันทรพรหมรินทร์ ม.5 3 ภูเขียว ชัยภูมิ

พันธ์ุไทย ไทยนุกูล นายสิบต ารวจ 3.5 ศรียาภัย ชุมพร

ส.ต.ต.อติชาต บุณยเกียรติ นายสิบต ารวจ 3.8 ศรียาภัย ชุมพร

ปาณัสม์  ผลอินทอง ม.4 3.54 ศรียาภัย ชุมพร

ณัฐปคัลภ์ เขาบาต ม.4 3.7 ศรียาภัย ชุมพร

ปรเมศร์   ไทยพิทักษ์ ม.4 3.32 ศรียาภัย ชุมพร

เอดาวัต เย็นวัฒนา ม.4 2.93 ศรียาภัย ชุมพร

ธนาวัฒ ศิริโรจน์ ม.5 2.98 ด ารงราษร์ฎสงเคราะห์ เชียงราย

ภูรีวัฒน์  สุรังสิมันต์กุล ม.6 2.75 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

ณภัทร สันสุวรรณ ม.6 2.81 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

ทัธชรัณย์ ประพัฒน์โพธ์ิ ม.4 3.54 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

ธนกร คันธาเวช ม.5 2.79 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

นพกร ก าเนิด ม.4 3.73 กันตังพิทยากร ตรัง

ธนกฤต ชูบัว ม.4 3.19 เทศบาล2 วัดกะพังสุรินท์ ตรัง

อภิมุข ช้ันสกุล ม.4 3.05 วิเชียรมาตุ ตรัง

วศิน สุนทรวิภาต ม.5 3 วิเชียรมาตุ 3 ตรัง

พชรดนัย หมานหรา ม.4 3.15 วิเชียรมาตุ3 ตรัง

นิติรัฐ มากแก้ว ม.6 3 วิเชียรมาตุ3 ตรัง

พนาย ฐิติเวโรจน์ ม.5 3.51 สภาราชินี ตรัง

อาทิตยพันธ์ ทองขาว นายสิบต ารวจ 3.14 สภาราชินี จ.ตรัง ตรัง
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จีรภัทร แสงศิริรักษ์ ม.4 3.87 ตากพิทยาคม ตาก

ตรีท เ ศศ ปา ระ มี สา  ม.4 3.93 ตากพิทยาคม ตาก

จิตรภานุ สุขเกษม ม.6 3.56 ตากพิทยาคม ตาก

ณัฐกานต์ พุมมี ม.6 3.37 ดาวทอง นครนายก

ภานุพันธ์ ช่อมะลิ ม.5 2.81 นครนายกวิทยาคม นครนายก

ตฤณ หวังชัย ม.5 3.44 องครักษ์ นครนายก

ธนเดช  อินสว่าง ม.5 3.33 Joseph Upatham นครปฐม

กรวัฏฏ์ ไหลพิริยกุล ม.5 3.2 ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม

ปฏิภาณ จ าปาศรี นายสิบต ารวจ 3.31 ต ารวจ นครปฐม

คณาวุฒิ แสงอุไร ม.4 2.76 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

ธีรเทพ บุญยงค์ ม.6 3 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

ธนชาติ  ณัฐวุฒิ นายสิบต ารวจ 3.1 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม

ธเนศพล ฤทธิธรรม ม.6 2.5 สาธิตเกษตรฯ ก าแพงแสน นครปฐม

ชิษณุพงศ์ โขวัฒนชัย ม.4 3.2 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

เศรษฐกรณ์ บัวชู ม.4 3.6 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

กษมา นาญาติ ม.5 2.32 นครพนมวิทยาคม นครพนม

นิติภูมิ จันทะขิน ม.4 3.2 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

วิษณุ ชัยพันธ์ ม.5 1.62 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

ภานุวัฒน์ เขียวชอุ่ม ม.5 3.21 อุเทนพัฒนา นครพนม

ธนภัทร หาญประโคน ม.5 3.3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา

ภูริพัฒน์ ตาดไธสง ม.4 3.89 ปากช่อง นครราชสีมา

ภูธนะ  ชาครนิธิพงศ์ ม.6 3.94 พิมายวิทยา นครราชสีมา

กันตินันท์ สิทธิมณีวรรณ ม.4 3.01 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

