
คะแนนดบิ คิดเปน็
คณติ เปอร์เซ็น

(20ขอ้)
1 650239 ปภงักร  อินทร์พรหม ม.4 ภเูก็ตวิทยาลัย ภเูก็ต 20 100.00 ดีมาก

2 640358 มโนชญธ์ัมม์  ธนสิริวัฒนโชติ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 19 95.00 ดีมาก

3 650208 เภา  ต้ังประเสริฐ ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 19 95.00 ดีมาก

4 620696 นที  โคกครุฑ ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 18 90.00 ดีมาก

5 650317 อนุชิต  วุฒิพานิชย์ ม.5 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 18 90.00 ดีมาก

6 650758 รัฐภมูิ  วรรณศรี ม.4 สุรธรรมพทิักษ์ นครราชสีมา 18 90.00 ดีมาก

7 640427 ศุกลวัฒน์  บุตรดีขันธ์ ม.4 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 18 90.00 ดีมาก

8 650220 วัชรวิทย์  แก่นภเูขียว ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 18 90.00 ดีมาก

9 611370 วรายุทธ  พกุผล ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18 90.00 ดีมาก

10 650698 อธิศ  ธรรมานนท์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 18 90.00 ดีมาก

11 640537 ธนาพพิฒัน์  กงแก้ว ม.4 สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบุรี 18 90.00 ดีมาก

12 650711 นราวิชญ ์ อินทร์มณี ม.5 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 18 90.00 ดีมาก

13 650693 นัฏฐวัฒน์  หวังพมิล ม.5 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 18 90.00 ดีมาก

14 610856 นันทภทัร  แพรทอง ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18 90.00 ดีมาก

15 650821 สรสิทธิ์ ถิ่นแสนดี ม.6 นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสมุทรปราการ 18 90.00 ดีมาก

16 650682 พฒัน์ปิติ  เนียมหอมเตชะกูล ม.5 สุรธรรมพทิักษ์ นครราชสีมา 18 90.00 ดีมาก

17 650681 ภมูิกร  เหมือนเดชา ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 18 90.00 ดีมาก

18 620790 อรรถกร  มหาสุข ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี  กรุงเทพฯ 18 90.00 ดีมาก

19 650455 พชรวิทย์  พรหมวิชัย ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 18 90.00 ดีมาก

20 650305 ณปภชั  สุจริตธรรม ม.4 มัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ กรุงเทพฯ 18 90.00 ดีมาก

21 650034 ตะวันฉาย  พุ่มใบศรี ม.5 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 18 90.00 ดีมาก

22 650662 รณิศ  นาวารัตน์ ม.4 แสงทองวิทยา สงขลา 17 85.00 ดีมาก

23 650684 เอกธนัช  โมฬี ม.6 พชิัยรัตนาคาร ระนอง 17 85.00 ดีมาก

24 640318 ณภทัร  ขวัญชุม ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 17 85.00 ดีมาก

25 650683 กฤติธี  ลิหงวน ม.6 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 17 85.00 ดีมาก

26 650679 วีรภทัร  เขมสุนทรารัตน์ ม.5 พนัสพทิยาคาร ชลบุรี 17 85.00 ดีมาก

27 611266 พรีดณย์  ภู่นาค ม.5 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ 17 85.00 ดีมาก

28 650690 ชโยฑิต  เสาโกมุท ม.5 ชัยภมูิภกัดีชุมพล ชัยภมูิ 17 85.00 ดีมาก

29 650353 ณัฐชนน  จีใจ ม.6 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ 17 85.00 ดีมาก

30 650707 ทัตพงศ์  ไชยมงคล ม.5 พะเยาพทิยาคม พะเยา 17 85.00 ดีมาก

31 640322 ธนวัตน์  ฉ่ ามา ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 17 85.00 ดีมาก

32 650205 วัธนนท์  ปานบุญ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 17 85.00 ดีมาก

33 640575 พงศภคั  วิทยาประดิษฐ์  ม.6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิง ห เสนี)๔ กรุงเทพฯ 17 85.00 ดีมาก

34 650774 ฐิติพนัธ์  ใจหาญ ม.5 พบิูลวิทยาลัย ลพบุรี 17 85.00 ดีมาก

35 640762 วิชยุตม์  วุฒิมาคุณ ม.5 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 17 85.00 ดีมาก

36 650708 ติณณ์ภพ  รัตนจรรยา ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 17 85.00 ดีมาก

37 620627 ภานรินทร์  คชกฤษ ม.4 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 17 85.00 ดีมาก

38 620811 ฐาปกรณ์  เติมเต็ม ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 17 85.00 ดีมาก

