
ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช้ัน เกรด โรงเรียน จังหวัด สถำนะกำรสมัคร

1 นาย พิชาภพ  คนึงเพียร ม.5 3.01 สาธิตประสานมิตร กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
2 นาย อธิป โชติพรหม ม.5 2.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี2 กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
3 นาย กฤตัชญ ์ น้อยกอ ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
4 นาย จิรัฎฐ์ รัตนกุล ม.4 3.54 อมาตยกุล กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
5 นาย จิรายุส   ทิวากรณ ม.5 3.69 บางประกอกวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
6 นาย เจษฎา ปัทมะ ม.5 2.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
7 นาย ตรีบดินท์   กฤตอภิสิทธ์ิ ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
8 นาย นนธวัช สีวงษ์จันทร์ ม.5 3.37 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
9 นาย นพรัตน์ สอิ้งทอง ม.5 3.07 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
10 นาย นราวิชญ ์จันทาทอง ม.5 3.25 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
11 นาย ปราณธวรรธน์  ไชยชนะ ม.4 2.73 สีกัน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
12 นาย ปัณณทัต  ดีจงเจริญ ม.4 3.24 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
13 นาย วชิรวิทย์   อุดมสุข ม.4 3.89 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
14 นาย วรรณพงษ์  มาอ่อน ม.4 4 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
15 นาย วศิน  เขียวแสวง ม.5 2.96 รัตนโกสินทร์สมโภช กรุงเทพฯ สมบูรณ์
16 นาย ศรุต  ชัยเจริญ ม.4 3.31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
17 นาย ศุภกร   สุขจันทร์ ม.5 3.33 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
18 นาย สรชัช  สาวนายน ม.5 2.48 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
19 นาย สิทธิพันธ์ แก้วสิมมา ม.5 3.44 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
20 นาย อัครชัย  วุฒิวงศ์วนกุล ม.5 2.45 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
21 นาย อัยชัช   จันทร์ขจร ม.3 2.12 สาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
22 นาย กิตติพงษ์  บุญสม ม.4 3.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
23 นาย ชนะศักด์ิ จันทะนะ ม.5 2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
24 นาย ณพวิทย์ สาทิตานนท์ ม.5 1.5 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ สมบูรณ์
25 นาย ธนกฤต ทวีพรสุข ม.5 3.58 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
26 นาย ธารคูน เจียมใจ ม.4 2.98 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
27 นาย เนติพงษ์  อาจหาญ ม.5 3.13 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
28 นาย ภูริพัศ เจริญสันเทียะ ม.4 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
29 นาย ศตวรรษ จารุทัศน์ ม.5 2.91 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
30 นาย สิรวิชญ ์หัสกุล ม.6 3.71 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
31 นาย กนกพล  เมตตาสัตย์ ม.5 3.69 สาธิต  มศว.ปทุมวัน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
32 นาย กฤตติณณ์   จันทรสูรย์ ม.5 3.41 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
33 นาย กฤตพสิษฐ์  จิตรุจิวัฒน์ ม.4 3.45 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
34 นาย กฤตภพ แสงแก้ว ม.4 3.89 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ สมบูรณ์
35 นาย กฤตภาศ  น้อยกอ ม.5 3.92 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
36 นาย กฤตเมธ จันทสุด ม.5 3.65 สีกัน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
37 นาย กฤตาณัฐ  ปั้นงาม ม.4 2.7 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
38 นาย กฤติกร   สุขศรี ม.4 3.68 อัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
39 นาย กฤศ  แปงเคร่ือง ม.4 3.28 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ สมบูรณ์
40 นาย กฤษณ์ เม่นข า ม.5 3 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
41 นาย กิตติธัช  ประไพบูลย์ ม.3 4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
42 นาย กิตติธัช เลาวกุล ม.4 3.5 สวนกุหลาบ วิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
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43 นาย กิตต์ิพิพัฒน์  บุญสมจิตร ม.3 3.5 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
44 นาย เขมทัต   หอยสังข์ 3.5 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
45 นาย คมชาญ  บุณยะนิวาศ ม.4 3.7 มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
46 นาย คุณธร  อารยาภิวัฒน์ ม.5 3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
47 นาย จิณณธรรม   มีบุญธรรม ม.3 สารสาสวิเทศก์บางเขน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
48 นาย จิรภัทร อนุศาสน์อมรกุล ม.5 2.66 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
49 นาย จิรายุ  พูลศิริกุล ม.4 2.96 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
50 นาย จุลจักร เกิดสกุล ม.5 2.35 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
51 นาย จุลดิส  เดชเฟื่อง ม.4 3.94 วัดสุทธวราราม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
52 นาย เจษฎา  แสนหาส่ิว ม.4 3.2 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
53 นาย เจษฎา เพิ่มพรสันติ ม.5 3.8 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
54 นาย ชนสิษฐ์   ทองย่อน ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
55 นาย ชยพล  ไชยขันแก้ว ม.4 3.86 สาธิตเกษตรฯ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
56 นาย ชรินทร์ธร  อาจคงกาญ ม.3 3.91 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
57 นาย ชวณัฏฐ์  จันทร์อิ่ม ม.4 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
58 นาย ชัยวลัญ ์กล่ินสุคนธ์ ม.5 3.6 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
59 นาย ชาญวิทย์ บุญชื่น ม.4 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
60 นาย ชิตพล   เลิศจิรกุล ม.4 2.75 สวนสุนันทา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
61 นาย ชุณห์กฤช  ด้วงพรม ม.4 3.45 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
62 นาย โชตินล   เศวตรักต ม.5 3.54 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
63 นาย โชติพัตร์  กี้ประเสริฐทรัพย์ ม.5 3.48 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
64 นาย ฐานพันธ์  สิงหวรวงศ์ ม.5 3.82 บ้านสมเด็จ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
65 นาย ฐิติพัฒน์  มณฑา ม.4 3 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
66 นาย ฐิรวัฒน์   เกิดศรี ม.5 3.82 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
67 นาย ฑัตพล  พูลคล้าย ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
68 เด็กชาย ณศรณ์  กล่อมเภรี ม.3 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
69 นาย ณัฐดนัย สอดแสงอรุณงาม ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
70 นาย ณัฐนันท์  เชี่ยวกล ม.6 3.65 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพฯ สมบูรณ์
71 นาวสาว ณัฐนารี วรรณกูล ม.6 3 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
72 นาย ณัฐพงศ์  ประมวลสิน ม.4 3.5 สีกัน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
73 นาย ณัฐวัฒน์  ภาระนัง ม.4 3.68 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
74 นาย ณัฐศักด์ิ ฤทธ์ิไธสงค์ ม.4 3.39 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
75 นาย ณัฐสิทธ์ิ   กองจ าปา ม.5 3 สารวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
76 นาย เดชชย วิชัยดิษฐ์ ม.5 3.4 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
77 นาย เด่นภูมิ   โมสันเทียะ ม.3 3.02 สตรีวิทยาพุทะมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
78 นาย ต้นน้ า อ่อนฤทธ์ิ ม.4 3.72 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
79 นาย ทรงพล อบเชย ม.5 3.25 นวมินทราชิินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
80 นาย ธนกฤต  พรายศรีสุข ม.3 3.1 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
81 นาย ธนกฤต หน่ายมี ม.4 3.51 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
82 นาย ธนทัต  คล้ายสมบัติ ม.4 3.37 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
83 นาย ธนพล   วัฒนธันยานนท์ ม.4 3 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
84 นาย ธนภัสสร์  แผ่วัฒนโรจน์ ม.4 3.55 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
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85 นาย ธนวัฒน์  กาญจนนุกูล ม.5 2 สารวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
86 นาย ธนวินท์  ภู่ทอง ม.4 3.8 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
87 นาย ธนาคาร  ออมสิน ม.4 3.8 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
88 นาย ธีรดนย์  สินพาณี ม.4 2.98 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
89 นาย ธีร์ธวัช  ปานผลานนท์ ม.4 3.79 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
90 นาย ธีรภัทร  จันทร์กระจ่าง ม.5 2.73 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
91 นาย นนทกร   มีปา ม.4 3.97 อมาตยกุล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
92 นาย นนทพัทธ์  สุคนธมาน ม.4 3.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
93 นาย นพโรจน์ สอนนนท์ฐีกูล ม.5 3.41 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ สมบูรณ์
94 นาย นภัสดล  วิรุฬบุตร ม.5 3.15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ สมบูรณ์
95 นาย นรภัทร  บุณยะนิวาศ ม.6 3.7 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