พีรกานต์ ชายกลาง ม.4 3.84 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

พชรพล  เข็มสว่าง ม.4 3.93 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

บุณยวีร์ โสฬส ม.5 3.77 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

ณัฐวิญญ์  อติวัฒน์อังกูร ม.5 3.88 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

ชนาพัฒน์ อายุวัฒน์ ม.5 3.94 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

พุฒิพงศ์  นากลาง ม.5 3.07 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

อภิสิทธ์ิ พุทธวงษ์ ม.5 3.57 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

คมเพชร สุมา นายสิบต ารวจ 2.75 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา

พิพัฒพงศ์ กล่ันเกษม ม.6 3 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

กิตติโชค  มุสิแดง ม.4 3.01 เตรียมอุดมภาคใต้ นครศรีธรรมราช

ณัฐภัทร รัตนพันธ์ นายสิบต ารวจ 2.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
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ณัฐพงศ์  จันทร์ลอย ม.5 3.57 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ธนกฤต  เราะหะวิลัย ม.5 2.28 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ธรรมรัตน์ รัตนพล ม.5 3.56 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

เศรษฐพงศ์ พริกคง ม.5 3.01 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ชัยพิสิฐ ฤทธ์ิชู ม.5 3.68 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ศุภณัฐ ประทุมทอง ม.5 3.15 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ณัฏฐกฤต  โสสนุย ม.4 3.16 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

ติณห์ สุมน ม.5 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

ภีมชยุตม์ วิเชียรสว่าง ม.5 3.06 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

ปิยวัฒน์ อภัยรัตน์ ม.6 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช

ภัทรพล  มูลทองค า นายสิบต ารวจ 1 ศภร ภ6 นครสรววค์

บุญเหลือ พุ่มภักดี นายสิบต ารวจ 3 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

อธิป ตาลเพ็ชร ม.5 3.6 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

จาฏุพจน์  แสงกล้า ม.5 3.03 ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์

ตฤณ  สุทธิวัฒนานนท์ นายสิบต ารวจ 3.53 นครสวรรค์ นครสวรรค์

ณัฐนล พูลคุ้ม ม.4 3.46 นครสวรรค์ นครสวรรค์

รามิน จิรังการ ม.5 3.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์

อิทธิโชติ ล้อศรีพัฒน์ ม.5 3.8 นครสวรรค์ นครสวรรค์

พงศภัค นิกรธรรมรัต ม.5 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์

ปุระชัย เมฆสุข ม.5 3.14 นครสวรรค์ นครสวรรค์

ธัมมภัสสร์ มากซุง ม.6 3.36 นครสวรรค์ นครสวรรค์

นันทิพัฒน์ วงศา  ม.5 3.33 นครสวรรค์  นครสวรรค์ 

พัชรพล ค าสน ม.4 3.96 ชลประทานวิทยา นนทบุรี

ธนวัฒน์ โชติรัตน์อมรกุล ม.5 4 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี

ภาณุพงศ์ เกลือกัน ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี

ยศวัฒน์ สัจจะวีระชัย ม.4 3.6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

วีรกุล  สร้อยค า ม.5 3.52 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

กชภณ สีบุญเรือง ม.6 3.7 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี

ชนาธิป โอโน ม.4 3.75 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

เพชรกล้า สีเขียว ม.5 2.7 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

ธนาธิป ไชยคง ม.4 3.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ณภัทร กัลยาณมิตร ม.4 3.83 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ปุญญพศ หลิมจ ารัส ม.5 3.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

ธนพล ยกโต ม.5 3.8 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
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วศิน ไผ่สีสุก ม.6 3.83 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี

อัยณัฐชาล พรมจิตร ม.5 3.23 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี

ศักราช งามจันทราทิพย์ ม.6 3.29 นราธิวาส นราธิวาส

ทฤษฎี อนันต์ชลธี ม.4 3.65 สุไหงโก-ลก นราธิวาส

ภราดร อุ่นใจ ม.4 3.67 ท่าวังผาพิทยาคม น่าน

กิตติพงศ์  วิหก ม.5 3.25 ปัว น่าน

ธนพัฒน์ จิตใจ ม.4 3.46 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน

ภูมิฐนนท์ ค ามณีวณิชวงศ์ ม.5 3.12 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน

นพดล ภิรัญค า ม.4 3.22 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

นิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ม.5 3.35 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน

ภูมิพัฒน์ พิพิธนวงค์ ม.4 3.74 สตรีศรีน่าน น่าน

ปราบปราม ค ายืน ม.5 2.76 สตรีศรีน่าน น่าน

บูรพา ยาวิไชย ม.5 3.2 สตรีศรีน่าน น่าน

ณัฐวัฒน์ อุปจักร์ ม.5 0.5 บ้านนาแก บ่อเกลือ

ฉัตรเกล้า นโรปการณ์ ม.4 3 นางรอง บุรีรัม

รัชชานนท์ รักสัตย์ ม.5 3.33 นางรอง บุรีรัมย์

สุริยพงศ์ ปุเลโต ม.5 3.29 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

ปุณณวิช ใจกล้า ม.6 2.9 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

นันทชัย แสงงาม ม.5 3.71 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

ชนกันต์ ช่างภู่ นายสิบต ารวจ 2.2 คณะราษฏร์ บ ารุง ปทุมธานี ปทุมธานี

ภัทรชนนท์ สิงห์คาร ม.5 3.31 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

ดลนที ประเดิมรัตนกุล ม.4 3.36 ปทุมวิไล ปทุมธานี

ธัญเทพ รินทระ ม.4 3.74 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

นพรัตน์ หวานเย็น ม.5 3.96 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

วรชยุต ผิวนวล ม.5 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

นัฐติวัฒน์ ทองแกมแก้ว นายสิบต ารวจ 3.2 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

ภูวิศ ล้ิมไพโรจน์ ม.4 3.48 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

พีรวิชญ์ ฤทธิโพธ์ิ ม.4 3.43 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

ภัทรวงศ์ ประดับวงศ์ ม.4 3.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี

รัชชานนท์ รักเดช ม.4 3.67 สาธิตวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี

นันทวัฒน์ จันทร์ทิม ม.5 2.31 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี

ชัยพัชร์ วงศ์วาสน์ ม.5 3.17 สารสาสน์วิเทศน์คลองหลวง ปทุมธานี

ไวยวุฒิ ยังดี ม.5 3.75 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์

กฤติชาติ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา ม.5 3.77 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
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ไชยวัฒน์ หาดี ม.4 2.54 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

ฐิติกร พวงสุวรรณ ม.4 2.97 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

พศุตม์ ร่วมชาติ ม.4 2.9 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

เอกนรินทร์  แป้งหอม นายสิบต ารวจ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

ศักด์ิสรัล เกษมสุขไพศาล ม.4 3.25 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

อารยะ  ทวีศรี ม.4 3.3 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์

จารุวิทย์ เทพวาที ม.4 3.31 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

อรรถชัย ผุดผ่อง ม.4 3.2 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี

รักไทย  เเย้มกล่ิน ม.5 3.91 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี

รังสิมันต์ โฆษวณิชกิจ ม.4 3.25 วัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี

นาย จีรศักด์ิ อนันต์ทสิทธ์ิ ม.4 3.4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา

ชวกรณ์ บุญมี ม.4 3.05 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา

ณัฐชานนท์ สงวนทรัพย์ ม.4 3 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

กิตติภพ ปุณณะเวส ม.4 3.3 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

จิรภัทร โพธ์ิดี ม.5 3.48 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

เกียรติศักด์ิ ดีจันจ้อย ม.5 3.12 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

พีรพล พราวศรี ม.5 3.44 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

ภานุวัฒน์  เมฆมะตูม ม.5 3.44 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