ผลสอบตะลุยโจทย ์ครั้งที่ 5 (เรื่องจ านวนจริง ม.ต้น)
การพัฒนาทกัษะทางวิชาการเพ่ือสอบเขา้เตรยีมทหาร  และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 05-24 ต.ค.65)

สอบเมื่อวันที่ 21 ตลุาคม 2565 จ านวน 20 ขอ้
"มุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ในการท าขอ้สอบเพ่ือประเมินผลไดจ้ริง"

ล าดบั รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด ผลการประเมิน
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39 640479 พรีภทัร  สกลเกียรติ ม.5 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 16 80.00 ดีมาก

40 650715 ชนะศึก  เหล่ากสิการ ม.5 นารีนุกูล อุบลราชธานี 16 80.00 ดีมาก

41 650404 เจตนิพฐิ  ทองสุข ม.6 เจนอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 16 80.00 ดีมาก

42 640648 ณฐนนท์  เบิกบาน ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 16 80.00 ดีมาก

43 650724 ชวนากรณ์  จอนพงษ์ ม.5 มัธยมสาธิต ม.นเรศวร พษิณุโลก 16 80.00 ดีมาก

44 620636 นภสัดล  กลมดวง ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 16 80.00 ดีมาก

45 640309 ศุภกร  มาลาพงษ์ ม.4 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 16 80.00 ดีมาก

46 640385 วสุวัตน์  อนันตริยกุล ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 16 80.00 ดีมาก

47 650202 ศักรินทร์  โพธิ์ทอง ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 16 80.00 ดีมาก

48 650553 อริย์ธัช  สัจจวิโส ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 16 80.00 ดีมาก

49 650749 ปรวัฒน์  คล้ายชม ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 16 80.00 ดีมาก

50 650471 พสิิษฐ์  ศรีอนันต์ ม.4 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 16 80.00 ดีมาก

51 650402 นราธร  บุญมา ม.6 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 16 80.00 ดีมาก

52 650710 ธนกร  จันเหมือน ม.4 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 16 80.00 ดีมาก

53 650204 เสฏฐรัฐ  โลสุยะ ม.4 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 16 80.00 ดีมาก

54 650629 ญาณวุฒิ  นิลพนัธุ์ ม.4 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 16 80.00 ดีมาก

55 650784 ธีรเดช  ปรมโชติ ม.5 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 16 80.00 ดีมาก

56 650673 ศรณ์  เจริญเฉลิมศักด์ิ ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 16 80.00 ดีมาก

57 650686 อาชวิณ  ปัญญานันท์ ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 16 80.00 ดีมาก

58 650700 กฤติพงศ์  พว่งสวาด ม.5 ปัญจดี ชัยภมูิ 16 80.00 ดีมาก

59 650668 คณิศร  จันทร์รุ่ง ม.4 ศรียาภยั ชุมพร 16 80.00 ดีมาก

60 650140 ปีปิติ  บุญทองดี ม.4 อมาตยกุล กรุงเทพฯ 16 80.00 ดีมาก

61 640602 แผ่นฟา้  เยาวภกัด์ิ ม.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 80.00 ดีมาก

62 650150 ณัฐภทัร  ศิริไพรทอง ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 16 80.00 ดีมาก

63 620503 กัณพเ์อนก  ภมุมา ม.4 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 16 80.00 ดีมาก

64 640589 ธนวัฒน์  ประเสริฐศักด์ิ ม.4 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 16 80.00 ดีมาก

65 601133 เจริญรัตน์  สรรสม ม.6 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 80.00 ดีมาก

66 650258 พงศ์ณภทัร  ยุบลวัฒน์ ม.4 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 16 80.00 ดีมาก

67 650509 สิรวิชญ ์ เมฆปั้น ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 15 75.00 ดี

68 620915 พชิญุตม์  มั่นใจ ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 15 75.00 ดี

69 650004 นักปราชญ ์ ผ่องจิตต์ ม.4 อมาตยกุล กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

70 650674 ฐิติพงศ์  ค านิมิตร ม.4 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 15 75.00 ดี

71 640657 กัณฑ์อเนก  พรมสุ ม.5 เตรียมวิทย์พฒันา กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

72 650624 พริษฐ์ภณ  นุชนารถ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

73 650563 กันตพงศ์  กอสวัสด์ิพฒัน์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 15 75.00 ดี

74 620514 ฉัตรชัย  เย็นเปิง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 15 75.00 ดี

75 640312 สุปวีร์  อยู่สมบูรณ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 15 75.00 ดี

76 650266 กฤตธัช  ไทยสงฆ์ ม.5 ทานตะวัน ไตรภาษา สมุทรสาคร 15 75.00 ดี

77 640723 ปุณยวีร์  ธระเสนา ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 15 75.00 ดี