96 นาย นันธวัฒน์   สุขโหมด ม.4 3.22 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
97 นาย นิติกร คณะแพง ม.5 2.88 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ สมบูรณ์
98 นาย นิธิ สนสกุล ม.5 3.4 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
99 นาย เนติภูมิ สุนทรมาลี ม.4 1.7 หอวัง กรุงเทพฯ สมบูรณ์
100 นาย บดินทร์   เฟื่องประชากร ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
101 นาย บุณฑยกร  อิ่นค า ม.4 3.92 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
102 นาย ปวิณมัย โพธ์ิชัย ม.6 3.51 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
103 นาย ปวีณ  คงไชย ม.4 3.45 นวมิทราชินูทิศสตรีวิทยา 3 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
104 นาย ปานชนม์ ปานจันทร์ ม.5 2.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
105 นาย ปารมี  โชคขจรเกียรติ ม.6 2.8 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
106 นาย ปุญญพศ หลิมจ ารัส ม.5 3 สวนกุหลาบ นนทบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
107 เด็กชาย ปุณณภพ  อัมระปาล ม.3 2.92 โพธิสารพิธยากร กรุงเทพฯ สมบูรณ์
108 นาย ปุณยวัมน์  ติระยะพานิชกุล ม.4 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
109 นาย เปรม ลิขิตอนันตชัย ม.6 3.3 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
110 นาย ผไทวิทย์  ปานจันทร์ ม.6 3.19 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
111 นาย พงศกร มานิตยกูล ม.4 3.94 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
112 นาย พงษ์พิพัฒน์  วงศ์สืบสกุล ม.4 3.7 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
113 นาย พชรกร  ร่ืนยาน ม.5 3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
114 นาย พชรพันธ์ กาญจนา ม.5 3.44 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
115 นาย พริสร  ชาวหนองหิน ม.5 2.5 เตรียมพัฒสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
116 นาย พลพล แตงมณี ปวช 3.92 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพฯ สมบูรณ์
117 นาย พัณณกร เส็งสมาน ม.6 3.22 สันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
118 นาย พันธวัฒน์  ศรีทรงเมือง ม.4 3 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
119 นาย พีรพงศ์ รอบคอบ ม.4 3.73 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
120 นาย พีรพัฒน์  สร้อยสุวรรณ ม.4 3.7 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
121 นาย พุฒิพร   พรายด้วง ม.3 3.38 โพธสาวพิทยากร กรุงเทพฯ สมบูรณ์
122 นาย ภพธีรา บ่อค า ม.4 3.86 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
123 นาย ภรัณยู ศรีงามผ่อง ม.5 3.97 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
124 นาย ภวิษย์ดนัย   อุไรเลิศ ม.5 3.1 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
125 นาย ภัคพล  ศรีชัยธ ารง ม.5 3.47 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
126 นาย ภัคพล สังข์แก้ว ม.5 3.3 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพฯ สมบูรณ์
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127 นาย ภัทรชนนท์  สิงห์คาร ม.5 3.5 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
128 นาย ภัทรพงศ์ ภัทรกวิน ม.4 3.85 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
129 นาย ภากร สหพัฒนา ม.4 3.68 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
130 เด็กชาย ภาคิษฏ์ บรรจงจิตร ม.3 3.74 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
131 นาย ภานุกร  วงศ์บุญมาก ม.3 4 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
132 นาย ภาวิต   วิลาวรณ์ ม.4 3.6 อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
133 นาย ภาสกร  บรรดิษจีน ม.4 2.22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด้จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
134 นาย ภีมวัศ จันทสีหราช ม.5 2.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
135 นาย ภูบดินทร์ หัสกรกิ่ง ม.5 2.7 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
136 นาย ภูมรพี   เดชศิริ ม.4 3.86 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
137 นาย ภูมิปรัช   เมฆโพธ์ิ ม.5 2.78 เตรียมอุดมศึกาาพัฒนากาาร สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
138 นาย ภูมิรพี  เดชศิริ ม.4 3.52 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
139 นาย ยุทธศาสตร์ ชารีผาบ ม.4 3.69 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
140 นาย รชต  ชูคดี ม.4 3.6 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
141 นาย รฤกโชค  บุรีรัตน์ ม.5 3.78 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
142 นาย รัฐนนท์  เมืองสง ม.4 3.7 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
143 นาย เรือเอก  สอนเจตน์ ม.5 2.4 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
144 นาย โรจนศักด์ิ  พันธ์ประเสริฐ ม.4 3.23 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
145 นาย วงศพัทธ์    โฆษกิจจาวุฒิ ม.4 3.9 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
146 นาย วราเมธ  ค าเสียง ม.5 3 บาางประกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
147 นาย วริฏ  ตะกอนรัมย์ ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
148 นาย วรุตม์  กิจส าราญกุล ม.3 2.76 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
149 นาย วศิน  จันทร์พิพัฒน์ผล ม.5 3.5 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
150 นาย วิชยุตม์ เพื่อนฝูง ม.4 3.26 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
151 นาย วิพิศน์ พงศ์ ศุภนิมิต ม.5 3.1 สาธิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ สมบูรณ์
152 นาย วิมุติ บุตรละคร ม.4 3.1 ทีปังกรวิทยาพัฒน(์ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
153 นาย ไวยกูรณ์  สุธีวีระอนันต์ ม.4 3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
154 นาย ศรัณย์ภัทร  วงษ์ปาน ม.4 3 สารวิทยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
155 นาย ศศิวัฒน์  พรภิญโญ ม.3 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
156 นาย ศักดิธัช สวัสดี ม.5 3.37 เทพศิรินทรื กรุงเทพฯ สมบูรณ์
157 นาย ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพัฒน์ ม.5 4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สมบูรณ์
158 นาย ศิวกร  ลอออินทร์ ม.4 3.17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
159 นาย ศิวกร  อรุณมณี ม.5 3.4 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ สมบูรณ์
160 นาย ศุภณัฐ   งานทวี ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
161 นาย ศุภากร  ฤกษ์ศุภาพร ม.4 3.7 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ สมบูรณ์
162 นางสาว ศุภิสรา สิงห์คาร ม.4 3.12 สาธิตนานาชาติลาดกระบัง กรุงเทพฯ สมบูรณ์
163 นาย สรวิศ   เพียรเจริญ ม.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
164 นาย สิทธิพล ส าราญ นายสิบต ารวจ 2.7 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
165 นาย สินธุธร นิติธรรม ม.6 3.02 กุนนท์สุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
166 นาย สิรวิชญ ์ลัคนาโฆษิต ม.5 2.6 หอวัง กรุงเทพฯ สมบูรณ์
167 นาย สุรพงศ์  อร่ามนุปัญญากุล ม.4 3.48 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
168 นาย เสฏฐวุฒิ  สมสงวน ม.5 3.92 บางประกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
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169 นาย แสงตะวัน   ไกรส าโรง ม.5 2.3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ สมบูรณ์
170 นาย อติววัณณ์  เล้าพยอม ม.5 2.69 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ สมบูรณ์
171 นางสาว อนัญญา  แวงดงบัง ม.6 3 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ รอช าระค่าสมัคร
172 นาย อนุชล   สุขเข ม.3 3.68 ราวินิตมัธยม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
173 นาย อัครพนธ์ จุลกมล ม.5 2.59 วัดสุทธาราม กรุงเทพฯ สมบูรณ์
174 นาย อัครวิชช์ ว่องวัฒนโรจน์ ม.5 3.71 ทีปังกรวิทยาพัฒน(์ทวีวัฒนา) กรุงเทพฯ สมบูรณ์
175 นาย อิน  จันทร์ทอง ม.5 2.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สมบูรณ์
176 นาย เอกณัฐ กีรติประสงค์ ม.4 3.6 หอวัง กรุงเทพฯ สมบูรณ์
177 นาย เอกพัฒน์  พัฒนวิบูลย์ ม.4 3.8 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ สมบูรณ์
178 นาย เกียรติยศ   เอกทรงพล ม.6 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
179 นาย ฆนัท สุคนธา ม.5 3 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
180 นาย จิรัฏฐ์   ชุมมะ ม.4 4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
181 นาย ชนินทร์  ทับทิมสี ม.5 2.96 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สมบูรณ์
182 นาย ชยพล  สาระ ม.4 3.15 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี สมบูรณ์
183 นาย ชยวุฒิ จันทร์ชนะ ม.4 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
184 นาย ชัยพร โพธ์ิอ้น ม.5 2.37 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สมบูรณ์
185 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์พืช ม.4 3.63 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
186 นาย ญาณพัฒน์   ตันเจริญ ม.5 3.5 พนมทวนชินูปถัมภ์ กาญจนบุรี สมบูรณ์
187 นาย ฐปนนท์  จุนทการ ม.4 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
188 นาย ณภัทร ลีวัฒนา ม.4 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
189 นาย ณัฐวีร์  สมประสงค์ ม.5 3.16 สาธิตมรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี สมบูรณ์
190 นาย ธนทัต  กาญจนแพทย์นุกูล ม.6 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
191 นาย ธนบูรณ์  เดชสมบูรณ์รัตน์ ม.5 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