สหภัฎร์ ศิริวัฒน์ ม.6 3.3 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

พิชิตชัย อ้อยกาม ม.4 3.82 พะเยาพิทยาคม พะเยา

ศุภสัณห์ พิรบรรณ ม.4 3.88 พะเยา

ปัตติมงคล ปานสง ม.5 3.81 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

นันทิพัฒน์  มาณะแก้ว ม.5 3.5 พัทลุง พัทลุง

ณชนันท์ ชัยศิริ ม.5 3.32 พัทลุง พัทลุง

ภวัต พรหมอ่อน ม.5 3 พัทลุง พัทลุง

กิตติศักด์ิ กิจเวช ม.5 3.51 พัทลุง พัทลุง

กฤษณพล สัจจะบุตร ม.5 3.35 พัทลุง พัทลุง

รุ่งรวิน ทองสีด า ม.5 3.56 สตรีพัทลุง พัทลุง

พิสิษฐ์ โฉมงาม ม.5 3.21 ตะพานหิน พิจิตร

ปัณณวิชญ์ ภคทิพากร ม.5 3.76 ตะพานหินวิทยาคาร พิจิตร

เมธัส สุนทรภักดี ม.6 2.08 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

วิชชกร  เสนชัย ม.5 2.7 พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก

ณภัทร จิตอารีย์ ม.4 3.15 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

กฤต ทองไสย ม.5 3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
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พชรพล แสงภารา นายสิบต ารวจ 0 ค่ายพระรามหก เพชรบุรี

กิตติภัค ยงไพศาล ม.4 3.71 จุฬาภรณเพชรบุรี เพชรบุรี

อัศนี พันใย ม.5 3.32 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

พิทยุตม์ ลาภพล ม.5 3.31 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี

จิรัฎฐ์ เกตุทัต นายสิบต ารวจ 0 พระรามหก เพชรบุรี

พสิษฐ์ สุนทราวันต์ ม.4 3.6 วิทยาศาสตร  ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

พีรนภ วรวัฒนพิบูลย์ ม.4 3.82 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จิรวิทย์ วีรานันต์ ม.5 3.58 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

ชัยศิริ กงถัน ม.5 3.91 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

ภาณุพงศ์ จอดนอก ม.6 2.9 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

เธียรวัฒน์ สิงห์บุราณ ม.6 3.33 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์

สุภคม ห้าวหาญ ม.4 3.47 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

ปฏิญญา วราสินธ์ุ ม.4 3.3 หนองไผ่ เพชรบูรณ์

ราชัน ชัยนนถี ม.5 3.8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

ปิยดณัย กวาวหน่ึง ม.5 3.74 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่

ปิยะพงษ์  ปรีชา ม.4 3.5 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

เทพฤทธ์ิ บัวเหลือง นายสิบต ารวจ 2.21 วาปีปทุม มหาสารคาม

เก่งเทวา พิลาชัย ม.5 3.79 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม

พีรดนย์ อุค า นายสิบต ารวจ 3 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร

อัครเดช หินน้อย ม.5 2.87 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน

ปัญญา ธานี นายสิบต ารวจ 3.46 ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

กิตติภูมิ  ปัดภัย ม.5 3.65 มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร

ภูชิต ศรีแก้ว นายสิบต ารวจ 3.67 - ร้อยเอ็ด

ปฏิพล     พรมลี ม.6 2 พนมไพร ร้อยเอ็ด

รักษ์เนติ  โคเวียง ม.5 3.14 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด

กฤษดา ตันประสงค์ ม.6 2.95 พิชัยรัตนาคาร ระนอง

ศิวกร ตันยะบุตร ม.4 ตากสิน ระยอง

ชาตโยดม ช้อยเครือ ม.5 2.15 ดรุณาวิเทศศึกษา ราชบุรี

กมลวรรณ ลักษมีรัตน์กุล ม.5 3.03 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

สมเกียรติ สังขสูตร ม.4 3.42 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี

สุวิจักขณ์ เรืองศรี ม.5 3.07 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี

นพพร สิงคร นายสิบต ารวจ 3.86 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

นสต สรัล อ้อยแดง นายสิบต ารวจ 2.89 ศฝร.ภ.7 บ้านไพรสะเดา อ.ปากท่อ ราชบุรี

นิติวัฒน์ ภูจ าปา ม.5 3 สาธิตจอมบึง ราชบุรี
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ธนพัฒน์ พัฒนสิริโยธิน ม.5 2.3 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

กนกศักด์ิ  สีสาวแห ม.5 3.62 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

อรรถเศรษฐ์ วรสหวัฒน์ ม.5 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

ชนาธิป วิโรจน์ศิริ ม.5 3.21 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

