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ภัทรพล เกกินะ ม.5 3.35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี สมบูรณ์
ธนะวรรธน์ หอมสุคนธ์ นายสิบต ารวจ 3 ช่างกรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
รชต ชูคดี ม.4 3.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
อธิป โชติพรหม ม.5 2.7 บดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ชิษณุพงศ์ วงษ์ศิริ ม.4 3.04 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
แทนรัก ทองสมบูรณ์ ม.4 2.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
สกรรจ์  ทองกาน ม.5 3.39 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
กนกพล เมตตาสัตย์ ม.5 3.69 ส.มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
กฤตติณณ์ จันทรสูรย์ ม.5 2.14 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
กิตติธัช เลาวกุล ม.4 3.27 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ชยพล  ไชยขันแก้ว ม.4 3.8 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
โชตินล  เศวตรักต ม.5 3.54 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ณัฏฐ์พิพัฒ นิลประกอบกุล ม.5 3.4 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ณัฐคุณาสิน  ล้ิมไกรวุฒิ ม.4 3.84 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ณัฐนันท์ ศึกษากิจ ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ณัฐสิทธ์ิ กองจ าปา ม.5 3.36 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ทศพล ประดา ม.6 2.9 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ธีรพัฒน์  แสงฉวาง ม.4 3.16 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
นพรัตน์ ปัญจะหงษ์ค า นายสิบทหาร 3.77 จ่าอากาศ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ประภาคย์  วารนิช ม.4 3.11 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ประวันวิทย์ จ าปีทอง ม.5 3.8 อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปานชนม์   ปานจันทร์ ม.5 2.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปุณยวีร์ เรืองสมวงศ์ ม.4 2 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
พงษ์พิพัฒน์  วงศ์สืบสกุล ม.4 3.88 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
พีรณัฐ บุญประเสริฐ ม.5 3.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภากร สหพัฒนา ม.4 3 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภูมิพัฒน์   ศักด์ิกีรติ ม.4 3.3 วชิราวุธ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภูมิภัทร ศิลพร ม.5 2.6 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภูรินทร์ แก้วทอง ม.5 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
โรจนัสถ์์ ชูโต ม.5 3 ฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
วรสิทธิ ตุงคะเศรณี ม.5 3.51 อ านวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ศิวัช เพ็ชรกลม ม.5 3.2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
อภิชา สุคนธ์ขจร ม.5 3.5 บดินทร2 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
อภิสิทธ์ิ เอ้ียวศุภมงคล ม.6 3.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
เจตพัฒน์ ธรรมศักดากร ม.5 3 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ธนดล ถาพิลา ม.5 2.81 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ประภาคย์  วารนิช ม.4 3.11 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ภัทรพงศ์ ภัทรกวิน ม.4 3.89 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
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สองภาคภูมิ  พลเหลา ม.4 3.8 เทพลีลา กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ธราดล โพธิเดช ม.5 2.9 หอวังนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
พีรวิชญ์ อ่อนละมย ม.4 1.88 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ภูภัท สังข์ทอง ม.5 2.9 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
อนวัช อุดม ม.5 3.31 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
อัครวินทย์ สิริปุณยาดิรัชต์ ม.4 2.75 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลับ กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ภูริวัฒน์ นภาลัย นายสิบต ารวจ 0 หอวัง กรุงเทพมหานคร ยังไม่สมบูรณ์
ชนสรณ์ บุญทวี ม.5 3.68 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ชนะศักด์ิ จันทะนะ ม.5 2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
เดชชย วิชัยดิษฐ์ ม.5 3.4 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ต้นน้ า อ่อนฤทธ์ิ ม.4 3.72 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ธนบดี ถอบท่วมทรัพย์ ม.5 3.36 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ธีธัช ขันธวิธิ ม.5 3.31 อิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ธีรพัชร์  เลิศพรมาตุลี ม.4 3.77 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
นฤพนธ์  รอดเย็น ม.6 4 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
บดินทร์ เฟ่ืองประชากร ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