192 เด็กชาย ธนภัทร สมรูป ม.3 3.82 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
193 นาย ธนากร บุญประเสริฐ ม.5 3.2 เฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สมบูรณ์
194 นาย นรวีร์  เทนอิสสระ ม.4 4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
195 นาย นรเศรษฐ์ อเมกอง ม.5 3.92 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
196 เด็กชาย นราวิชญ ์เทนอิสสระ ม.3 4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
197 นาย ปภังกร กาญจนอโณทัย ม.4 3.5 วิสุทธรังสี กาญจนบุรี สมบูรณ์
198 นาย ประกาศิต  พันธ์ุแตง ม.4 3.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
199 นาย ปัณณธร ช านาญราช ม.6 3.03 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอช าระค่าสมัคร
200 นาย ปุรณ์   ฉายาวัฒน์ ม.3 3.87 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
201 นาย เปมิกา บัวทอง ม.3 4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
202 นาย พรไชย  เทียมเมฆา ม.4 3.16 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี สมบูรณ์
203 นาย พศวีร์   ศักด์ิศรีสกุล ม.4 3.2 เฉลิมพระเกียรติ ฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สมบูรณ์
204 นาย พัชรพล กิตติวิรยานนท์ ม.4 3.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
205 นาย พีรพัฒน์  มาศศรี ม.4 4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
206 นาย ภัทรพล   พรหมอยุ่ ม.4 3.8 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
207 นาย ภาณุวัฒน์  ไพศาล ม.5 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
208 นาย มงคล  บุญด าเนิน ม.4 3.68 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สมบูรณ์
209 นาย วงศพัทธ์  หยกสุริยันต์ ม.4 3.79 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี สมบูรณ์
210 นาย วิรุฬห์ เห็นประเสริฐ ม.3 3.62 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอช าระค่าสมัคร
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211 นาย เสฏฐวุฒิ  ไกรนรา ม.4 3.91 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี สมบูรณ์
212 นาย ธัญพิสิษฐ์  ภูผิวนาค ม.5 3.6 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ สมบูรณ์
213 นาย โอบเอื้อ   ไกรทรัพย์สม ม.5 อนุกุลนารี กาฬสินธ์ิ สมบูรณ์
214 นาย เจษฎาภรณ์ โพธ์ินาแค ม.4 2.87 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ รอช าระค่าสมัคร
215 นาย ณัฐพงษ์ อรัญถิตย์ ม.5 3.79 กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ กาฬสินธ์ุ สมบูรณ์
216 เด็กชาย คณาธิป พิสัยวรกุล ม.3 2.9 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร รอช าระค่าสมัคร
217 นาย ปรเมษฐ์ พิสัยวรกุล ม.5 2.5 วัชรวิทยา ก าแพงเพชร รอช าระค่าสมัคร
218 นาย ภาณุพงศ์  มานิตย์ ม.5 3.47 สิงห์สมุทร ขลบุรี รอช าระค่าสมัคร
219 นาย ปฏิภาณ ปัดชาสุวรรณ ม.5 3.92 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนเเก่น สมบูรณ์
220 นาย จิรภัทร จรรยางาม ม.5 3.76 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น รอช าระค่าสมัคร
221 นาย ดลลชา  ไพรสิงห์ ม.5 3.52 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น รอช าระค่าสมัคร
222 นาย ธนทัต นาถมทอง ม.4 3.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สมบูรณ์
223 นาย ธัญพิสิษฐ์  ศรีสมบัติ ม.4 3.78 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น รอช าระค่าสมัคร
224 นาย ภูมินทร์  กู่ชัยภูมิ ม.5 2.8 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น สมบูรณ์
225 นาย รัชตะ แก้วฮ่องค า ม.4 3.92 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น สมบูรณ์
226 นาย วรภัทร   วรรณชัย ม.4 3.29 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น สมบูรณ์
227 นาย เตชิต  อังศุวัฒนากุล ม.6 3.75 เบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี รอช าระค่าสมัคร
228 นาย นิธิ  จิตต์รักษา ม.6 3.85 เบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี รอช าระค่าสมัคร
229 นาย ประกฤษฎ์ิ  ตรงต่อกิจ ม.5 3.55 เบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี รอช าระค่าสมัคร
230 นาย วรเชษฐ์  พลอยวิเศษ ม.5 3.63 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี รอช าระค่าสมัคร
231 นาย ษมาวีร์  สุขสิริรัตน ม.5 3.89 เบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี รอช าระค่าสมัคร
232 นาย สุรสิทธ์ิ  หอมจันทร์ ม.5 3.82 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี รอช าระค่าสมัคร
233 นาย จตุพล   อุปัญญ์ ม.5 3.21 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์
234 นาย จิรภัทร  โชคบุญธิยานนท์ ม.4 3.15 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์
235 เด็กชาย ฉัตรฟ้า  ลภนโชติ ม.3 3.93 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา รอช าระค่าสมัคร
236 นาย บุรธัช กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.6 3.52 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา สมบูรณ์
237 นาย จิรัฏฐ์  จิตจ า ม.5 3.95 เมืองพัทยา 11 ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
238 นางสาว ชญานิน มณีฉาย ม.6 3.94 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สมบูรณ์
239 นาย ชีวาวิชญ ์ แป้นมา ม.6 3.82 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
240 นาย โชติพัฒน์ เต็มพงศ์ศรีสง่า ม.4 4 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สมบูรณ์
241 นาย ณพวุฒิ  จุ้ยรอด ม.5 3.77 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
242 นาย ณัฐดนัย  ประเสริฐสม ม.5 3.52 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
243 นาย ณัฐพล  ศรีจันทร์ ม.5 3.1 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
244 นาย ณัฐพล โชคชัยช านาญกิจ ม.5 2.59 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี สมบูรณ์
245 นาย ณัฐวัฒน์  เกิดอนุ ม.5 3.06 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
246 นาย เดชาธร ยืนยาว ม.4 3.93 เลิศปัญญา ชลบุรี สมบูรณ์
247 นาย ธนกร  แสงสว่าง ม.6 3.47 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
248 นาย ธนกฤต ยืนยาว ม.4 3.91 เลิศปัญญา ชลบุรี สมบูรณ์
249 นาย ธนชัย  พิมาพันธ์ุศรี ม.5 2.61 สาธิต"พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
250 นาย ธรรมรักษ์  เวชกรณ์ ม.6 3.25 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
251 นาย นครินทร์  น้ ารักษ์ ม.5 3.68 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
252 นาย นนท์  เพชรทะเล ม.5 3.39 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
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253 นาย นนทกร  ธีรสินธ์ุโสภณ ม.5 3.25 เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
254 นาย ปวริศ  บุระณะ ม.4 3.86 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
255 นาย พงศ์ปณต  เมธีพิตตินันท์ ม.5 3.37 เมืองพัทยา ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
256 นาย พงษ์อนันท์  นิลพัฒน์ ม.5 3.97 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
257 นาย พฤฒินันท์  ชื่นชม ม.5 3.22 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
258 นาย พัทธนันท์  ภูฆัง ม.5 3.52 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
259 นาย พีรดนย์  เม้าเขียว ม.6 3.36 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
260 นาย ภคพล  มีเจริญ ม.5 3.71 สาธิต"พิบูลบ าเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
261 นาย ภาณุวัชร  ชูเกล้ียง ม.6 3.85 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
262 นาย รัชชานนท์  เลิศธัญญลักษณ์ ม.5 3.81 เมืองพัทยา 11 ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
263 นาย วรกร  จันทร์ชม ม.5 3.38 มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
264 ส.ต.ต. วุฒินันท์ ตาตะ นายสิบต ารวจ 3.9 โพธิสัมพันธ์ ชลบุรี สมบูรณ์
265 นาย สกลกานต์  แท่นย้ัง ม.5 3.84 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
266 นาย สิทธิเวท  โพธ์ิทองคนอง ม.5 3.43 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
267 นาย สิริวิชญ ์ อินทรแย้ม ม.5 3.56 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอช าระค่าสมัคร
268 ส.ต.ต. คมเพชร สุมา นายสิบต ารวจ 2.75 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
269 นาย รัฐบดินทร์ ลังกาฟ้า ม.5 3.29 ภูเขียว ชัยภูมิ รอช าระค่าสมัคร
270 นาย วรพล  สุมา ม.6 2.85 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สมบูรณ์
271 นาย ชลชาติ  ยอดพิจิตร์ ม.5 3.2 สวนศรีวิทยา ชุมพร รอช าระค่าสมัคร
272 นาย ณัฐปคัลภ์  เขาบาต ม.4 3.7 ศรียาภัย ชุมพร สมบูรณ์
273 นาย ชูเกียรติ  ชมภูเขา ม.5 3.51 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย รอช าระค่าสมัคร
274 เด็กชาย ณัฏฐนันท์  แก้วแสงอินทร์ ม.3 4 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สมบูรณ์
275 นาย พิชชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ ม.4 3.54 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สมบูรณ์
276 นาย ภาณุวิชญ ์ อินต๊ะชัย ม.5 3.5 สามัคคีวิทยาลัย เชียงราย สมบูรณ์
277 นาย กตัญญู บุญถึง ม.4 3.32 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
278 นาย กิตติพิชญ ์ ฤทธ์ิรัตนไตรกุล ม.5 3.25 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
279 นาย ชนกันต์  พ่วงศรี ม.4 3.32 ปร้ินส์รอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
280 นาย เชาว์วรรธน์ ไชยวิลาส ม.5 3.52 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
281 นาย ณัฐกิจ  รติกรณ์ ม.6 3 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่ สมบูรณ์
282 นาย ปฏิญญา บัวเต้า ม.4 2.6 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
283 นาย ปยุต ตัณฑวิทนานุกุล ม.5 2.9 มงฟอต์วิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
284 นาย พัทธโรจน์  ปัญญารพีวัชร์ ม.5 3.19 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ รอช าระค่าสมัคร