78 640671 ชินวัตร  สีน้ าค า ม.5 ค าแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวล าภู 15 75.00 ดี

79 650731 สุริย์ภมูิ  ภาณุเชษฐโยธิน ม.4 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

80 650315 ธีรพฒัน์  สวยรูป ม.5 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 15 75.00 ดี
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81 650704 นาวิน  ดาวเรือง ม.4 ประเทืองทิพวิทยา กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

82 620513 เตชิต  ธนาวรรณโอภาส ม.4 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

83 650792 ชยวัฒน์  บัวบุตร ม.5 อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 15 75.00 ดี

84 640321 ธนวัฒน์  หวังศักราทิตย์ ม.4 สตรีวิทยา2 กรุงเทพฯ 15 75.00 ดี

85 650210 รณกร  เสนาอุดร ม.4 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 14 70.00 ดี

86 650809 ยศธพร  ญาโน ม.4 สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี 14 70.00 ดี

87 650540 ธันยพตั  กนกปิยสวัสด์ิ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี 14 70.00 ดี

88 650515 ธีร์กวิน  มะโนสอน ม.4 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 14 70.00 ดี

89 650691 รชต  รัตนเทวมาตย์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 14 70.00 ดี

90 640569 กวินท์  ขุนนคร ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 14 70.00 ดี

91 650113 ศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล ม.4 นครนายกวิทยาคม นครนายก 14 70.00 ดี

92 650552 ปพณ  กนกมงคล ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 14 70.00 ดี

93 620656 ศุภวิช  ชัยศักดานุกูล ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 14 70.00 ดี

94 650253 ไกรสรธนายศ  อุ่นร้ัวทิพย์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 14 70.00 ดี

95 650666 อภเิศรษฐ์  จุลกลับ ม.4 พษิณุโลกพทิยาคม  พษิณุโลก 14 70.00 ดี

96 620464 ชิษณุพงศ์  ล้ิมศิริสัมพนัธ์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 14 70.00 ดี

97 650834 ภมูิพฒัน์  โฆษิตชัยวัฒน์ ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 14 70.00 ดี

98 640773 กันต์ระพ ี พรรณมรรคา ม.5 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 14 70.00 ดี

99 650743 ธีรณัฎฐ์  กลัดส าเนียง ม.4 สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพฯ 14 70.00 ดี

100 640635 ศุภทัต  ทุมมากรณ์ ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการอุบลราชธานี อุบลราชธานี 14 70.00 ดี

101 650230 ธนชัย  จันโท ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 14 70.00 ดี

102 650347 เตคิม  ล้ิมเจริญ ม.4 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 14 70.00 ดี

103 650241 กฤติธี  สุภาธรธรรม ม.4 สารวิทยา กรุงเทพฯ 14 70.00 ดี

104 650354 เมธา  ฉิมเล็ก ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 14 70.00 ดี

105 650680 เอกเนติ  หินเธาว์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 14 70.00 ดี

106 650675 จีรพฒัน  บุญบัง ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 14 70.00 ดี

107 640478 พชิญุตม์  ลาภมงคลนิติ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 14 70.00 ดี

108 650694 พชัรพล  ศรีสุวรรณ ม.5 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 13 65.00 ดี

109 640679 ณัฐนรินทร์ แก้วปัดชา ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 13 65.00 ดี

110 650722 อมรวิทย์  บุญอมรวิทย์ ม.5 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

111 640480 ชายชีวิน  เจริญศิลป์ ม.5 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 13 65.00 ดี

112 640764 ศักย์ศรณ์  โลหกุล ม.5 นครนายกวิทยาคม นครนายก 13 65.00 ดี

113 650442 จิรายุ  สุพรรณโรจน์ ม.6 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 13 65.00 ดี

114 650243 รัตนวิชญ ์ เอนกทรัพย์ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

115 650759 ปรินทร์  นันทโพธิ์เดช ม.6 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 13 65.00 ดี

116 650748 ศุภสัณห์  จิตใจยืดหยุ่น ม.4 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 13 65.00 ดี

117 640751 ธนกฤต  วันกุมภา ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 13 65.00 ดี

118 650424 บริพตัร  เกิดศรี ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

119 650375 ธิติพทัธ์  ชมมะลิ ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 13 65.00 ดี

120 650650 พณัณกร  แป้นแก้ว ม.4 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

121 650255 กฤชเทพ  บุญรัตน์ ม.4 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 13 65.00 ดี

122 650003 กานตวีร์  คงสุคนธ์ ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 13 65.00 ดี
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123 650839 พรหมมา เจียมสกุล ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 13 65.00 ดี

124 650142 ชนะอาจ  แก้วเจริญ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 13 65.00 ดี

125 640305 ภริูภทัร  ตาลอินทร์ ม.4 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

126 610567 พทุธรักษ์  รอดม่วง ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

127 620466 ธวัฒชัย  กอศรี ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 13 65.00 ดี

128 650415 ณัฐกัญจน์  ไทยทอง ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 13 65.00 ดี

129 650779 อภชิา  วินิชพนัธุ์ ม.4 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 13 65.00 ดี

130 640302 ปฏภิาณ  อยู่ระหัส ม.4 สาธิตลพบุรี ลพบุรี 13 65.00 ดี

131 650768 จิรโชติ  มั่นแย้ม ม.5 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 13 65.00 ดี

132 620459 พลสถิตย์  สุดสงวน ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 13 65.00 ดี

133 650810 ธณเดช  วงค์เดือน ม.4 วัชรวิทยา ก าแพงเพชร 13 65.00 ดี

134 650754 สุรชานนท์  ทองเกล้ียง ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13 65.00 ดี

135 640590 พศวีร์  สุขไพบูลย์ ม.4 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 13 65.00 ดี

136 650161 ชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน ม.4 ชัยภมูิภกัดีชุมพล ชัยภมูิ 13 65.00 ดี

137 650817 กิตติกร  ประถมภาส ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 13 65.00 ดี

138 640728 กพลเอก  หมั่นอาพร ม.5 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 13 65.00 ดี

139 620527 ภากร  มูลสิน ม.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 13 65.00 ดี

140 650252 ทองพนัชั่ง  วงศ์ษาพาน ม.4 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม 13 65.00 ดี

141 600848 วิศวะ  ค าบาง ม.6 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 13 65.00 ดี

142 650714 พงศธร  มีโต ม.4 ชัยนาทพทิยาคม ชัยนาท 12 60.00 ดี

143 650009 กันตวิชญ ์ กันย์พมิานมนต์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 12 60.00 ดี

144 640770 อธิคม  ลาดเหลา ม.5 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 12 60.00 ดี

145 650244 พชร  วงษ์วิจารณ์ ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 12 60.00 ดี

146 650685 ปลายนา  โสภา ม.5 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 12 60.00 ดี

147 650671 ณฐนน  ศรีสุข ม.6 บดินทรเดขา2 กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

148 650157 กอบุญ  จุลชาตินันท์ ม.4 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 12 60.00 ดี

149 640437 ชญานิน  ช่างปราณีต ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 12 60.00 ดี

150 650344 ณัฐชัย  กล่ินกระโทก ม.5 จันทร์ประดิษฐ์ กรุงเทพ 12 60.00 ดี

151 640303 พลกฤต  บัวประเสริฐ ม.4 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 12 60.00 ดี

152 650225 ศิวกร  เนยน้อย ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 12 60.00 ดี

153 650235 หฤษฏ ์ แจ่มจ ารัส ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 12 60.00 ดี

154 640607 ศิวกร  ราษฎร์ภธูร ม.4 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี 12 60.00 ดี

155 650727 ภมูิเทพ  คงโนนกอก ม.6 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 12 60.00 ดี

156 650559 จิรัฏฐ์  สิริโภคิยานันท์ ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 12 60.00 ดี

157 640440 ชนะพล  คงนาค ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

158 650719 ชิษณุพงษ์  ป้องกัน ม.5 ศรีสงครามวิทยา เลย 12 60.00 ดี

159 650534 การัณยภาส  ปิ่นทองดี ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 12 60.00 ดี

160 640014 พงศ์พฒัน์  เครือธนกุล ม.5 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี 12 60.00 ดี

161 650818 ณัฐภมูิ  เพช็ร์รักษ์ ม.5 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 12 60.00 ดี

162 650676 อนุวัต  บุญยืน ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 12 60.00 ดี

163 650040 ธนวัฒน์  พงษ์พมิพ์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 12 60.00 ดี

164 640547 ศุภวิชญ ์ รวงทอง ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี 12 60.00 ดี
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165 650753 ชินกฤต  เสริมศรี ม.4 พบิูลวิทยาลัย ลพบุรี 12 60.00 ดี

166 650614 พลธิป  อังคณากุล ม.5 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

167 650835 กฤษฎศัิกด์ิ ผิวข า ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 12 60.00 ดี

168 640287 ณพล  รุ่งสมัย  ม.6 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี 12 60.00 ดี

169 650751 กฤตภาส  ขีปนวัฒนา ม.4 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 12 60.00 ดี

170 640304 พชิัยยุทธ  สินสิริพฒันผล ม.4 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

171 640465 ธนภทัร  ป้อมสีทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 12 60.00 ดี

172 620524 อภชิา  บูรณ์เจริญ ม.5 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

173 650589 ชนม์ฌานันท์  สาวสวรรค์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบูรณ์ 12 60.00 ดี

174 640333 จิรวัฒน์  แสงมนตรี ม.4 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 12 60.00 ดี

175 650020 ณัฐพงษ์  เหมือนทด ม.5 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 12 60.00 ดี

176 650611 ณัฐพล  จันทะวงศ์ ม.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 12 60.00 ดี

177 650706 ธเนศพล  บัวทอง ม.4 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

178 650725 อณวัช  ใจทน ม.4 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 12 60.00 ดี

179 640538 ธนเดช  ข าเขียว ม.4 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 12 60.00 ดี

180 620700 จิรวัฒน์  คันธจันทร์ ม.5 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 12 60.00 ดี

181 640741 ภทัรพล  แสงภู่ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

182 640527 ศุภกร  นิยมสุข ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 11 55.00 ดี

183 650462 ประกฤษฎิ์ พนูพล ม.6 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 11 55.00 ดี

184 640553 ธนภณ  ศิริเรือง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 11 55.00 ดี

185 650726 ธีรวุฒิ  อุไทยธรรม ม.4 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 11 55.00 ดี

186 650504 ภาวัช  กุลวิมลประทีป ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

187 640314 อิทธิ  โชติรังสฤษฏิ์ ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ประจวบคีรีขันธ์ 11 55.00 ดี

188 640544 จตุพร  สุขมา ม.4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 11 55.00 ดี

189 640587 จิรวัฒน์  จั่นปาน ม.4 กรพทิักษ์ กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

190 650312 กานต์นิธิ  อินทุภติู ม.5 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

191 650713 จาฏพจน์  ล้ิมบุญลือเขต ม.5 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 11 55.00 ดี

192 650139 ตฤณ   ตันลักขณาชัย ม.4 ศรียาภยั ชุมพร 11 55.00 ดี

193 650785 ทวีรัฐ  ศรีหะบุตร ม.4 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

194 650665 สิปปภาส  จอนเกิด ม.5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 11 55.00 ดี

195 650721 สิรวุฒิ  ไม้ง้ิว ม.4 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ลพบุรี 11 55.00 ดี

196 650265 สิทธิเจตน์  ล้ าเลิศธนัญชัย ม.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 11 55.00 ดี

197 650697 กฎมุพ ี ทาหนองบัว ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

198 650025 ภทัรพล ศรีสะอาด ม.5 บรรหารเเจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 11 55.00 ดี

199 650823 ธีรสุวัฒน์ โสภา ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 11 55.00 ดี

200 640514 กษิดิศ  ชมโลก ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 11 55.00 ดี

201 650702 ณัชพล  จันทร์อ่อน ม.4 นารีนุกูล อุบลราชธานี 11 55.00 ดี

202 650718 พฒัน์รพ ี เหลืองส าราญจิตต์ ม.4 สาธิต มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 11 55.00 ดี

203 650816 ยุทธการ  แท่นนาค ม.4 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

204 640411 ภาณุวิชญ ์ สระโพธิ์ทอง ม.4 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

205 650716 ประสิทธิ์ศักด์ิ  ตรงต่อกิจ ม.4 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พษิณุโลก 11 55.00 ดี

206 650841 เชิงชาย ปิ่นใจ ม.5 เนินสูงวิทยาคาร อุดรธานี 11 55.00 ดี
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207 650827 ภโวทัย มีสุข ม.5 พบิูลมังสาหาร อุบลราชธานี 11 55.00 ดี

208 640573 ธนกร  อนุพนธ์พร ม.4 วัดห้วยจระเข้ นครปฐม 11 55.00 ดี

209 650703 อมรเทพ  สุวรรณนิตย์ ม.5 มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 11 55.00 ดี

210 650452 ศุภฤกษ์  แก้วฤทธิ์ ม.4 หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 11 55.00 ดี

211 650770 ภทัรดนัย  ทองสินเกษม ม.5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี 11 55.00 ดี

212 650729 กฤตกร  เเสงใส ม.5 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง 11 55.00 ดี

213 640406 ชยนันท์  พลสวัสด์ิ ม.5 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล กรุงเทพฯ 11 55.00 ดี

214 650545 ดนุสรณ์  เดชกล้าหาญ ม.4 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 11 55.00 ดี

215 640350 สิรวิชญ ์ ทองเสด ม.4 สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 11 55.00 ดี

216 650134 พสักร  เครือเพช็ร์ ม.4 ราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

217 650717 เพช็รโยธิน  สุริโย ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 10 50.00 ดี

218 650007 ธนพนธ์  คงราศรี ม.4 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 10 50.00 ดี

219 650154 กันตินันท์  ลานเหลือ ม.4 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

220 650776 ธีรเมธ  เปี่ยมไหวพริบ ม.4 มัธยมสาธิต ม.นเรศวร พษิณุโลก 10 50.00 ดี

221 650433 ณัทณพงศ์  อุ่นฟา้ ม.4 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

222 640530 กันตพล  โตนดไธสง ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 10 50.00 ดี

223 650772 สันสกฤต  พมิาทัย ม.5 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ 10 50.00 ดี

224 650209 ธีรดา  นาคสวัสด์ิ ม.4 พระเเม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 10 50.00 ดี

225 650115 กฤษณพฒัน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ ม.4 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 10 50.00 ดี

226 650386 ปวริศร์  เทียนทอง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 10 50.00 ดี

227 640405 ธีรภทัร์  สีดา ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

228 650788 ปุญญพฒัน์   ดังก้อง  ม.4 คงคาราม เพชรบุรี 10 50.00 ดี

229 650781 กิตติกวิน  สุทธิแสน ม.4 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 10 50.00 ดี

230 650048 อัครรินทร์  สมนาค ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

231 650251 วิศวกร  จตุรพธิพรไชย ม.4 ภเูขียว ชัยภมูิ 10 50.00 ดี

232 650124 ณัฐวุฒิ  บุญยกิตานนท์ ม.4 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

233 640516 ศุภวิชญ ์ คงอุ่น ม.5 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 10 50.00 ดี

234 650699 ยศกร  สีส าลี ม.5 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 10 50.00 ดี

235 650689 เขมทัศน์  จันเพชร ม.5 ก าแพงเพชรพทิยาคม ก าแพงเพชร 10 50.00 ดี

236 650833 ธีระวัฒน์ แกล้งกล่ัน ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 10 50.00 ดี

237 650775 สุชาพงศ์  พนัธุ์คง ม.4 ปากเกร็ด นนทบุรี 10 50.00 ดี

238 610565 ศุภณัฐ  จงไทยรุ่งเรือง ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 10 50.00 ดี

239 650126 ชนิสร  ทรงสวัสด์ิวงศ์ ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 10 50.00 ดี

240 650826 ณัฐชนน วรุณธรรม ม.4 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 10 50.00 ดี

241 640515 กันตพงศ์  ชูจินดา ม.4 เศรษฐบุตรบ าเพญ็ กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

242 650670 ธนวัฒน์  ศิริบัวพนัธ์ ม.4 กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร 10 50.00 ดี

243 650292 สิรวิชณ์  อาสว่าง ม.5 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 10 50.00 ดี

244 640396 กิตติคุณ  เพช็รขาว ม.4 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 10 50.00 ดี

245 650840 พอเพยีง ปรองดอง ม.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 10 50.00 ดี

246 650366 ชยากร  ปานยิ้ม ม.5 สายปัญญา รังสิต ปทุมธานี 10 50.00 ดี

247 650144 ภวัต  นวลใย ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 9 45.00 ปานกลาง

248 650248 ปุญญพฒัน์  จิตรจุลชลวัฒน์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 9 45.00 ปานกลาง
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249 650247 กาณฑ์  อ่อนหวาน ม.4 เเก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 9 45.00 ปานกลาง

250 650692 ก้องภพ  จุลรังสี ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 9 45.00 ปานกลาง

251 650127 กานต์ดนัย  กองต๊ะนะ ม.4 ธีรกานท์ ล าพนู 9 45.00 ปานกลาง

252 650000 วริศ จันทรดี ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 9 45.00 ปานกลาง

253 650654 ภทัรดนัย  ปิ่นเกษร ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 9 45.00 ปานกลาง

254 650160 ปารเมศ  ชัยศิริโภคา ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 9 45.00 ปานกลาง

255 650786 อภวิิชญ ์ ไกยะวินิจ ม.5 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 9 45.00 ปานกลาง

256 640611 ภณสันต์  พรหมโชติ ม.4 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 9 45.00 ปานกลาง

257 650808 กิตติทัต  โพธิพนูพนัธุ์ ม.5 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 9 45.00 ปานกลาง

258 650303 ภาคิน  เนรัญชร ม.4 เตรียมอุดมศึกษาสมุทรปราการ สมุทรปราการ 9 45.00 ปานกลาง

259 650326 ปารเมศ  สุขสะอาด ม.5 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ 9 45.00 ปานกลาง

260 650815 ธนกร  สังฆะมณี ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 9 45.00 ปานกลาง

261 650128 กันตินันทน์  จินเลิศ ม.4 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 9 45.00 ปานกลาง

262 650320 ศุภศิษฏ ์ จิตต์จ านงค์ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 9 45.00 ปานกลาง

263 650219 วรัญญู  ฤกษ์รอด ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 9 45.00 ปานกลาง

264 650820 ภเก้ากรณ์ ปภรัิชนาท ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 9 45.00 ปานกลาง

265 650203 ภคพล  อยู่มั่น ม.4 สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพฯ 9 45.00 ปานกลาง

266 650790 สกลวัฒน์  วงศ์ยศโอฬาร ม.4 เพชรพทิยาคม เพชรบูรณ์ 9 45.00 ปานกลาง

267 650678 ศักร์สฤษฏ ์ พงษ์สิงห์ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 9 45.00 ปานกลาง

268 640306 วรวิช  หลักศิลา ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 9 45.00 ปานกลาง

269 650626 วรภทัร  สุขพลู ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 9 45.00 ปานกลาง

270 650819 บุปพเิอก ปภรัิชนาท ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 9 45.00 ปานกลาง

271 601720 นิธิศ  อบมาลี ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 9 45.00 ปานกลาง

272 620547 ภธูนัตถ์  บัวทอง ม.5 เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ 9 45.00 ปานกลาง

273 650370 ธนวัต ตุมรสุนทร ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 9 45.00 ปานกลาง

274 650752 อภนิันท์  เทพสุวรรณ ม.4 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 9 45.00 ปานกลาง

275 640778 ศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 9 45.00 ปานกลาง

276 650789 ธนัช  เทียนถาวร ม.4 วินิตศึกษา ลพบุรี 9 45.00 ปานกลาง

277 650423 ศิวกร  ละครไชย ม.4 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพฯ 9 45.00 ปานกลาง

278 650701 ธนกร  ปานเรือนแสน ม.4 แก่งค้อยวิทยา ชัยภมูิ 9 45.00 ปานกลาง

279 650121 ธนทรัพย์  สุขอนันต์ ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 9 45.00 ปานกลาง

280 650739 จตุรพร  ประสันสอย ม.4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 9 45.00 ปานกลาง

281 650757 ธนบดี  สังข์ศิริ ม.4 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 9 45.00 ปานกลาง

282 650780 ปัณรเมธส์  เรียนทิพย์ ม.4 บรรหารแจ่มใสวิทยา5 สุพรรณบุรี 9 45.00 ปานกลาง

283 650493 สิรวิชญ ์ ข าผ้ึง ม.5 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ 8 40.00 ปานกลาง

284 650732 ยศสรัล  ธรฤทธิ์ ม.5 ฉวางรัชดาภเิษก นครศรีธรรมราช 8 40.00 ปานกลาง

285 620848 สิริกร  โบราณ ม.4 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี 8 40.00 ปานกลาง

286 650279 อัครโยธิน  พลเกษตร ม.4 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 8 40.00 ปานกลาง

287 620494 ศรัญพงศ์  ธนวัฒนพงศ์ ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 8 40.00 ปานกลาง

288 650730 วงศธร  มาถาวร ม.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 8 40.00 ปานกลาง

289 610688 ปฏภิาณ  บุญครอบ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 8 40.00 ปานกลาง

290 650838 กฤษิดิศ บุญมี ม.4 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 8 40.00 ปานกลาง
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291 650332 พทัธพล  ทองสัมพนัธ์ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 8 40.00 ปานกลาง

292 650744 ภมูิกร  ใจปวน ม.4 ผดุงปัญญา ตาก 8 40.00 ปานกลาง

293 650408 ชัยเฉลิมพล  หมอกไชย ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี 8 40.00 ปานกลาง

294 650047 พชัรพล  ปู่มาก ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 8 40.00 ปานกลาง

295 650260 จารุกิตต์ิ  พงไพร ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 8 40.00 ปานกลาง

296 650246 ณัฐชานันท์  เอี่ยมส าอางค์ ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 8 40.00 ปานกลาง

297 650119 คชา  เชียงค า ม.4 จักรค าคณาทร ล าพนู 8 40.00 ปานกลาง

298 650745 พงศธร  ครุฑทิพย์ ม.5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 8 40.00 ปานกลาง

299 650148 ภาณุวิชญ ์ เลขนาวิน ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพฯ 8 40.00 ปานกลาง

300 650787 ภทัรกร  แม่นธนู ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 8 40.00 ปานกลาง

301 650329 กัญจน์ณัฏฐ์  ฟกับัว ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 8 40.00 ปานกลาง

302 640496 ภทัร  หงษ์รักษ์ ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 8 40.00 ปานกลาง