บุรัสกร นวลสุวรรณ์ ม.5 3.71 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปณิธาน รุ่งแสง ม.4 2.5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปณิธิ ตุลาธร ม.5 2.85 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปัญจวิชญ์ โอฬารปิติพันธ์ ม.4 3.45 บดินทร์2 กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปัณณธร เหรียญทอง ม.5 3.25 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปิยะณัฐ มณีสาย นายสิบต ารวจ 2.38 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
พร้อม สุขกิจบ ารุง ม.5 2.02 สาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
พีระพัฒน์ เหมศรี ม.6 3.78 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภรัณยู ศรีงามผ่อง ม.5 3.97 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภัทรชนนท์  สิงห์คาร ม.5 3.5 สารสาสน์วิเทศน์สายไหม กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภาณุวิชญ มีทอง ม.5 3.15 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ภูมิปรัช เมฆโพธ์ิ ม.5 2.87 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
วศิน จันทร์พิพัฒน์ผล ม.5 3.56 ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
สิทธิพล บรรเทิงใจ ม.4 3.32 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
สิรวิชญ์ หัสกุล ม.6 3.81 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
อัครพัฒน์  วงศ์นิมิตร ม.4 3.24 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ณัฐนันท์ เช่ียวกล ม.6 3.5 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ธนดล ศรีมงคล ม.4 2.71 ฤทธิยะวรรณลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
นพรุจ ครุฑแดง ม.5 3.3 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
ปฏิภาณ ผาไธสง ม.6 3.5 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
อนุสัญญา แก้วสุวสิงห์ ม.4 3.7 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สมบูรณ์
กฤษณกาญจน์ กันเจียมตัว นายสิบต ารวจ 2.64 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ยังไม่สมบูรณ์



ช่ือ-นามสกุล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี เกรด โรงเรียน จังหวัด สถานะการสมัคร

ประกาศรายช่ือ เพ่ือตรวจสอบ (อัปเดต 3 พ.ย.62) 
คอร์สเตรียมทหารออนไลน์ม.4-ม.6 เทอม2/62

หมายเหตุ : สอบวัดความรู้ก่อนเรียน เสาร์ท่ี 9 พ.ย.62 และเร่ิมเรียนได้ในอาทิตย์ท่ี 17 พ.ย.62 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ธนธัส ภูบุญคง ม.5 3.19 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ สมบูรณ์
โอบเอ้ือ ไกรทรัพย์สม ม.5 3.82 อนุกูลนารี กาฬสินธ์ุ ยังไม่สมบูรณ์
ธนวัฒน์  ศรีชูยงค์ ม.5 3.9 ร่องค า กาฬสินธ์ุ สมบูรณ์
พลกฤต ศรีหาญ ม.4 3.84 บัวขาว กาฬสินธ์ุ สมบูรณ์
ธนวัฒน์ ศรีประไหม ม.6 3.76 วัชรวิทยา ก าแพงเพชร ยังไม่สมบูรณ์
สุรวุฒิ นวนจร นายสิบต ารวจ 3.2 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ยังไม่สมบูรณ์
กุลพัทธ์     เครือชะเอม ม.5 2.22 โยธินบูรณะ กุงเทพ สมบูรณ์
จิรภัทร จรรยางาม ม.5 3.76 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ยังไม่สมบูรณ์
จิระศักด์ิ ป้อมมาตา ม.5 3.48 ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น ยังไม่สมบูรณ์
ปัณณวัฒน์ ขวัญโพน ม.5 3.46 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ยังไม่สมบูรณ์
วีรภัทร น าเจริญ ม.4 3.56 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ยังไม่สมบูรณ์
สิปปนนท์ ทองมีศรี ม.4 3.28 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ยังไม่สมบูรณ์
กังวาลไพร  ชัยนัด ม.4 3.59 เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น สมบูรณ์
ฉัฐวัฒน์ จรรจาวิจักษณ์ ม.5 2.51 สาธิต มข.(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น สมบูรณ์
ณัฐพนธ์ โนนทิง ม.5 3.41 สาธิต (ขอนแก่น) ขอนแก่น สมบูรณ์
ธนทัต นาถมทอง ม.4 3.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สมบูรณ์
ธรรมพล สาผิว ม.4 2.38 กัลยาณวัตร ขอนแก่น ขอนแก่น สมบูรณ์
ธัชธรรม วงศ์สกุลเพชร ม.4 2.88 มัญจาศึกษา ขอนแก่น สมบูรณ์
นครินทร์ อาสานอก นายสิบต ารวจ 3.25 เมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น สมบูรณ์
ภูมินทร์  กู่ชัยภูมิ ม.5 2.8 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น สมบูรณ์
วรภัทร วรรณชัย ม.4 3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น สมบูรณ์
ศิร ปัญญา ม.5 3.48 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น สมบูรณ์
บุรธัช กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.6 3.52 เบญจมราชรังสฤษฏ์ิ ฉะเชิงเทรา ยังไม่สมบูรณ์
ธีรเดช ละครวงษ์ ม.5 3.82 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์
นันทพัทธ์ เลิศสัฒนนนท์ ม.4 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์
ปกรณ์ จันทรศร ม.4 3.83 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์
ณัฐนนท์ สวนปาน นายสิบต ารวจ 3 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค2 ชลบุรี ยังไม่สมบูรณ์
กษิดิศ นุวงษ์ ม.4 3.8 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี สมบูรณ์
โชติพัฒน์ เต็มพงศ์ศรีสง่า ม.4 3.87 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สมบูรณ์
วุฒินันท์ ตาตะ นายสิบต ารวจ 3.9 โพธิสัมพันธ์ ชลบุรี สมบูรณ์
อดิศร  รอดสาหร่าย ม.4 3.59 สรรพญาวิทยา ชัยนาท ยังไม่สมบูรณ์
กริชฏิญญ์ น้อยอาษา ม.5 3.73 ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่สมบูรณ์
รัฐบดินทร์ ลังกาฟ้า ม.5 3.29 ภูเขียว ชัยภูมิ ยังไม่สมบูรณ์
คมเพชร สุมา นายสิบต ารวจ 2.75 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