ชุภณ พลประมวล ม.4 3.98 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

จุฑาภัทร วาจาดี ม.4 3.98 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

สิริภูมิ สมเครือ ม.6 3 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

ปภาวิชญ์ เกตุยา ม.6 3.41 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

นันทพงศ์  กองตาพันธุ์ ม.4 3.97 พิบูลวิทยาลัย  ลพบุรี

กฤษกร จ าเนียร ม.4 3.55 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี

อนุวัฒน์ เด่นแก้ว ม.4 3.93 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

คมชาญ ไชยวงค์ ม.5 3.77 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง

อภิวัฒน์   อุดมศรี ม.4 2.77 เลยพิทยาคม เลย

ทักษ์ดนัย ทองยา ม.5 3.25 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย

ธนกฤษ กฤษฎาการภิญโญ ม.5 3.35 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ

จักรกฤษณ์ ก่ิงสวัสด์ิ ม.5 2.9 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

เมธี สุขเกษม ม.4 3.3 ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ

มหาสมุทร  เขตสกุล ม.4 3.96 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ธนัทวิชญ์  แหลมไธสง ม.4 3.18 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ธีรวัฒน์ สาสังข์ ม.4 3.88 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

นิติพงศ์ ชมภูวงศ์ ม.4 3.3 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

เนติวิทย์ ค าภาษา ม.4 3.9 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ณัฐศิวัช บุญมา ม.5 3.81 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

คฑาทอง สีหะวงษ์ ม.6 2.67 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

พงษ์สิทธ์ิ ค าคง ม.5 3.2 เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์   ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

ศักด์ิสิทธ์ิ  วัฒนจ านงค์ ม.4 3.21 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

ชัยนันท์ แสนอุบล นายสิบต ารวจ 3 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

พรอนันต์ พันธ์เทียม ม.5 3.92 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

ธนะวิชญ์ เดชราช ม.5 3.86 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียง สกลนคร

จีระเดช วิชัยพรหม ม.5 2.5 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

วิทูร ทราจารวัตร ม.5 3.64 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

ธนัท เพียโคตร ม.5 3.46 ดาวนายร้อย สงขลา

กวิน  สืบภา ม.5 2.6 นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา

กณิศพงศ์ อนุสา ม.4 2.91 มหาวชิราวุธ สงขลา
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กิตติพศ ใหม่ชู ม.4 2.5 มหาวชิราวุธ สงขลา

นายปุรนันท์ พุ่มมา ม.4 2.96 มหาวชิราวุธ สงขลา

กิตติพศ ธรรมชาติ ม.5 3.35 มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา

วัลฮาดีย์ โอล าผล ม.4 3.5 วรนารีเฉลิม สงขลา

วิสิทธ์ิศักด์ิ หม่ืนแก้ว ม.5 2.64 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา

ปานศิริ  ปริสิทธ์ิ ม.5 3.4 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ธนวัต  จันทวงษ์ ม.5 3 เทพศิรินทร์  สมุทรปราการ สมุทรปราการ

อิทธิวัฒน์  ชัยณรงค์สกุล ม.5 3.59 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ

สุกฤต โต๊ะยี ม.5 3.37 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ

นฤนาท ป้องขันธ์ ม.5 2.6 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

จิรภัทร ล้ิมประเสริฐ ม.5 2.65 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ

กฤษฎา พรมรักษา นายสิบต ารวจ 3.7 สมุทรปราการ สมุทรปราการ

วสิษฐ์พล อาบสุวรรณ ม.4 3.48 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

วชิรวินทร์ วรเมศร์กานนท์ ม.5 3.17 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

จักรภัทร โป้สูงเนิน ม.6 3.31 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ธีรพงษ์   โรจน์สิงห์ ม.4 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

วราวุธ เสือข า ม.5 3.87 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

ศิริมงคล แก้วอ าไพ ม.6 3.4 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

พงษพัศ สารินทร์ ม.4 3.77 อรัญประเทศ สระแก้ว

คณิศร ภักดีโต ม.4 3.6 อรัญประเทศ สระแก้ว

ด.ช.ธีระพัฒน์ ศรีรักษ์ ม.4 2.51 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