285 นาย พีระกานต์  บุญถนอม ม.5 3.48 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
286 นาย ภาราดร  ต๊ะวันวงศ์ ม.6 3.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
287 นาย ภูรีวัฒน์ สุรังสิมันต์กุล ม.6 2.75 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ สมบูรณ์
288 นาย รฐพง ษ์ แสนสุข ม.5 3.11 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
289 นาย วรัญญู โจมฤทธ์ิ ม.4 3.5 ปรินส์รอยแยล์วิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
290 นาย สุวพงศ์ภัค  สันติวรานุรักษ์ ม.3 3.72 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ สมบูรณ์
291 นาย จิรเมธ  รังสิตสวัสด์ิ ม.6 2.5 กันตังพิทยากร ตรัง สมบูรณ์
292 นาย อชิระ   สอนไว ม.6 3.41 ตากพิทยาคม ตาก สมบูรณ์
293 นาย กฤษณะ สายสวาท ม.5 3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
294 นาย กษิดิศ เขียววงษ์ ม.4 3.23 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
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295 นาย กันต์ธีร์ ปิยพงศ์วรกุล ม.4 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
296 นาย เกียรติกุล   รอดเย็น ม.5 3.76 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์นครปฐม สมบูรณ์
297 นาย คณาธิป  สังข์ต้อง ม.4 2.5 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
298 นาย คณาวุฒิ  แสงอุไร ม.5 3.43 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม สมบูรณ์
299 นาย คุณากร  ลาภส่งผล ม.4 3.8 สาธิตเกษตรก าแพงเเสน นครปฐม สมบูรณ์
300 นาย จักรพันธ์ ศิริรัตน์ ม.4 3.83 สาธิตราชภัฎนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
301 นาย เจษฎากร  เมืองรามัญ ม.4 3.48 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
302 ส.ส.ต. เฉลิมศักด์ิ   แสงประเสริฐ นายสิบต ารวจ 4 บช.ตชด นครปฐม สมบูรณ์
303 นาย ชัชนินท์   เจริญสุข ม.4 2.7 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม สมบูรณ์
304 เด็กชาย ชาญณรงค์ แก้วมาตร ม.3 คงทองวิทยา นครปฐม สมบูรณ์
305 นาย ชิโณทัย  ทศพรเบญจรัชต์ ม.4 3 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
306 นาย ชิษณุพงศ์  เพ่งผล ม.5 3.16 สาธิตเกษตรก าแพงเเสน นครปฐม สมบูรณ์
307 นาย โชติภัทร สระเดช ม.5 3.3 ทวารวดี นครปฐม สมบูรณ์
308 นาย ณภัทร   บุญวงษ์ ม.3 3.72 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
309 นาย ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.6 3.2 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
310 นาย ณัฐดนัย  ปะนันโต ม.4 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
311 นาย ณัฐดนัย เอมอ่อน ม.5 3.31 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สมบูรณ์
312 นาย ณัฐพงศ์  สงชุม ม.5 3.2 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
313 นาย ตะวัน ปุณณะเวส ม.4 3.5 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
314 นาย ทินภัทร  ชาวกระบุตร ม.4 3.86 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม สมบูรณ์
315 นาย ธนพงศ์ ป้อมปราณี ม.4 3.2 สาธิตม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
316 นาย ธนเสฏฐ์  ธุวภัควาณิชย์ ม.5 3.16 นาคประสิทธ์ นครปฐม สมบูรณ์
317 นาย ธารเทพ  บุญศิลป์ ม.4 3.92 สาธิตเกษตรก าแพงเเสน นครปฐม สมบูรณ์
318 นาย ธิติ   สุวรรณน้อย ม.4 1.97 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม สมบูรณ์
319 นาย ธีรพล  สาลีเวียง ม.6 3.1 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
320 นาย นที  ชะอ้อนชม ม.5 3.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
321 นาย นนทกฤช อรุณฉาย ม.6 3.15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)นครปฐม สมบูรณ์
322 นาย นนธวัช  สีวงษ์จันทร์ ม.5 3.37 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ นครปฐม สมบูรณ์
323 นาย นรวัชร์   หลักศิลา ม.4 3.82 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
324 นาย นินนาท   สุขเทศ ม.5 3.68 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
325 นาย ปองคุณ   พูนทรัพย์โสภณ ม.4 3.72 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สมบูรณ์
326 นาย ปาณรวัฐ  สมรูป ม.4 3 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
327 นาย ปิยพนธ์   ใจยินดี ม.5 3.7 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
328 นาย ปุญญพัฒน์  สมานหมู่ ม.4 3.76 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
329 นาย พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.4 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
330 นาย พัสกร นาคประสุตร ม.4 3.31 สิรินทรราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
331 นาย ภัทรพล  เสรีเผ่าวงษ์ ม.3 3.3 เดชอนุสรณ์ นครปฐม รอช าระค่าสมัคร
332 นาย ภัทรวิน   ตุ่มพลอย ม.4 3.55 สิรินธรราชวทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
333 นาย เมฆพัฒน์  ฟ้ารุ่งอรุโณทัย ม.4 3.8 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม รอช าระค่าสมัคร
334 นาย ยศพัทธ์  ศรนุวัตร ม.3 3.46 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
335 นาย ยศสรัล   พูนวศินมงคล ม.4 3.46 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
336 นาย รพีภัทร   จินดามณี ม.3 3.29 พรปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
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337 นาย วงชิรภัทร  ชาวเวียง ม.6 3.5 ภปร.ราชวิทยาลัยฯลฯ นครปฐม สมบูรณ์
338 นาย วชิรายุทธ พันธ์ุไทย ม.4 3.48 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
339 นาย วรพล  เนตรประภา ม.4 2.7 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม สมบูรณ์
340 ด.ช. วศุพล  ภูพะเนียด ม.3 4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
341 นาย ศักดิธัช ฤทธ์ิมหา ม.4 3.5 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
342 นาย ศิขรินทร์  ทัศนเสวี ม.4 3.76 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
343 นาย ศิรเดช  บุญมาก ม.4 3.09 สาธิตเกษตรก าแพงเเสน นครปฐม สมบูรณ์
344 นาย ศิรศักย์   ศิรสกุล ม.4 3.38 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม สมบูรณ์
345 นาย ศิรศักย์ ศิรสุกล ม.4 3.38 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม รอช าระค่าสมัคร
346 นาย ศิวภาคย์ พันธ์วานิช ม.4 3.9 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
347 นาย ศิวัช  ภูศรี ม.5 3.67 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
348 นาย ศุภกร  หนูรัตน์ ม.5 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
349 นาย ศุภวิชญ ์ แย้มสรวล 4 3.89 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
350 นาย ศุภวิชญ ์วิริยะสาคร ม.5 3.2 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม สมบูรณ์
351 นาย สาธิต กล่ินบุปผา ม.4 3.5 ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม สมบูรณ์
352 นาย สิรวิชญ ์ ศีลวัตพงศ์ ม.5 3.8 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
353 นาย สิราวิชญ ์ทังสุภูติ ม.6 3.5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
354 นาย สุชัจจ์   คุ้มพะเนียด ม.5 3.57 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สมบูรณ์
355 นาย อภิสิทธ์ิ อนุพนธ์พร ม.4 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
356 นาย อสมา  เส้ือเมือง ม.3 3.45 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม สมบูรณ์
357 นาย อัครสชฌ ์  ก๋งเกิด ม.4 3.27 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สมบูรณ์
358 นาย ธีรภัทร อุทากิจ ม.6 3.54 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม สมบูรณ์
359 นาย กิตติภูมิ รักด่านกลาง ม.4 3.98 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา รอช าระค่าสมัคร
360 นาย จุฑาวัฒน์ ชัดดอน ม.4 3.7 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
361 นาย ชยุต ช านิพงษ์ ม.4 3.77 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา รอช าระค่าสมัคร
362 นาย ณัฐการย์ ค าตา ม.5 3.53 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
363 นาย ณัฐนันท์ ใยเกตุ ม.4 3.88 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
364 นาย ณัฐวิญญ ์  อติวัฒน์อังกูร ม.5 3.68 ราชสีมาวิทยา นครราชสีมา สมบูรณ์
365 นาย นครินทร์ ฝาชัยภูมิ ม.4 3.93 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา รอช าระค่าสมัคร
366 นาย บุณยวีร์   โสฬส ม.5 3.7 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
367 นาย เมธาพร  เกียรติวีราภรณ์ ม.5 3.51 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
368 นาย รัชโยธิน  วงศ์ชาลี ม.5 3.81 บุญวัฒนา นครราชสีมา รอช าระค่าสมัคร
369 นาย วรเมธ  ไชยเทพา ม.5 3.5 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
370 นาย อธิศ  หมื่นแสน ม.5 3.02 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สมบูรณ์
371 นาย ณัฏฐกฤต โสสนุย ม.4 2.87 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
372 นาย ดนุเดช คงคาไหว ม.5 3.81 วิทยาศาสาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
373 นาย ติณห์ สุมน ม.5 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
374 นาย ธนภพ  วุฒิพงศ์ ม.4 2.88 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
375 นาย ธรรมรัตน์ รัตนพล ม.5 3.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
376 นาย ปิยวัฒน์ อภัยรัตน์ ม.6 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
377 นาย พีรพัชร  คงเกต ม.5 2.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
378 นาย ภีมชยุตม์ วิเชียรสว่าง ม.5 3.06 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช สมบูรณ์
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379 นาย รัชชานนท์ มีไข่ ม.4 3.28 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รอช าระค่าสมัคร
380 นาย อิทธิณัฏฐ์ ศรีประมวล ม.3 3.7 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รอช าระค่าสมัคร
381 นาย กันตพงศ์   หรหมานนท์ ม.4 3.85 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
382 นาย คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.4 3.85 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
383 นาย ณัฐพงษ์   บุตรสี ม.4 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
384 นาย ทิชานันทน์   มาลาภิรมย์ ม.4 3.25 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
385 นาย ธัมมภัสสร์ มากซุง ม.6 3.3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
386 นาย ภูริพัฒน์  พรมชาติ ม.4 3.54 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
387 นาย รามิน  จิรังการ ม.5 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
388 นาย วุฒิฤทธ์ิ  หงษ์เวียงจันทร์ ม.5 3.55 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอช าระค่าสมัคร
389 นาย ศุภมงคล อ้นอุระ ม.5 3.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
390 นาย สิขรินทร์ ตันวิมลรัตน์ ม.5 3.62 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
391 นาย อิทธิโชติ   ล้อศรีพัฒน์ ม.5 3.8 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สมบูรณ์
392 นาย วัชรพงษ์ ครุฑ จันทร์ ม.5 2.44 สตรีนครสวรรค์  นครสวรรค์  สมบูรณ์
393 นาย กสานต์ิ อติชาติสินธพ ม.5 1 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี สมบูรณ์
394 นาย เขมชาติ ประจันดุม ม.5 2.9 เซนฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี สมบูรณ์
395 นาย คุณากร   สนทนา ม.4 เทพศิรินทร์  นนทบุรี สมบูรณ์
396 นาย เจษฎากร เขียนทอง ม.5 3.38 สวนกุหลาบ นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
397 นาย ชนกานต์  สุขสวัสด์ิ ม.5 3.67 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
398 นาย ญาณภัทร  บัวเผ่ือน ม.4 3.2 บางบัวทอง นนทบุรี สมบูรณ์
399 นาย ณภัทรภากร  เสมพูล ม.4 3.91 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
400 นาย ณัฐวีร์  ชัยสมิธ ม.5 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี สมบูรณ์
401 นาย ทนะพล  จุลกะนาค ม.5 3.2 ชลประทานวิทยา นนทบุรี สมบูรณ์
402 นาย ธนรัชต์ ศุภเลิศ ม.5 2.5 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี รอช าระค่าสมัคร
403 นาย ธราดล โพธิเดช ม.5 2.9 หอวันนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
404 นาย นครินทร์   เผือกนวล ม.5 3.14 วรรัตน์ศึกษา  นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
405 นาย ปรินทร  โมรีศิลป์ ม.5 3.38 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
406 นาย ปัณณวรรธ  ลือหาญ ม.4 3.6 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
407 นาย พิชชากร  ยาป้อม ม.5 3.02 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี สมบูรณ์
408 นาย ภาณุพงส์  เกลือกัน ม.5 3.5 เทพศิรินทร์  นนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
409 นาบ มณฑล สุปิงคลัด ม.4 3.4 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี สมบูรณ์
410 นาย เมธาศิษฐ์ ดิลกจรัสพงศ์ ม.4 3.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สมบูรณ์
411 นาย ยศภัทร เอี่ยมดี ม.4 3.48 ชลประทานวิทยา นนทบุรี สมบูรณ์
412 นาย ยศวัฒน์   สัจจะวีระชัย ม.4 3.65 นวมินทราชินูทิศ นนทบุรี สมบูรณ์
413 นาย รัชเดช   ตีระกิจวัฒนา ม.5 3.56 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี สมบูรณ์
414 นาย ไวทิน  วิโรจน์รังสรรค์ ม.5 3.84 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สมบูรณ์
415 นาย ภูมิฐนนท์ ค ามณีวณิชวงศ์ ม.5 3.2 ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน รอช าระค่าสมัคร
416 นาย ภูมิพัฒน์ พิพิธนวงค์ ม.4 3.8 สตรีศรีน่าน น่าน สมบูรณ์
417 นาย นันทชัย แสงงาม ม.5 3.71 วิทยาศาสาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สมบูรณ์
418 นาย ปุณณวิช ใจกล้า ม.6 2.9 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สมบูรณ์
419 นาย สุริยพงศ์   ปุเลโต ม.5 3.29 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สมบูรณ์
420 นาย กฤต เจียมจารีกุล ม.4 3.1 สวนกุหลาบรังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
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421 นาย ก้องกิดากร  ปาจินะ ม.4 3.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
422 นาย กิตติพศ กอโชคชัย ม.4 4 จุฬารณราชวิยาลัย  ปทุมธานี ปทุมธานี สมบูรณ์
423 นาย เกียรติพันธ์ุ   กุลเกล้ียง ม.4 3.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
424 นาย จิตติพล  เบอรพันธ์ุ ม.5 3.7 ธัญบุรี ปทุมธานี สมบูรณ์
425 น.ส. ฐิตารีย์  จรูญศรี ม.5 3.33 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
426 นาย ณัฐพันธ์  บัวแก้ว ม.4 3 สาธิตวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี สมบูรณ์
427 นาย ดลนที ประเดิมรัตนกุล ม.4 3.36 ปทุมวิไล ปทุมธานี สมบูรณ์
428 นาย ธนาคาร  จันทะยา ม.4 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี สมบูรณ์
429 นาย ธัญเทพ  รินทระ ม.4 3.71 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
430 นาย นพรัตน์  หวานเย็น ม.5 3.9 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
431 เด็กชาย ปุริมพัฒน์ สนิทนวนธนรัฐ ม.3 3.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี รอช าระค่าสมัคร
432 เด็กชาย ฝนหลวง อินอ่อน ม.3 3.92 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
433 นางสาว พิมพ์มาดา ล้ิมไพโรจน์ ม.6 3.71 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
434 นาย พีรวิชญ ์ฤทธิโพธ์ิ ม.4 2.95 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
435 นาย ภคภัทร  พรรณสุข ม.4 3.17 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี สมบูรณ์
436 นาย ภัทรวงค์ ประดับวงศ์ ม.4 3.02 สาธิตม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี สมบูรณ์
437 นาย ภูวิศ ล้ิมไพโรจน์ ม.4 3.51 สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สมบูรณ์
438 นาย รวิสุต  อินทะสอน ม.5 3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สมบูรณ์
439 นาย รัชชานนท์ รักเดช ม.4 3.6 สาธิต ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี สมบูรณ์
440 นาย วีรากร  จรูญศรี ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
441 นาย ศุภกร  กีบาง ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
442 นาย อัคคเดโช  แจ้งค า ม.5 3.29 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี สมบูรณ์
443 นาย อัครวัต คล้ายแสง ม.6 3.82 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี สมบูรณ์
444 นาย อิทธิเดชะ แจ้งค า ม.5 3.45 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี สมบูรณ์
445 นาย กันต์ธีภพ  ปิ่นทอง ม.4 2.76 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
446 นาย จิรเดช  ป้อมใหญ่ ม.6 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
447 นาย ฉัตรตระกูล   ทั่งทอง ม.5 3.26 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
448 นาย ไชยวัฒน์ หาดี ม.5 2.54 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
449 นาย ณัฐชนน ล้ิมพิพัฒน์วัฒนา ม.5 3.25 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
450 นาย ณัฐภัทร ยอดเชื้อ ม.4 2.45 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
451 นาย ณัฐวัฒน์   วรรณกูล นายสิบทหาร 3.5 นายสิบทหารบก ประจวบคีรีขันธ์ รอช าระค่าสมัคร
452 นาย พงศกร   เกียรติภัทรชัย ม.5 3.05 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
453 นาย ภัทร์   ศรีนิล ม.5 3.21 สามร้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
454 นาย ระเณศ  นาคสกุล ม.4 3.43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
455 นาย ศักด์ิสรัล   เกษมสุขไพศาล ม.4 3.45 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
456 นาย สุรทิน มูลทองชุน ม.3 3.22 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
457 นาย สุรวิช  ลือเสียงดัง ม.3 3.29 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์
458 นาย กฤตัชญ ์อารมย์สุข ม.5 3.3 รร.ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี รอช าระค่าสมัคร
459 นาน ณภัทร นิลนนท์ ม.4 3.8 ปราจิณราษฏรอ ารุง ปราจีนบุรี สมบูรณ์
460 นาย ธนวัฒน์ ไชยบุญเรือง ม.5 3.6 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี รอช าระค่าสมัคร
461 นาย ธิติสรร  จันทร์กระจ่าง ม.4 3.5 ปราจินราษฎรบ ารง ปราจีนบุรี สมบูรณ์
462 นาย นนทภัทธ์ วรรณ์ประดิษ ม.5 3.71 มารีวิทยา ปราจีนบุรี สมบูรณ์
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463 นาย สิทธิพล โพธ์ิงาม ม.5 3.76 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี รอช าระค่าสมัคร
464 นาย สิริวัฒน์ จ าสอน ม.4 3.87 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี สมบูรณ์
465 นาย เกียรติศักด์ิ ดีจันจ้อย ม.5 3.14 อยิุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
466 นาย จิรภัทร โพธ์ิดี ม.5 3.42 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
467 นาย ธีรภัทร สุขเกษม ม.6 2.3 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
468 นาย ปฎิพัทธ์  มาตรโสภา ม.3 3.71 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
469 นาย พชร   พัชรวลัย ม.5 3.9 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
470 นาย พีรพล พราวศรี ม.5 3.44 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
471 นาย พีรพัฒน์   แสงใยมณี ม.5 3 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
472 นาย ภานุวัฒน์ เมฆมะตูม ม.5 3.5 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา รอช าระค่าสมัคร
473 นาย ศตายุ  ดาษดา ม.5 3.7 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
474 นาย ศิริมณโชค พงษ์ธานี ม.5 3.33 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
475 นาย สิทธิพงษ์ เลาหภิชาติชัย ม.5 2.6 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สมบูรณ์
476 นาย นันทิพัฒน์ มาณะแก้ว ม.5 3.5 พัทลุง พัทลุง รอช าระค่าสมัคร
477 นาย ณภัทร สุรภักดี ม.5 3.34 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สมบูรณ์
478 เด็กชาย กันตภณ   มีมา ม.3 3.89 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สมบูรณ์
479 นาย ปริญญวัศ ต่อยนึ่ง ม.4 3.38 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สมบูรณ์
480 นาย สิรวิชญ ์  เณรหล า ม.5 3.2 จุฬาภรณ์พิษณุโลก พิษณุโลก สมบูรณ์
481 นาย กนกพล กล่ินเกล้ียง ม.5 3.85 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
482 นาย กฤษกร  กุลไทย ม.5 3.38 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
483 นาย กิตติธัช สายจันทร์ ม.5 3.81 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
484 นาย กิตติภัค ยงไพศาล ม.4 3.5 วิทยาศาสาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี สมบูรณ์
485 นาย เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.4 3 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี สมบูรณ์
486 นาย เขมณัฐ  พรายแก้ว ม.4 3.8 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
487 นาย คุณานนต์ เสริมทรัพย์ ม.5 3.05 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สมบูรณ์
488 นาย ชคัทพล เย็นกาย ม.6 3.54 สาธิตราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี รอช าระค่าสมัคร
489 นาย ชินพัฒน์  สมบูรณ์ ม.5 3.52 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี รอช าระค่าสมัคร
490 นาย ชินพัฒน์ แสงทวี ม.4 2.8 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
491 นาย เชาว์วัฒน์  พลอยบุศย์ ม.4 3 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
492 นาย ณัฐดนัย  เลิศแก้ว ม.4 3.24 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
493 นาย ณัฐสิทธ์ิ ฮ้ันพะเนิน ม.5 3.54 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สมบูรณ์
494 นาย เดชตะกานต์  นฤภัย ม.4 3.48 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
495 นาย ทัณฑธร   อินไหม ม.4 3.36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
496 นาย ธีรภัทร เขตใหญ่ ม.4 3.09 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
497 นาย ปฏิภาณ  วงศ์ประภารัตน์ ม.5 3 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
498 นาย ปรภัทร  รัตนโสภณ ม.4 3.65 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
499 นาย ปุณณพัฒน์   แก้วเสียง ม.3 3.25 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
500 นาย พยุหพล  บุญญา ม.4 3.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
501 นาย พรฉัตร แก้วแดง ม.5 3.42 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอช าระค่าสมัคร
502 นาย พสิษฐ์ สุนทราวันต์ ม.4 3.5 วิทยาศาสาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี สมบูรณ์
503 นาย พัชพล  แก้วเสียง ม.5 3.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
504 นาย พันธ์ธวัฒน์   เยาว์นุ่น ม.4 3.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
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505 นาย พีรัชชัย  ขุนศิริ ม.4 3.74 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
506 นาย เพชรเงิน   เดชอุดมวัมนา ม.3 3.78 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
507 นาย วชิระวิทย์  สุวรรณรัตน์ ม.4 3.46 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
508 นาย วรินทร พรายศรี ม.4 3.77 ชะอ าคุณหญงิเนื่องบุรี เพชรบุรี รอช าระค่าสมัคร
509 นาย วิษณุ ชุ่มจิต ม.4 3.41 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี สมบูรณ์
510 นาย สุรวิชญ ์พวงมาลัย ม.5 3.7 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
511 เด็กชาย อธิชนม์  เฝ้ามั่น ม.3 3.86 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
512 นาย อนุพงษ์  ผ่องอ าไพ ม.5 2.7 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
513 นาย อัศนี พันใย ม.5 3.32 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี สมบูรณ์
514 นาย จิรวิทย์ วีรานันต์ ม.5 3.58 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
515 นาย ชัยภัทร  พร้อมสมบูรณ์ ม.4 3.4 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
516 นาย ธนกฤต แสนส าราญ ม.5 3.85 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
517 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ค ามา ม.3 3.86 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
518 นาย พงศธร   ทรัพย์สกุล ม.5 3.48 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
519 นาย พร้อมพัฒน์   พรมทอง ม.4 3.12 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ รอช าระค่าสมัคร
520 นาย พลวัต   ครุฑสาย ม.5 3.38 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
521 นาย สรสิช เอี่ยมสี ม.4 3.32 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ รอช าระค่าสมัคร
522 นาย สิทธิโชค  คนมาก ม.5 3.52 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ รอช าระค่าสมัคร
523 นาย สุรศิษฐ์ หาพุทธา ม.4 3.6 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ สมบูรณ์
524 นาย กฤษฎ์ิพงศ์  ช่วยเกื้อ ม.4 3.2 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สมบูรณ์
525 นาย ปฐมพงษ์   แป้นแก้ว ม.5 3.5 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต สมบูรณ์
526 นาย ปิยะพงษ์ ปรีชา ม.4 3.42 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สมบูรณ์
527 นาย มาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ ม.4 3.06 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สมบูรณ์
528 นาย รัฐนันท์ จิรเมธวิโรจน์ ม.5 3.4 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สมบูรณ์
529 นาย ณัชพล  ร้อยศรี ม.4 3.85 วิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สมบูรณ์
530 นาย อรรคพล  เมืองฮาม ม.6 3.3 มุกดาหาร มุดดาหาร สมบูรณ์
531 เด็กชาย วชิรวิทย์ มลิพันธ์ ม.3 4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สมบูรณ์
532 นาย ดิชพงศ์  ทองสุข ม.4 3.73 ระยองวิทยาคม ระยอง รอช าระค่าสมัคร
533 นางสาว ธัญญพร  ศีลสมบูรณ์ ม.5 3.17 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง รอช าระค่าสมัคร
534 นาย ธีรวัฒน์  สุวรรณพิทักษ์ ม.5 3.78 ระยองวิทยาคม ระยอง รอช าระค่าสมัคร
535 นาย นนทนัตถ์  สนิททจิตตรานนท์ ม.4 3.99 อัสสัมชัญระยอง ระยอง รอช าระค่าสมัคร
536 นาย บรรณวิชญ ์ คงเรือง ม.5 2.95 อัสสัมชัญระยอง ระยอง รอช าระค่าสมัคร
537 นาย ปณิธาน  คิริคุณ ม.5 2.79 ระยองวิทยาคม ระยอง รอช าระค่าสมัคร
538 นาย พัชรธภัฏ  ทองเพิ่ม ม.4 3.49 ระยองวิทยาคม ระยอง รอช าระค่าสมัคร
539 นาย ภัทรพล  สกุลเลิศวาณิช ม.5 3.53 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง รอช าระค่าสมัคร
540 นาย ภูริภัทร  มากขุนทด ม.5 3.79 ระยองวิทยาคม ระยอง รอช าระค่าสมัคร
541 นาย วชิราวุธ  บุดดา ม.5 3.88 โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง รอช าระค่าสมัคร
542 นาย ศุภกร  เอี่ยมตระกูล ม.5 3.77 วัดป่าประดู่ ระยอง รอช าระค่าสมัคร
543 นาย สิรภพ  พวงกระโทก ม.5 2.92 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง รอช าระค่าสมัคร
544 นาย อชิระ  มณีฉาย ม.5 3.95 อัสสัมชัญระยอง ระยอง รอช าระค่าสมัคร
545 นาย กรรชัย  ศรีสมโภชน์ ม.5 3.75 ระยองวิทยาคม ระยอง  รอช าระค่าสมัคร
546 เด็กชาย ยศภัทร พลธี ม.3 2.2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
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547 นาย กนกศักด์ิ สีสาวแห ม.5 3.62 สารสิทธ์ิพิทายาลัย ราชบุรี สมบูรณ์
548 นาย กมลภพ หล าแนะ ม.4 2.54 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี สมบูรณ์
549 นางสาว กมลวรรณ ลักษมีรัตน์กุล ม.5 3.03 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
550 นาย กานตพงศ์ เบ้าทอง ม.5 2.65 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
551 นาย กิตติพัฒน์   วีรกุลวัฒนา ม.5 3.36 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี สมบูรณ์
552 เด็กชาย ขจรยศ จูเลิศ ม.3 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
553 นาย ค ารณ เฉิดโฉม ม.5 2.9 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
554 นาย เจนณรงค์  ธรรมาชัยมงคล ม.4 3.03 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
555 นาย เจริญรัตน์  สรรสม ม.3 3.59 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
556 นาย ชนกันต์ เลิศนภากูล ม.6 3.1 ราชโบริกานุเคระห์ ราชบุรี สมบูรณ์
557 นาย ชนสรณ์  ภมร ม.3 3.34 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
558 นาย ชนาธิป  วิโรจน์ศิริ ม.5 2.48 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี สมบูรณ์
559 นาย ชัยย์ธนินทร์   เฮงคราวิทย์ ม.4 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
560 นาย ชาตโยดม ช้อยเครือ ม.5 2.15 ดรุณาราชบุรีวิเทษศึกษา ราชบุรี สมบูรณ์
561 นาย ชานนนิติ  วุฒิชัย ม.4 3.02 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
562 นาย ชิษณุ   มาต านาน ม.4 3.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
563 นาย ณภัทร  ต่วนเครือ ม.5 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
564 นาย ณัฏพล   ปัญญาสม ม.5 3.14 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
565 เด็กชาย ณัฐดนัย ดวงบุญ ม.3 2.9 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
566 นาย ณัฐพงศ์  สุขชัยรังสรรค์ ม.3 3.11 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
567 นาย ณัฐวุฒิ  แซ่ล้ี ม.4 3.78 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี สมบูรณ์
568 นาย ณัฐวุฒิ สรรสม ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
569 นาย เทพนคร  โอโน ม.5 3 สาธิตแห่งเกษตร ม.ภ.ร. หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี สมบูรณ์
570 นาย ธนกร   สอสะอาด ม.3 3.47 เบญจมราชุทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
571 นาย ธนกร  จุระกะนิสก์ ม.5 2.59 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
572 นาย ธนกฤต  แดงมณี ม.3 2.85 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
573 นาย ธนโชติ คุ้มพร ม.6 2.75 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี สมบูรณ์
574 นาย ธนบัตร  แป้นน้อย ม.5 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี สมบูรณ์
575 นาย ธนภพ ข าล้วน ม.6 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
576 นาย ธีรศักด์ิ  ชัยชนะกสิกรรม ม.3 3.53 เบญจมราชุทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
577 นาย นิติวัฒน์  ภูจ าปา ม.5 3.31 สาธิตฯ จอมบึง ราชบุรี สมบูรณ์
578 นาย บุลากร  เกตุแก้ว ม.5 2.64 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
579 นาย ปกสกนธ์  สกิมงาม ม.5 3.75 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี สมบูรณ์
580 นาย ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบัติ ม.4 2.56 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
581 นาย ปัณณธร  ชมบุญ ม.5 3.67 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี สมบูรณ์
582 นาย พงศ์ปณต  ปานอ าพันธ์ ม.4 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
583 นาย พงศพัศ  แก้วอินทร์ ม.4 3.9 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี สมบูรณ์
584 นาย พชร   ภักดีศรีสันติกุล ม.4 3.96 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
585 นาย พชรพล  มีกอง ม.5 3.83 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
586 นาย พลพจณ์  นุ้ยโดด ม.5 3.8 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
587 นาย พลพจน์ นุ้ยโดด ม.5 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
588 นาย พศวีร์  ทิพย์เที่ยงเเท้ ม.5 3.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
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589 ด.ช. พัทธนันท์ โพธิเงิน ม.3 3.34 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
590 นาย พิทวัส  พงศ์ชุตินันท์ ม.4 3.21 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
591 นาย พิทักษ์  ผมหอม ม.3 3.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
592 นาย พิสิทฐ์ สงวนพันธ์ุ ม.4 2.85 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
593 นาย ภัทรดนัย  ชิดเครือ ม.4 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
594 นาย ภัทรพล  ฮะค่อม ม.5 3.21 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี สมบูรณ์
595 นาย ภาณุพงษ์  ธรรมาชัยมงคล ม.3 2.13 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
596 นาย ภาณุวัฒน์  เอี่ยมส าอางค์ ม.5 2.37 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
597 นาย ภาณุวิชญ ์ อ่วมแอร่ม ม.5 3.58 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี สมบูรณ์
598 นาย ภูวศิษฏ์   นุ้ยโดด ม.4 1.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
599 นาย มนัสวิน   กองปัน ม.4 3.15 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
600 นาย รณกร  กระจ่างดวง ม.4 3.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
601 นาย รัชกฤช อภิโสภณกุล ม.4 3.45 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
602 นาย รัฐเซีย สังข์ทอง ม.5 3.45 สารสิทธ์ิพิทยาลับ ราชบุรี สมบูรณ์
603 นาย รัฐภาส  อรุณชาติ ม.5 3.28 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
604 นาย วชิร ชมญาติ ม.5 2.57 โรงเรียนราชโบริกานุเคราห์ ราชบุรี สมบูรณ์
605 นาย วรชน   ใจซ่ือ  ม.4 3.23 ราชโบรกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
606 นาย วรภัทร   ปานโต ม.4 3.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
607 นาย วิทวัส   หนูรุ่ง ม.4 3.43 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
608 นาย ศิรชิต   ศรีขาว ม.4 3.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
609 นาย ศิรภพ   อริยเดช ม.5 3.2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
610 นาย ศุกร์หรรษา บัวบาน ม.5 2 บ้านคาวิทยา ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
611 นาย ศุภกร อภิโสภณกุล ม.4 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
612 นาย ศุภพล   ปัญญาสม ม.4 3.41 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
613 นาย สลิล  อวยพร ม.5 3.14 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
614 นาย สิงหา รัชตมหาคุณ ม.5 3.79 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
615 นาย สิทธินนท์  หงษ์ทอง ม.4 2.7 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
616 นาย สิรวิชญ ์  อื้อฮก ม.5 2.09 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สมบูรณ์
617 นาย สิรวิชญ ์ แจ่มจ ารัส ม.4 3.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
618 นาย สิรวิชญ ์แจ่มจ ารัส ม.4 3.9 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
619 นาย สุธินันท์  เซ้งเครือ ม.5 3.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี สมบูรณ์
620 นาย สุภฤกษ์ เส้ียจันทร์บริบูรณ์ ม.4 3.6 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี สมบูรณ์
621 นาย สุวิจักขณ์ เรืองศรี ม.5 3.12 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
622 นาย เสกสรัล  ทองสีจัด ม.4 2.97 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมบูรณ์
623 นาย อวิรุทธ์  ต้ังวงค์ ม.5 3.19 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอช าระค่าสมัคร
624 นาย อิทธิ  ฤทธ์ิเดช ม.5 3.73 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี สมบูรณ์
625 นาย กรีฑาพล บรรยงค์ ม.3 3.8 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี รอช าระค่าสมัคร
626 นาย กฤตเมธ  ศิริโท ม.4 3.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
627 นาย กฤษณพล วิเชียรพงษ์ ม.4 3.33 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
628 นาย ก้องฟ้า  บุญเพ็ชร ม.4 3.46 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
629 นาย ก้องภพ   ช่างพินิจ ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
630 นาย ก้องภพ  ยืนยง ม.6 2.79 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
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631 เด็กชาย กิตติเดช  อยู่นุช ม.3 3.66 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี ลพบุรี สมบูรณ์
632 นาย กิตติศักด์ิ อ่ าเอี่ยม ม.4 วิทยาศาสาตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
633 นาย คุณานนต์ รอดค า ม.4 3.92 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
634 นาย จิรเมธ  จ่างผล ม.5 3.3 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
635 นาย ชุภณ  พลประมวล ม.4 3.53 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
636 นาย ณภัทร   วรรณรส ม.5 3.52 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ลพบุรี สมบูรณ์
637 นาย ณัฐ  ล าจวน ม.6 2.56 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
638 นาย ธนกร สังวาลย์เงิน ม.5 3.25 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมป์ ลพบุรี สมบูรณ์
639 นาย นวพล นิ่มประสารทรัพย์ ม.5 2.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
640 นาย นันทพงศ์  กองตาพันธ์ ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
641 นาย ปฐม  สิริวัฒนโสภา ม.5 3.9 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
642 นาย พศวีร์  บุญธรรม ม.5 3.36 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
643 นาย พัชรพล ทองก าเหนิด ม.6 3.92 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
644 นาย ภัทรภูมิ ทาภักดี ม.6 3.53 วินิตศึกษา ลพบุรี สมบูรณ์
645 นาย ภาวพุทธ์ิ โสจะ ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
646 นาย รชต  แตงมีแสง ม.4 3.6 วินิตศึกษา ลพบุรี สมบูรณ์
647 นาย ศวัสกร ม่วงทอง ม.4 4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
648 นาย ศิริณัฐ  เจริญทรัพย์ ม.5 3.54 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
649 นาย ศุภวิชญ ์ แสงทับทอง ม.5 3.6 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
650 นาย สรวิชญ ์  ศิริวรรณ ม.5 3.36 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
651 นาย เอกพงษ์ สุววณศรี ม.5 3.91 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สมบูรณ์
652 นาย พัฒนากร   จั่นแก้ว ม.6 3.53 วินิตศึกษา ลพบุรี สมบูรณ์
653 นาย คมชาญ  ไชยวงค์ ม.5 3.67 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง รอช าระค่าสมัคร
654 นาย ธนภัทร  วรรณสิทธ์ิ ม.5 2.48 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง รอช าระค่าสมัคร
655 นาย พิมธนกิจ กันทะต๋ัน ม.4 3.42 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง รอช าระค่าสมัคร
656 นาย ภาคิน คูณทวี ม.4 3.5 บุญวาทย์วิทยา ล าปาง สมบูรณ์
657 นาย อนุวัฒน์  เด่นแก้ว ม.4 3.5 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง สมบูรณ์
658 นาย มหาสมุทร  เขตสกุล ม.4 3.95 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ สมบูรณ์
659 ส.ต.ต. วิษณุ สอนบุญทอง นายสิบต ารวจ 3.43 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ สมบูรณ์
660 นาย ธนะวิชญ ์ เดชราช ม.5 3.8 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สมบูรณ์
661 นาย เตชินท์ เพชรม่วง ม.6 3.12 หาดใหญวิ่ทยาลัย สงขลา สมบูรณ์
662 นาย วงศพัทธ์  นวลเปียน ม.5 2.53 หาดใหญวิ่ทยาลัย สงขลา รอช าระค่าสมัคร
663 นาย ศุภกร  สุขแก้ว ม.5 1.5 มหาวชิราวุธ สงขลา สมบูรณ์
664 นาย จิรัสย์ ไชยวิเศษสกุล ม.5 3.4 สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
665 นาย ญาณพงศ์ กุศล ม.4 3.5 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ รอช าระค่าสมัคร
666 นาย ณัฐพงษ์ อารมณ์ธนานนท์ ม.4 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
667 นาย ทัตต์ดนัย จิตรต้ังทรัพย์ ม.4 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมบูรณ์
668 นาย ธนกฤต พวงเข็มขาว ม.5 3.5 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ สมบูรณ์
669 นาย ธนยศ   พิดา ม.5 3.96 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ สมบูรณ์
670 นาย ธนาธิป   อัครโชติสกุล ม.5 2.7 สิงค์สมุทร สมุทรปราการ สมบูรณ์
671 นาย นที สะเกสะนัส ม.4 3.25 ปทุมคงคา  สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
672 นาย นฤนาท ป้องขันธ์ ม.5 2.5 สตรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
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673 นาย ปานศิริ  ปริสิทธ์ ม.5 3.4 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมบูรณ์
674 นาย ภูธเนศ  เพชรไกร ม.5 3.2 ราชวินิจบางแก้ว สมุทรปราการ รอช าระค่าสมัคร
675 นาย ภูริวัจน์   ฤทธ์ิชัยทิพย์ ม.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
676 นาย เมธวัจน   ฤทธ์ิชัยทิพย์ ม.4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
677 นาย วิทวัส  วรสาร ม.4 3.37 สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
678 นาย ศุภวัฒณ์  ตู้จินดา ม.5 3.71 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมบูรณ์
679 นาย สาธิต  คนเทศ ม.5 3.67 ราชวินิจบางแก้ว สมุทรปราการ รอช าระค่าสมัคร
680 ด.ช. อาชวิน กองทอง ม.3 3.2 ราชประชาฯ สมุทรปราการ สมบูรณ์
681 นาย ณัฐจักร์ อารมย์ธนานนท์ ม.4 3 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอช าระค่าสมัคร
682 นาย อิทธิวัฒน์ ชัยณรงค์สกุล ม.5 3.5 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ สมบูรณ์
683 นางสาว กนกพร เงินวดี ม.4 3.66 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สมบูรณ์
684 นาย พรรษา สุขเจริญ ม.4 3.41 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สมบูรณ์
685 นาย ภวันธร แก้วระย้า ม.4 3.67 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอช าระค่าสมัคร
686 นาย ราเมศวร์  อัษฎายุธ ม.5 3.15 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สมบูรณ์
687 นาย สรรเสริญ   สงวนให้ ม.4 2.93 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม สมบูรณ์
688 นาย อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.5 3.28 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สมบูรณ์
689 นาย กชทกานต์   สายกัน ม.5 2.3 เฉลิมพระเกียรติ สมุทรสาคร สมบูรณ์
690 นาย ชาญวิทย์ ปุยริพันธ์ ม.5 3.67 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร รอช าระค่าสมัคร
691 นาย ณรงค์ชัย  สาแหรกทอง ม.3 3.72 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สมบูรณ์
692 นาย ณัฐวัชรพงศ์  สาแหรกทอง ม.5 2.54 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สมบูรณ์
693 นาย ทวีเกียรติ   วรชินา ม.5 2.45 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สมบูรณ์
694 นาย ธีรพงศ์ พูลสวัสด์ิ ม.5 3.37 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ สมุทรสาคร สมบูรณ์
695 นาย พงษ์กิตติ  ภูฆัง ม.4 3.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สมบูรณ์
696 นาย พัทรพล  รอดเจริญ ม.4 3.19 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สมบูรณ์
697 นาย วรภพ  บุญรอดค้ า ม.3 3.28 วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร สมบูรณ์
698 นาย วราวุธ  เสือข า ม.6 3.85 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สมบูรณ์
699 นาย วุฒิปกรณ์  ยุทธศักดารักษ์ ม.5 3.45 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สมบูรณ์
700 นาย ศิริมงคล  แก้วอ าไพ ม.6 3.3 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สมบูรณ์
701 นาย ศุภณัฐ เสือคล้าย ม.5 3.06 สมุทรสาครวิทยา สมุทรสาคร สมบูรณ์
702 นาย สร้างสรรค์  หงษ์ทอง ม.5 3.14 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สมบูรณ์
703 นาย คณิศร  ภักดีโต ม.4 3.6 อรัญประเทศ สระแก้ว สมบูรณ์
704 นาย ก้องภพ  เอี่ยมวิเชียรวงศ์ ม.5 3.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
705 นาย กิตติพันธ์   รัตนบุรี ม.4 2.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
706 นาย ณพวุฒิ   เปียสกุล ม.4 3.49 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
707 นาย ธนพัฒน์  ทรวงอนุรักษ์ ม.4 3.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี รอช าระค่าสมัคร
708 นาย ธนวันต์  ชูประเทศ ม.4 3.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี รอช าระค่าสมัคร
709 นาย ธัชทร ทองอุ่นเรือน ม.5 3.7 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
710 นาย ธีระพัฒน์    ศรีรักษ์ ม.4 2.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สมบูรณ์
711 นาย พีรพงศ์ มากวิเศษ ม.5 2.96 สาธิตเทพสตรีสาขาวัดพระพุทธบาท สระบุรี สมบูรณ์
712 นาย ชญานนท์ พจน์นาถ ม.5 3.62 อุดมดรุณี สุโขทัย สมบูรณ์
713 นางสาว ธนวรรณ บรรจง ม.5 2.23 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย รอช าระค่าสมัคร
714 นาย ภูรินทร์  บรรจง ม.4 3.12 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย สมบูรณ์
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715 นาย ณัฐนัย  ช้างเขียว ม.3 4 อู่ทอง สุพรรณ สมบูรณ์
716 นาย กิตติชัย   นงลักษณ์ ม.6 2.62 อู่ทอง สุพรรณบุรี สมบูรณ์
717 นาย จักรกฤษ มณฑาศวิน ม.6 3.9 บางล่ีวิทยา สุพรรณบุรี สมบูรณ์
718 นาย ธนวัฒน์ แก้วมณี ม.5 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
719 เด็กชาย ธนาธิป  จาดพันธ์อินทร์ ม.3 2.56 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอช าระค่าสมัคร
720 นาย ธีรพัฒน์   บูรณะสิงห์ ม.5 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
721 นาย ภัทรชนน  นาคเถื่อน ม.4 3.59 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สมบูรณ์
722 นาย รณกร  เเร่เพชร ม.5 2.62 กาจนาภิเษกวิทยาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สมบูรณ์
723 นาย วัชระ สถิตโสฬส ม.3 3.95 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
724 นาย วิรัชช์ชัย ฤกษ์โหราภาณุกูล ม.6 3.19 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
725 นาย สิทธิโชค   แก้วสระเเสน ม.5 3.66 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สมบูรณ์
726 นาย อภิวัชญ ์ เสร็จกิจ ม.4 3.5 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี สมบูรณ์
727 นาย สิรภพ ทองแสงแก้ว ม.6 3.74 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
728 นาย สุวิจักขณ์  วิริยะวารี ม.3 3.65 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
729 ส.ต.ท เสกสรร แสงเสน นายสิบต ารวจ 3.3 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์
730 นาย เจนณรงค์  อาจย่ิง ม.5 3.6 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ รอช าระค่าสมัคร
731 นาย ณัฐธรณ์  ผาโคตร ม.5 3.68 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สมบูรณ์
732 นาย วรดร บุญประเสริฐสิทธ์ิ ม.5 3.82 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สมบูรณ์
733 นาย ศุทธวีร์   สมสะอาด ม.5 3.5 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ รอช าระค่าสมัคร
734 นาย สัตยา เลพล ม.5 3.87 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สมบูรณ์
735 นาย สิรภพ ลานอุ่น ม.5 3.76 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รอช าระค่าสมัคร
736 นาย ณัฐนนท์   สรรเสริญ ม.5 3.15 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา สมบูรณ์
737 นาย วสุ สังข์ประไพ ม.5 3.21 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอช าระค่าสมัคร
738 นาย ก้องภพ พึ่งทรัพย์ ม.4 3.48 สตรีอ่างทอง อ่างทอง สมบูรณ์
739 นาย ชนสรณ์ แก้วปัญญา ม.5 2.22 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอช าระค่าสมัคร
740 นาย ชอบธรรม สิงหพันธ์ ม.4 3.4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
741 นาย ชัชพิมุข  รัตนมูลตรี ม.5 2.96 อุดรพิทยากุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
742 นาย บดี สาลี ม.4 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
743 นาย ปณิธาน ยางสุด ม.5 3.05 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอช าระค่าสมัคร
744 นาย ปภาวิน เหลาลาภะ ม.5 3.97 ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี สมบูรณ์
745 นาย พัชรพล เสนเคน ม.5 2.82 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
746 นาย ภาณุพงศ์  ประวะโข ม.5 3.46 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
747 นาย ภูรินท์ ไชยราฃ ม.5 3.2 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
748 นาย วงศธร พันชัย 2.48 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
749 นาย วชิราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 3.43 อุดรพิทยานุกุล อุดรธานี สมบูรณ์
750 นาย วัชราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
751 นาย วาทยากร  สันติภพ ม.4 2 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สมบูรณ์
752 นาย ศดานันท์ จันทร์แดง ม.4 3.37 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
753 นาย ศุภวิชญ ์สมศรีทอง ม.6 3.56 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอช าระค่าสมัคร
754 นาย อดิศร ไพศาล ม.5 2.07 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
755 นาย อธิบดี เขื้อสัตตบงกช ม.4 4 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สมบูรณ์
756 นาย ชัยนาท นวลนุ่ม ม.5 3.3 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี รอช าระค่าสมัคร
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757 นาย เสริมสุข หมื่นโฮ้ง ม.4 3.82 บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี สมบูรณ์
758 นาย ธรากร ทองหนูนุ้ย ม.4 3.76 เบ็ญจมะมหาราช อุบลราชธานี สมบูรณ์
759 นาย ปริญ  เจริญจึงสันติ ม.5 3.25 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สมบูรณ์
760 นาย พลพล พิมทอง ม.5 3.12 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สมบูรณ์
761 นาย อริย์ธัช อริยรุ่งเรืองกุล ม.5 2.78 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สมบูรณ์