ชนนาถ เหลืองงาม ม.5 3 คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ สมบูรณ์
ธนัท เพียโคตร ม.5 3.49 กาญจนาภิเษก ชัยภูมิ สมบูรณ์
ภูมิสิทธ์ิ ฦาชา ม.4 3.16 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
ยศกร บุราณ ม.5 3.9 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
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วรพล สุมา ม.6 2.6 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
วราวุธ ทิพย์มโนสิงห์ ม.6 3.1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
ณัฐปคัลภ์ เขาบาต ม.4 3.7 ศรียาภัย ชุมพร สมบูรณ์
พันธ์ุ ไทย  ไทยนุกูล นายสิบต ารวจ 3 ศรียาภัย ชุมพร สมบูรณ์
ธีรดนย์ เเตงเส็ง ม.6 2.97 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย สมบูรณ์
พิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ ม.4 3.54 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สมบูรณ์
ภานุวัฒน์  รุนเดิม นายสิบต ารวจ 2.88 พานพิทยาคม เชียงราย สมบูรณ์
ส.ต.ต.กิจจา คามณี นายสิบต ารวจ 2.25 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สมบูรณ์
อังกูร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.4 3.86 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สมบูรณ์
ศุภพฎฐ์  บุญซ้อน ม.5 2.79 โกวิทธ ารงเชียงใหม่ เชียงใหม่ ยังไม่สมบูรณ์
ณภัทร สันสุวรรณ ม.6 2.91 ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
ณัฐดนัย อินทรจักร นายสิบต ารวจ 3.22 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
ธนกร คันธาเวช ม.5 3.06 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
นคดนย์ บัณฑิตชูสกุล ม.4 3.85 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
ภูรีวัฒน์  สุรังสิมันต์กุล ม.6 2.75 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ สมบูรณ์
ศุภพฎฐ์ บุญซ้อน ม.5 2.79 โกวิทธ ารงเชียงใหม่ เชียงใหม่ สมบูรณ์
สิรวิชญ์ ละม่อม ม.5 3.5 กาวีละ เชียงใหม่ สมบูรณ์
จิรทีปต์  เเก้วมณี ม.4 3.67 บูรณะร าลึก ตรัง สมบูรณ์
ณัฐชนน แอโส๊ะ ม.4 3.19 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง สมบูรณ์
ธนกฤต  ชูบัว ม.4 3.19 เทศบาล2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง สมบูรณ์
นิติรัฐ มากแก้ว ม.6 3 วิเชียรมาตุ3 ตรัง สมบูรณ์
ปิติวัฒน์  เพ็ชรขันธ์ ม.4 2.43 สภาราชินี ตรัง สมบูรณ์
พนาย  ฐิติเวโรจน์ ม.5 3.52 สภาราชินี ตรัง สมบูรณ์
วศิน สุนทรวิภาต ม.5 3.1 วิเชียรมาตุ3 ตรัง สมบูรณ์
วิธวินท์ ชุ่มช่ืน ม.4 3.12 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง สมบูรณ์
อภิมุข ช้ันสกุล ม.4 2.92 วิเชียรมาตุ ตรัง สมบูรณ์
อาทิตยพันธ์ ทองขาว นายสิบต ารวจ 3.14 สภาราชินี ตรัง สมบูรณ์
เมธิส อินเเจ้ง ม.5 3.97 ตากพิทยาคม ตาก ยังไม่สมบูรณ์
จิตรภานุ สุขเกษม ม.6 3.5 ตากพิทยาคม ตาก สมบูรณ์
จีรภัทร แสงศิริรักษ์ ม.4 3.87 ตากพิทยาคม ตาก สมบูรณ์
ตรีท เ ศศ  ปาระ มี สา  ม.4 3.76 ตากพิทยาคม  ตาก สมบูรณ์
ธนกฤต จึงส าเร็จการ ม.4 3.05 ผดุงปัญญา ตาก สมบูรณ์
ณัฏฐกฤต  โ สส นุย ม.4 2.87 สา ธิตเทศบาลวัด เพช รจ ริก นคร ศรี ธรรม ราช  ยังไม่สมบูรณ์
ธนภัทร  อิสระมงคลการ ม.5 3.78 นครนายกวิทยาคม นครนายก ยังไม่สมบูรณ์
ธรรมนูญ วิริยะประกอบ นายสิบต ารวจ 2.5 นครนายกพิทยากร นครนายก ยังไม่สมบูรณ์
ชนะพล สุขพูล ม.6 3.54 บ้านนานายกพิทยากร นครนายก สมบูรณ์
พลวัต ทวีทรัพย์ ม.4 3.2 นครนายกวิทยาคม นครนายก สมบูรณ์
ณัฐชนน บุตรดา ม.6 2.96 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม ยังไม่สมบูรณ์
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ธีรเทพ  บุญยงค์ ม.6 3 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม ยังไม่สมบูรณ์
เศรษฐากรณ์ บัวชู ม.4 3.14 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ยังไม่สมบูรณ์
จุมพล จันทบุตร ม.6 2.91 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
ชาญณรงค์ แก้วมาตร ม.4 3.28 คงทองวิทยา นครปฐม สมบูรณ์
ณัฏฐณภัทร  สิทธิโสภา ม.6 3.01 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
นนทฤทธ์ิ ฮาบพนม ม.6 2.78 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
พนา ถมค้าพาณิชย์ ม.5 2.97 สาธิตเกษตรก าเเพงเเสนฯ นครปฐม สมบูรณ์
วีริสา ผิวอ่อน ม.4 3.07 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
สิรวิชญ์ เหลืองไพฑูรย์ ม.4 3.7 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม สมบูรณ์
ภานุวัฒน์ เขียวชอุ่ม ม.5 3.21 อุเทนพัฒนา นครพนม สมบูรณ์
สฤษฏ์  ยศไชยวิบูลย์ ม.5 3.1 อุเทนพัฒนา นครพนม สมบูรณ์
กิตติพันธ์ุ สืบสารคาม ม.4 2.77 ปากช่อง นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
ชนาพัฒน์ อายุวัฒน์ ม.5 3.77 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
ชาญชนะ ฤทธ์ิกลาง ม.5 2.74 ประทาย นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
ณัฐวิญญ์  อติวัฒน์ฮังกูร ม.5 3.68 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
ปัณณวิช รบชนะชน ม.5 3.57 บุญวัฒนา นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
โรจกร ลารินทา ม.4 3.91 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
สิรภพ โพธิโต ม.4 3.8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
อภิสิทธ์ิ พุทธวงษ์ ม.5 3.89 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ยังไม่สมบูรณ์
กิตติกร สมใจ ม.5 3.8 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
ธีราวัชร์  คงแสง ม.5 2.75 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
พงศธร ฝอยตะคุ ม.4 2.93 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา สมบูรณ์
ภานุวัตร  ธรรมสุนา นายสิบต ารวจ 3.4 วัดประชานิมิตร นครราชสีมา สมบูรณ์
ยุทธพงษ์ วรศาสตร์ ม.6 3.48 ด่านขุนทด นครราชสีมา สมบูรณ์
วรเมธ  ไชยเทพา ม.5 3.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
ศุภกร ยศสูงเนิน ม.5 3.8 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
อธิศ หม่ืนแสน ม.5 3.27 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
อาทิตย์ จุทานิตย์ ม.5 2.91 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา สมบูรณ์
คณิศร ช่วยสร้าง ม.5 3.14 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช ยังไม่สมบูรณ์
ณัฐพงศ์  จันทร์ลอย ม.5 3.46 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ยังไม่สมบูรณ์
ธนภพ วุฒิพงศ์ ม.4 2.88 สาธิตเพชรจริก นครศรีธรรมราช ยังไม่สมบูรณ์
นวมินทร์ ศรีคงแก้ว ม.5 2.94 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ยังไม่สมบูรณ์
ปกรณ์ สุดสงค์ ม.5 3.7 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ยังไม่สมบูรณ์
พัทธดนย์ ศรีจ ารัส ม.5 3.55 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ยังไม่สมบูรณ์
คมกฤษฎ์ิ นาบุญ ม.5 3.36 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
ชัยพิสิฐ ฤทธ์ิชู ม.5 3.91 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
พีรพัชร คงเกต ม.5 2.66 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
ภีมชยุตม์ วิเชียรสว่าง ม.5 3.4 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
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ภูมิ  ณ นรงค์ ม.5 3.96 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช สมบูรณ์
วินัสนันท์ เช้ือเล็ก ม.5 3.29 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
ศิวกร ราชอุไร ม.4 3.33 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
ศุภกฤต อินทรพัฒน์ ม.4 2.8 ปากพนัง นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
อัครภูมิ รักบ ารุง ม.5 2.86 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
ปิยวัฒน์ อภัยรัตน์ ม.6 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศีธรรมราช สมบูรณ์
ทัศนัย หมู่พยัคฆ์ ม.5 2.86 ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ ยังไม่สมบูรณ์
นนทพัทธ์   มีศรี ม.4 3.56 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ยังไม่สมบูรณ์
จาฏุพจน์  แสงกล้า ม.5 3.42 ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ สมบูรณ์
ตฤณ สุทธิวัฒนานนท์ นายสิบต ารวจ 3.53 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
พงศภัค นิกรธรรมรัต ม.5 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
ส.ต.ต.บุญเหลือ  พุ่มภักดี นายสิบต ารวจ 3 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
สิขรินทร์ ตันวิมลรัตน์ ม.5 3.64 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
ธนาธิป ไชยคง ม.4 3.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี ยังไม่สมบูรณ์
พัชรพล ค าสน ม.4 3.88 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ยังไม่สมบูรณ์
จิรัฎฐ์ เกตุทัต นายสิบต ารวจ 1 กศน นนทบุรี สมบูรณ์
ญาณภัทร บัวเผ่ือน ม.4 2 บางบัวทอง นนทบุรี สมบูรณ์
ธนวัฒน์ โชติรัตน์อมรกุล ม.5 4 เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ  นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
ปรินทร โมรีศิลป์ ม.5 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
ปุญญพศ หลิมจ ารัส ม.5 3.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
เมธาศิษฐ์ ดิลกจรัสพงศ์ ม.4 3.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
ไวทิน วิโรจน์รังสรรค์ ม.5 3.77 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สมบูรณ์
สิรวิชญ์   ชัยบ ารุง นายสิบต ารวจ 3 ชลประทานวิทยา นนทบุรี สมบูรณ์
อัครพล แสนพันดร ม.4 2.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
อัยณัฐชาล พรมจิตร ม.5 3 กุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
ภูมิพัฒน์ พิพิธนวงค์ ม.4 3.8 สตรีศรีน่าน น่าน สมบูรณ์
ณรงค์กร  พดาเวช ม.5 3 ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ สมบูรณ์
นันทชัย แสงงาม ม.5 3.91 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์บุรีรัมย์ ยังไม่สมบูรณ์
ฉัตรเกล้า นโรปการณ์ ม.4 3.55 นางรอง บุรีรัมย์ สมบูรณ์
ปุณณวิช ใจกล้า ม.6 2.9 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สมบูรณ์
ภัทรวงศ์ ประดับวงศ์ ม.4 3.02 สาธิตวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี ยังไม่สมบูรณ์
กิตติพศ กอโชคชัย ม.4 4 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี สมบูรณ์
ชัยพัชร์ วงศ์วาสน์ ม.5 3.14 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี สมบูรณ์
ณัฐภัทร  สุทธิ ม.6 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
ดลนที ประเดิมรัตนกุล ม.4 3.36 ปทุมวิไล ปทุมธานี สมบูรณ์
ธัญเทพ  รินทระ ม.4 3.74 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
นพรัตน์ หวานเย็น ม.5 3.9 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
นิธิศ สนสกุล ม.5 2.6 นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา2 ปทุมธานี สมบูรณ์