ภูมิรพี ศรีฟ้า ม.5 3.37 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

ธัชทร ทองอุ่นเรือน ม.5 3.7 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

สิทธิกานต์ วีระสุข ม.5 3.3 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

เกษมสันติ บุญชุ่ม ม.5 3.74 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

สิรวิชญ์ สมต้ังม่ัน ม.5 2.9 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

พัชรวุฒิ ศรีบุญจันทร์ ม.6 2.78 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

วีรเดช จันทวาส ม.5 3.3 หนองแคสรกิจพิทยา สระบุรี

ปภังกร ขุนารักษ์  ม.4 2.88 สระบุรีวิทยาคม  สระบุรี

สิรวิชญ์ พรหมปากดี ม.4 3.24 สิงห์บุรี สิงห์บุรี

นาวี สมพันธ์ ม.5 3.68 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย

พัทธกานต์ แก้วบังเกิด ม.5 2.77 สาธิตพะเยา สุโขทัย

วณัฐพงศ์   ต้ังไทยขวัญ ม.4 3.24 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

ดิศรณ์ บุดดาเลิศ ม.5 3 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
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เหล็กเพชร อุทัยฉาย ม.5 3.5 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

ธราเทพ สง่าแสง ม.4 3.1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ภูกวิน หมวดเชียงคะ ม.6 2.75 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

กรกช  ขยันสะการ ม.5 3.18 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

พานเพชร รุ่งเรือง ม.6 3.29 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี

พัชรพล ปัชชา นักเรียนจ่าอากาศ 3.23 อู่ทอง สุพรรณบุรี

ณัฐพงษ์ พัฒนจิรัสยา ม.5 2.88 อู่ทอง สุพรรณบุรี

สิรภพ ทองแสงแก้ว ม.6 3.74 สุราษฎ์ธานี สุราษฎ์ธานี

ณภัทรพงศ์ นาคเสนา นายสิบต ารวจ 3.34 พุนพิทยาคม สุราษฎร์ธานี

ส.ต.ต.สญชัย จันทร์ปล้อง นายสิบต ารวจ 3.3 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

กฤษฏ์ิวุธ เรืองสวัสด์ิ ม.5 3.51 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

รัชชานนท์  หิรัญรัตน์ ม.5 3.24 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

สัณหณัฐ ยาแสง ม.6 3.6 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

นคเรศ ศรีรักษ์ ม.6 3.45 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี

ธนกฤต แม่นผล ม.4 3.93 บัวเชดวิทยา สุรินทร์

จักรภัทร สมศรี ม.4 3.36 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

ธนภัทร  หัดกล้า ม.4 3.5 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

วรดร บุญประเสริฐสิทธ์ิ ม.5 3.87 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

ศุทธวีร์  สมสะอาด ม.5 3.5 สุรวิทยาคาร สุรินทร์

ภีรพัฒน์  อภิชาตวาณิช ม.5 3.78 สุวิทยาคาร  สุรินทร์ 

ธนายุต บุตดา ม.4 2.9 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย

ณภัทร บุญเรือง ม.5 2.44 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย

กิติธร ผาระนัด ม.4 2.58 น้ าสวยวิทยา หนองคาย

ภูมิภักธ์ิ คงโนนกอก ม.4 3.2 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย

ปวริศร์ เยาวมาลย์ ม.5 2.16 หนองคายวิทยาคาร หนองคาย

พรสวรรค์  นามวงค์ ม.4 2.4 ค าแสนวิทยา สรรค์ หนองบัวล าภู

เสกสรร  สร้อยผล ม.5 2.79 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวล าภู

พชร พัชรวลัย ม.5 3.9 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา

ก้องภพ  พ่ึงทรัพย์ ม.4 3.38 สตรีอ่างทอง อ่างทอง

อนุตร คล้ายประยูร ม.6 3.91 สตรีอ่างทอง อ่างทอง

ศิววัฒน์ แสงจุ้ยวงษ์ ม.4 3.75 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง

ธนวัฒน์ สมน้อย ม.5 3.86 พนาศึกษา อ านาจเจริญ

ธนวัฒน์ ตรีรัตน์ ม.5 3.73 ท6 อุดรธานี

ธนชาติ ศรีจันทร์ ม.4 3.21 บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
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ธนวัฒน์ ปู่แตน ม.4 3.51 ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี

ศุภวัฒน์ อัตโน ม.5 3.5 เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี

ศักด์ิเสถียร พันวิไล ม.4 3.71 มารีย์พิทักษ์ อุดรธานี

ปภาวิน เหลาลาภะ ม.5 4 ศรีธาตุพุิยาคม อุดรธานี

สุรพงศ์ พรหมวิชัย ม.5 2.35 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี

วรทัต  บุรินทรนิตย์ ม.5 3.3 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี

ภูธเนศ วงศ์ศิริธรรมโชติ  ม.5 3.3 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี

อังกฤษ  ทองเจริญ ม.3 3.03 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ชอบธรรม  สิงทพันธ์ ม.3 3.85 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

บดี สาลี ม.3 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

วาทยากร   สันติภาพ ม.3 2.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

บุระชัย   แก่นค า ม.3 3.45 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ชัชพิมุข รัตนมูลตรี ม.4 2.95 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

กิตติภพ บุดดีค า ม.4 2.82 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ศดานันท์ จันทร์เเดง ม.4 3.37 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ธราดล ศรีหอน ม.4 3.46 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ภูธเนศ ทิมินกุล ม.4 3.66 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

เบญจพล แก้ววรรณา ม.4 3.29 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ชินาธร มาลาหอม ม.4 2.62 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

อชิระ วีระพันธ์ุ ม.4 2.72 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

อชิรา วีระพันธ์ุ ม.4 2.72 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

วัชราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

วชิราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 3.43 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ปณิธาน ยางสุด ม.5 3.27 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ภาณุวรรธน์ แสงอาวุธ ม.5 3.01 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ภาณุพงศ์ ประวะโข ม.5 3.46 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

อดิศร ไพศาล ม.5 2.66 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

วงศธร พันชัย ม.5 2.48 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ภูชิต คนแรง ม.5 2.56 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ปัญญากร แย้มกล่ิน ม.5 3.26 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ภูรินท์  ไชยราช ม.5 3.64 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

กฤตเมธ ล าพุทธา ม.5 3.66 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

อันดามัน วรรณคีรี ม.5 2.39 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ณภัทร เจริญชนม์ ม.5 3.53 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
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วัฎจักร แสนชัยอาสา ม.6 2.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

จิณณพัต เสาศิริ ม.6 2.98 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ศุภวิชญ์ สมศรีทอง ม.6 3.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

ปฏิภาณ  สินค า ม.5 3.84 อุตดิตถ์ อุตรดิตถ์

สุวิสิษฐ์  มณีกาศ ม.4 3.17 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

จิระศักด์ิ   ทองเณร ม.5 3.06 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา ม.5 3.54 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ปกครอง ทองค า ม.5 3.8 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

วศิน ภู่สวัสด์ิ นายสิบต ารวจ 3.48 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

พงษ์ศิริ ศิลาพันธ์ ม.6 2.94 อุทัยวิทยาคม อุทียธานี

ธนพล ป้อมพิทักษ์ นายสิบต ารวจ 2.49 เดชอุดม อุบลราชธานี

ปิติภัทร บุญชิต ม.5 3.33 เดชอุดม อุบลราชธานี

พลัง พิมพาวัตร ม.5 3.75 เดชอุดม อุบลราชธานี

จตุรภัทร  มะลิลา นายสิบต ารวจ 2.98 นารีนุกูล อุบลราชธานี

ธนชิต บ ารุงผล ม.4 3.84 นารีนุกูล อุบลราชธานี

รามพัฒน์  ถนัดทาง ม.5 2.6 นารีนุกูล อุบลราชธานี

เฉลิมภัทร. เฉลิมศรี ม.4 3 เบญจมะมหาราช อุบลราชธานี

อริย์ธัช อริยรุ่งเรืองกุล ม.5 3.28 เบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ธรากร   ทองหนูนุ้ย ม.4 3.73 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ปริญ เจริญจึงสันติ ม.4 3.35 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

กฤติธี ประดับศรี ม.5 3.25 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ธนภูมิ มณีกอง ม.6 3.35 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

ชลันธร เลขมาศ ม.6 3.53 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

วราธร ศุภอักษร ม.4 3.22 ฮ้ัวเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี