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พีรวิชญ์ ฤทธิโพธ์ิ ม.4 2.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
ภคภัทร  พรรณสุข ม.4 3.13 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี สมบูรณ์
รัชชานนท์ รักเดช ม.4 3.61 สาธิต มรภ. ปทุมธานี สมบูรณ์
สิทธิปกรณ์ สุขนิกร ม.5 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ปทุมธานี สมบูรณ์
อัครวัต คล้ายแสง ม.6 3.8 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
พศุตม์ ร่วมชาติ ม.4 2.9 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่สมบูรณ์
ภูริวัฒน์  ช่ืนบาน ม.5 2.5 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่สมบูรณ์
ขิปปพัฒน์ ฮ้ัวจ้ัน ม.6 3.01 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
จักรกฤษณ์ คงคา ม.4 2.51 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
ฐิติกร พวงสุวรรณ ม.4 2.01 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
นิติพัฒน์ ศรีขาว นายสิบต ารวจ 3.53 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
ปิยวัช  เหลืองนฤทัย ม.4 3.2 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
พงศกร เกียรติภัทรชัย ม.5 3.05 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
ศักด์ิสรัล เกษมสุขไพศาล ม.4 3.84 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
ทัดทัย ริบรวมทรัพย์ ม.5 3.53 วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่สมบูรณ์
ธนภัทร์ โพธิ ม.5 3.28 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ยังไม่สมบูรณ์
คณาธิป  ประเสริฐกุล ม.5 3.25 ปราจีนราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สมบูรณ์
เกียรติศักด์ิ ดีจันจ้อย ม.5 3.14 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
จิรภัทร โพธ์ิดี ม.5 3.42 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
ชวกรณ์ บุญมี ม.5 3.06 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
ธีรภัทร สุขเกษม ม.6 2.31 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
พชร  พัชรวลัย ม.5 3.9 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
พีรพล พราวศรี ม.5 3.44 อยุธยาวิยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
รัฐภูมิชัย  ไผ่งาม ม.5 3.56 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
วสุ สังข์ประไพ ม.5 3.21 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
ศิริมณโชค พงษ์ธานี ม.5 3.33 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
สหภัฎร์ ศิริวัฒน์ ม.6 3.37 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
ญาณวิทย์  ชาวเวียง ม.5 3 เชียงค าวิทยาคม พะเยา สมบูรณ์
พัทธกานต์ แก้วบังเกิด ม.5 3 สาธิตพะเยา พะเยา สมบูรณ์
พิชิตชัย อ้อยกาม ม.4 3.82 พะเยาพิทยาคม พะเยา สมบูรณ์
ภัทราวุธ  เรียบร้อย ม.4 3.78 พะเยาพิทยาคม พะเยา สมบูรณ์
ศุภสัณห์ พิรบรรณ ม.4 3.88 พะเยาพิทยาคม พะเยา สมบูรณ์
เอกลักษณ์ วันลับแล นายสิบต ารวจ 2.86 ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา สมบูรณ์
นันทิพัฒน์ มาณะแก้ว ม.5 3.5 พัทลุง พัทลุง ยังไม่สมบูรณ์
ภูริเดช ย่ิงด านุ่น ม.4 3.25 พัทลุง พัทลุง ยังไม่สมบูรณ์
สุกฤษฏ์ิ พรหมรุ่ง ม.4 3.13 พัทลุง พัทลุง ยังไม่สมบูรณ์
กิตติศักด์ิ กิจเวช ม.5 3.51 พัทลุง พัทลุง สมบูรณ์
ณชนันท์ ชัยศิริ ม.5 3.15 พัทลุง พัทลุง สมบูรณ์
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ธนกฤต สุกทอง ม.4 3.53 สตรีพัทลุง พัทลุง สมบูรณ์
ภวัต พรหมอ่อน ม.5 3 พัทลุง พัทลุง สมบูรณ์
รุ่งรวิน ทองสีด า ม.5 3.56 สตรีพัทลุง พัทลุง สมบูรณ์
อธิธัช บุญรอด ม.4 2.27 สตรีพัทลุง พัทลุง สมบูรณ์
ษมาวีร์ วรฉัตร ม.6 1.8 สระหลวงพิทยาคม พิจิตร ยังไม่สมบูรณ์
พลฤทธ์ิ ไวยจารีย์ ม.5 3.79 บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร สมบูรณ์
พิสิษฐ์  โฉมงาม ม.5 3.43 ตะพานหนิ พิจิตร สมบูรณ์
กฤต ทองไสย ม.5 3.1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ยังไม่สมบูรณ์
เมธัส สุนทรภักดี ม.6 3.19 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ยังไม่สมบูรณ์
ณภัทร จิตอารีย์ ม.4 3.15 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สมบูรณ์
ปิยะวัฒน์ โคกน้อย นายสิบต ารวจ 2 ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก สมบูรณ์
พีรัชชัย นะถา ม.6 3.2 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สมบูรณ์
วิชชากร เสนชัย ม.5 2.7 พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก สมบูรณ์
เอกวัฒน์ เศวตภูมิพัฒน์ ม.4 3.28 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ยังไม่สมบูรณ์
ชคัทพล เย็นกาย ม.6 3.54 สาธิตมรภ.เพชรบุรี เพชรบุรี สมบูรณ์
พยุหพล บุญญา ม.4 3.52 พรมหมานุสรณ์เพชรบุรี เพชรบุรี สมบูรณ์
วัจน์กร พันธ์ดี นายสิบต ารวจ 2.75 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สมบูรณ์
วิษณุ  ชุ่มจิต ม.4 3.41 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สมบูรณ์
อัศนี พันใย ม.5 3.32 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
ชนาธิป กันธาพรม ม.5 3.91 จิตพิมล เพชรบูรณ์ ยังไม่สมบูรณ์
กิตติทัช ใหม่สวัสด์ิ ม.5 3 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
จิรวิทย์ วีรานันต์ ม.5 3.58 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
ชัยศิริ กงถัน ม.5 3.91 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
ธนกฤต  กุลเกล้ียง นายสิบต ารวจ 3.5 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
เธียรวัฒน์ สิงห์บุราณ ม.6 3.51 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
ปฏิญญา วราสินธ์ุ ม.4 3 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
สุภคม  ห้าวหาญ ม.4 3.47 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
ตุลย์ สัทธรรมนุวงศ์ ม.5 3.8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ สมบูรณ์
ปิยดณัย  กวาวหน่ึง ม.5 3.7 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ สมบูรณ์
ราชัน ชัยนนถี ม.5 3.8 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ สมบูรณ์
ส.ต.ต.วัชระ กันเสย์ นายสิบต ารวจ 3.5 สาธิต แพร่ สมบูรณ์
ปิยะพงษ์ ปรีชา ม.4 3.5 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สมบูรณ์
กิจธะวิท หารวิชา ม.4 3.28 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ยังไม่สมบูรณ์
ชิษณุวงศ์  ศรีนาราง ม.4 3.87 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ยังไม่สมบูรณ์
ปริญญา  ปักกาโล นายสิบต ารวจ 3.52 วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่สมบูรณ์
วรเมธ เพ่ิมนาม ม.4 3.62 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ยังไม่สมบูรณ์
ส.ต.ต.เทพฤทธ์ิ บัวเหลือง นายสิบต ารวจ 2.5 วาปีปทุม มหาสารคาม ยังไม่สมบูรณ์
ธีระพล วงษ์ภา นายสิบต ารวจ 3.59 วาปีปทุม มหาสารคาม สมบูรณ์
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พีรดนย์ อุค า นายสิบต ารวจ 3.23 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร สมบูรณ์
ประชารัฐ นามโย ม.5 3.83 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ยังไม่สมบูรณ์
กิตติภูมิ  ปัดภัย ม.5 3.65 มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร สมบูรณ์
ปัญญา  ธานี นายสิบต ารวจ 3.46 ค าเข่ือนเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร สมบูรณ์
นสต.สหัสวรรษ เพชรขัน นายสิบต ารวจ 3.37 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค9 ยะลา สมบูรณ์
ธงชัย วิเศษธร ม.5 2.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด ยังไม่สมบูรณ์
รักษ์เนติ  โคเวียง ม.5 2.8 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ยังไม่สมบูรณ์
อัยรัช ธรรมรัตน์ ม.6 3.04 วัดป่า ระยอง ยังไม่สมบูรณ์
ณัฐวุฒิ ขันกสิกรรม ม.5 3.76 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ระยอง สมบูรณ์
ชาตโยดม ช้อยเครือ ม.5 2.19 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี ยังไม่สมบูรณ์
ณภัทร กาญจนปรีชา ม.4 2.18 สาธิตราชภัฏนครปฐม ราชบุรี ยังไม่สมบูรณ์
สุวิจักขณ์ เรืองศรี ม.5 3.12 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ยังไม่สมบูรณ์
นพพร สิงคร นายสิบต ารวจ 0 ชุมพลทหารเรือ ราชบุรี สมบูรณ์
นิติวัฒน์  ภูจ าปา ม.5 3 สาธิต ม.จอมบึง ราชบุรี สมบูรณ์
ภัทรดนัย ชิดเครือ ม.5 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
วสิษฐ์พล หัสดีพงษ์ ม.4 2.91 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
สิปปภาส ตันเจริญ ม.5 3.75 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี สมบูรณ์
อรรถพันธ์ ตินพ ม.6 3.17 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
ปวริศร์ วัตตะพัฒน์ ม.4 2.99 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคายยังไม่สมบูรณ์
กฤตเมธ ม.4 3.83 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ยังไม่สมบูรณ์
ณภัทร วรรณรส ม.5 3.87 วินิตศึกษา ลพบุรี ยังไม่สมบูรณ์
พัฒนากร จ่ันแก้ว ม.6 3.37 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัม ลพบุรี ยังไม่สมบูรณ์
ก้องภพ  ยืนยง ม.6 2.79 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
จุฑาภัทร  วาจาดี ม.4 3.37 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
ชาญชัย นิลมาลา ม.4 3.42 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
ชุภณ พลประมวล ม.4 3.3 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
ณัฐ  ล าจวน ม.6 2.56 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
ณัฐวุฒิ หินอ่อน ม.5 3.75 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
ภัทธภูมิ ทาภักดี ม.6 3.53 วินิตศึกษา ลพบุรี สมบูรณ์
ธนภัทร ยะย่าเป้า ม.4 3.76 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง สมบูรณ์
นิชฌาน ล้ีประเสริฐ ม.4 3.75 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง สมบูรณ์
ปภัส ชินเชษฐ์ ม.4 3.56 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง สมบูรณ์
ภาคิณ  คูณทวี ม.4 3.5 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง สมบูรณ์
อนุวัฒน์ เด่นแก้ว ม.4 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง สมบูรณ์
เจษฎางค์  จัน ละ  นายสิบต ารวจ 2.58 เวียงเจดีย์วิทยา ล าพูน ยังไม่สมบูรณ์
คนคม แสนเมือง ม.5 3.65 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย สมบูรณ์
ชัยยศ ดู่ป้อง ม.5 3.72 เลยพิทยาคม เลย สมบูรณ์
ธีรวัฒน์ สาสังข์ ม.4 3.79 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ ยังไม่สมบูรณ์
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ธนัทวิชญ์ แหลมไธสง ม.4 3.5 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ สมบูรณ์
เมธี สุขเกษม ม.4 3.33 ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ สมบูรณ์
ขรรค์ชัย ขันธ์ทอง ม.4 3.41 พังโคนวิทยาคม สกลนคร ยังไม่สมบูรณ์
ปริเยศ พิมพาเลีย ม.5 3.71 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่สมบูรณ์
พรอนันต์ พันธ์เทียม ม.5 3.86 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่สมบูรณ์
จีระเดช วิชัยพรหม ม.5 3.25 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร สมบูรณ์
ชัยนันท์ แสนอุบล นายสิบต ารวจ 3.5 เตรีอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สมบูรณ์
ธนะวิชญ์ เดชราช ม.5 3.9 เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สมบูรณ์
สิริวัฒน์ ฉิมมาลา ม.5 3.78 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร สมบูรณ์
อริยวัฒน์ ปัตไตร ม.5 3.69 สกลนคร สกลนคร สมบูรณ์
กณิศพงศ์ อนุสา ม.5 2.97 มหาวชิราวุธ สงขลา ยังไม่สมบูรณ์
พัทธพล สุวรรณวงศ์ ม.5 2.45 แสงทองวิทยา สงขลา ยังไม่สมบูรณ์
อนัส  ลือแมะ ม.4 3.17 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ยังไม่สมบูรณ์
เจนรบ ตุลยนิษก์ ม.5 3.91 มหาวชิราวุธ สงขลา สมบูรณ์
ธนากร สงเเสง ม.5 3.27 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา สมบูรณ์
วิสิทธ์ิศักด์ิ หม่ืนแก้ว ม.5 3.22 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา สมบูรณ์
ปองคุณ ป่ินค า ม.5 3.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรปราการ ยังไม่สมบูรณ์
วชิรวินทร์ วรเมศร์กานนท์ ม.5 3.24 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยังไม่สมบูรณ์
ศักด์ิชาย บัวลา ม.6 3.1 บดินทรเดชา สมุทรปราการ สมุทรปราการ ยังไม่สมบูรณ์
อโณทัย ศรีนะรา ม.4 3.09 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ ยังไม่สมบูรณ์
จักรภัทร โป้สูงเนิน ม.6 3.47 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
นนทนันท์ ไชยประเสริฐ ม.4 3.28 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดืษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์สมุทรปราการ สมบูรณ์
นฤนาท ป้องขันธ์ ม.5 2.5 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
อิทธิวัฒน์  ชัยณรงค์สกุล ม.5 3.6 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ สมบูรณ์
ปุญญาพัฒน์ น่ิมทัศนศิริ ม.6 3 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ยังไม่สมบูรณ์
ทวีเกียรติ วรชินา ม.5 2.55 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สมบูรณ์
วราวุธ เสือข า ม.6 3.85 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สมบูรณ์
คณิศร ภักดีโต ม.4 3.6 อรัญประเทศ สระแก้ว สมบูรณ์
พงษัศ สารินทร์ ม.4 3.7 อรัญประเทศ สระแก้ว สมบูรณ์
กฤษฎา พรมรักษา นายสิบต ารวจ 3.7 ศฝร.ภ.1 สระบุรี ยังไม่สมบูรณ์
สงคราม สระโสม นายสิบต ารวจ 2.98 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 สระบุรี ยังไม่สมบูรณ์
ก้องภพ เอ่ียมวิเชียรวงศ์ ม.5 3.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
กันตินันท์ ปินตา ม.4 2.17 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
จิรยุทธ์  ชาติสี ม.4 3.78 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีสระบุรี สมบูรณ์
ธัชทร ทองอุ่นเรือน ม.5 3.7 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
สิทธิกานต์ วีระสุข ม.5 3.31 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
สิรวิชญ์ พรหมปากดี ม.4 3.15 สิงห์บุรี สิงห์บุรี สมบูรณ์
คุณานนต์ แก้วศรีหาวงศ์ ม.4 3 อุดมดรุณี สุโขทัย สมบูรณ์
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ธชารัสิก์ เปียนาค ม.5 3.91 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย สมบูรณ์
ภควรรษ ศรีส าโรง ม.5 3.16 ศรีส าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย สมบูรณ์
ชวนากร ดอกย่ีสุ่น ม.4 3.48 บรรหารแจ่มใสวิทยา1 สุพรรณบุรี ยังไม่สมบูรณ์
พงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์ ม.6 3.78 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ยังไม่สมบูรณ์
ดิศรณ์ บุดดาเลิศ ม.5 2 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
ธนวัฒน์ แก้วมณี ม.5 3.95 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
ธีรพัฒน์ บูรณะสิงห์ ม.5 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
วณัฐพงศ์   ต้ังไทยขวัญ ม.4 3.24 กรรณสูต สุพรรณบุรี สมบูรณ์
ศุภวัฒน์ ใจมา ม.4 2.98 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สมบูรณ์
กฤษฏ์ิวุธ   เรืองสวัสด์ิ ม.5 3.41 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
จีระศักด์ิ สงสวัสด์ิ นายสิบต ารวจ 3.46 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
ธนกร ศักด์ิดาวรรณ์ ม.5 3.78 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
รัชชานนท์  หิรัญรัตน์ ม.5 3.24 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
ส.ต.ท.สญชัย. จันทร์ปล้อง นายสิบต ารวจ 3 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
สัณหณัฐ ยาแสง ม.6 3.6 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
เสกสรร แสงเสน นายสิบต ารวจ 3.33 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
ชลชาต  โชติช่วง ม.5 3.63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สมบูรณ์
เทพทัต เจริญผล ม.4 3.51 สิรินธร สุรินทร์ สมบูรณ์
ภัทรวรรธน์ ทองเพ่ิม ม.5 2.64 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สมบูรณ์
ศักด์ิภิวัฒน์  ศรีแก้ว ม.4 3.68 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สมบูรณ์
ธนวัฒน์ ชาบัญ ม.4 3.12 ท่าบ่อ หนองคาย ยังไม่สมบูรณ์
ภูมิภักธ์ิ คงโนนกอก ม.4 3.15 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย ยังไม่สมบูรณ์
ณภัทร บุญเรือง ม.5 2.86 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย สมบูรณ์
อัครเดช  จันทร์เหลือ ม.5 3.3 เทศบาล๑สว่างวิทยา หนองคาย สมบูรณ์
เสกสรร สร้อยผล ม.6 2.79 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวพิทยาคาร สมบูรณ์
ศรัญวุฒิ สีผม ม.4 3 อยุธยานุสรณ์ อยุธยา สมบูรณ์
ก้องภพ พ่ึงทรัพย์ ม.4 3.8 สตรีอ่างทอง อ่างทอง สมบูรณ์
อนุตร คล้ายประยูร ม.6 3.97 สตรีอ่างทอง อ่าางทอง ยังไม่สมบูรณ์
ธนวัฒน์ สมน้อย ม.5 3.6 พนาศึกษา อ านาจเจริญ สมบูรณ์
กฤษฎา แพทย์จันลา ม.6 3.01 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
คริษฐ์ เรือนค า ม.5 3.14 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
จิณณพัต เสาศิริ ม.6 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
ชนสรณ์ แก้วปัญญา ม.5 1.23 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
ชินาธร มาลาหอม ม.4 2.44 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
ศัดด์ิเสถียร พันวิไล ม.4 2.88 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
ศุภวิชญ์ สมศรีทอง ม.6 3.56 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ยังไม่สมบูรณ์
กิตติภพ บุดดีค า ม.4 2.98 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
กิติสุนทร จ าปากุล นายสิบต ารวจ 2.7 ดอนบอสโก อุดรธานี สมบูรณ์
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จักรพรรดิ เปปะตัง นายสิบต ารวจ 3.21 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ชอบธรรม  สิงหพันธ์ ม.4 3.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ชุติพนธ์ พันธ์์นรเศรษฐ ม.5 3.93 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ณภัทร เจริญชนม์ ม.5 3.61 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ณัฐพงศ์ สุกามินทร์ ม.6 2.15 ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี สมบูรณ์
ธนชาติ ศรีจันทร์ ม.4 3.21 บ้านดุงวิทยา อุดรธานี สมบูรณ์
ธราดล ศรีหอน ม.4 3.37 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
บดี สาลี ม.4 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
เบญจพล แก้ววรรณา ม.4 3.43 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ปณิธาน ยางสุด ม.5 3.27 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ปภาวิน เหลาลาภะ ม.5 4 ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี สมบูรณ์
ภูธเนศ  ทิมินกุล ม.4 3.19 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
ภูรินท์ ไชยราช ม.5 3.64 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
วชิรวิทย์ พรมเสนา ม.4 3.49 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
วชิราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 3.43 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
วรชาติ บุดดาดวง ม.4 3.53 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
วรโชติ วังชัยสุนทร ม.5 3.32 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
วรทัต บุรินทรนิตย์ ม.5 3.5 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สมบูรณ์
วัชราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
วาทยากร  สันติภพ ม.4 2 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สมบูรณ์
ศดานันท์ จันทร์เเดง ม.4 3.37 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
สุรพงศ์ พรหมวิชัย ม.5 2.2 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สมบูรณ์
อิทธิพล ศรีเมือง ม.4 3.58 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา ม.5 3.64 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
ก้องภพ จันทระพงษ์ ม.5 3.8 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
จิระศักด์ิ   ทองเณร ม.5 3.03 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
ดลสันต์ิ  โพธิแก่ง ม.5 3.9 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
ปกครอง ทองค า ม.5 3.78 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
ปฏิภาณ สินค า ม.5 3.8 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
ปรมินทร์  ปัญญาสงค์ ม.4 3.44 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
พชร ขันอาษา ม.6 2.88 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
ภัทรพล สนโต ม.5 3.48 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
รามนรินทร์  ต๋ันค า ม.5 3.7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สมบูรณ์
คเณศวร ดอกพุฒ ม.6 2.72 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อุทัยธานี สมบูรณ์
รชต สุวรรณรัตน์ ม.4 3.67 เบ็ญจะมะมหาราช อุบล สมบูรณ์
กฤติธี ประดับศรี ม.5 3.12 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ยังไม่สมบูรณ์
ชญานนท์ พุทธาเกิด ม.5 3.3 ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ยังไม่สมบูรณ์
ชายชาติ สายเมฆ ม.4 3.51 ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี สมบูรณ์
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ธนชิต บ ารุงผล ม.4 3.68 นารีนุกูล อุบลราชธานี สมบูรณ์
ธรากร  ทองหนูนุ้ย ม.4 3.75 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สมบูรณ์
ธีรวัฒน์  ผักกูด ม.5 3.36 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี สมบูรณ์
รามพัฒน์ ถนัดทาง ม.5 2.83 นารีนุกูล อุบลราชธานี สมบูรณ์
อริย์ธัช อริยรุ่งเรืองกุล ม.5 2.78 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สมบูรณ์
ส.ต.ต.ให้คุณ ค ากาหลง สมบูรณ์