303 650728 ณัฐวุฒิ  ภกัดีโสภณ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 8 40.00 ปานกลาง

304 650114 ก้องกิดากร  ชัชวาลรัตน์ ม.4 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 8 40.00 ปานกลาง

305 650242 พงศ์ทร  ขนอมคราม ม.4 สาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 8 40.00 ปานกลาง

306 650240 ณฐภทัร  หิรัญพงษ์ ม.4 สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 7 35.00 ปานกลาง

307 650723 ปกรณ์เกียรติ  ป้านศรี ม.4 คงคาราม เพชรบุรี 7 35.00 ปานกลาง

308 650783 สิทธิพล  ศรศรี ม.6 ศรีส าโรงชนปูถัมถ์ สุโขทัย 7 35.00 ปานกลาง

309 650393 ก่อธรรม  พรหมวงศ์ ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 7 35.00 ปานกลาง

310 650769 สิรายุ  ศิริบุตร ม.4 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี 7 35.00 ปานกลาง

311 650269 จิรโชติ  มาลีลัย ม.5 บ้านม่วงพทิยาคม สกลนคร 7 35.00 ปานกลาง

312 650153 พชัรพล  ยะฟู ม.4 วินิตศึกษา ลพบุรี 7 35.00 ปานกลาง

313 650755 จารุพฒัน์  กร่างใกล้ ม.5 เขมาภริตาราม นนทบุรี 7 35.00 ปานกลาง

314 650663 ฉันทพฒัน์  พลูอ่ า ม.5 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 7 35.00 ปานกลาง

315 650687 พชร  ถุงน้ าอ่าง ม.4 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 7 35.00 ปานกลาง

316 650740 คณยุทธ  จันเกิด ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 7 35.00 ปานกลาง

317 650777 ธีรพงศ์  มีสมาน ม.5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ 7 35.00 ปานกลาง

318 650399 ภมูิศิริ  โมศิริ ม.5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 7 35.00 ปานกลาง

319 650828 ปภงักร พรเวชอ านวย ม.4 ปากเกร็ด นนทบุรี 7 35.00 ปานกลาง

320 650149 ปิยังกร  สุวรรณวิธี ม.4 ศรียาภยั ชุมพร 7 35.00 ปานกลาง

321 620555 ภริูภาคย์  หวังดี ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 7 35.00 ปานกลาง

322 611053 ศิวกร  สิทธิรักษ์ ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 6 30.00 ปรับปรุง

323 650256 สุกฤษฎิ์  เสมอค า ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 6 30.00 ปรับปรุง

324 640324 ปรินท์  ปรีชาปัญญากุล ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 6 30.00 ปรับปรุง

325 640558 ภวูนัตถ์  สาระขันธ์ ม.5 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 6 30.00 ปรับปรุง

326 650579 ธนัช  พุ่มเกิด ม.5 นวมินทราชูทิศมัชฌมิ นครสวรรค์ 6 30.00 ปรับปรุง

327 650358 พงศกร  แป้นเงิน ม.5 ภปร. ราชวิทยาลัย นครปฐม 6 30.00 ปรับปรุง

328 650523 ณัฐพฒัน์  สาลีค า ม.6 ปากเกร็ด นนทบุรี 5 25.00 ปรับปรุง

329 640400 ศิวกร  อรุณปาน ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 5 25.00 ปรับปรุง

330 650811 ชัชฤทธิ์  สมทิพย์ ม.4 สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพฯ 5 25.00 ปรับปรุง

331 640371 ภทัรพล  สามงามเสือ ม.4 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 5 25.00 ปรับปรุง

332 620519 รัตนโชติ  มั่นศรีจันทร์ ม.4 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 5 25.00 ปรับปรุง
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333 650664 ธัชธรรม  ภาคพทิักษ์ ม.4 วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี 3 15.00 ปรับปรุง

334 650438 ปฐมพร  เรืองแดง ม.5 พรหมนุสรณ์ เพชรบุรี 2 10.00 ปรับปรุง

335 620646 สิรวิชญ ์ มัจฉา ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 2 10.00 ปรับปรุง

336 650661 กิตติศักด์ิ  พงษ์สุวรรณ์ ม.4 สวนกุหลาบนนทบุรี นนทบุรี 1 5.00 ปรับปรุง

337 650249 ภริูณัฐ  อุดหนุน ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 1 5.00 ปรับปรุง

338 650782 ธนยศ  ตาลช่วง ม.5 พบิูลวิทยาลัย ลพบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

339 650695 ณภทัร  โชติรัตน์ ม.5 อุตรดิถต์ อุตรดิตถ์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

340 610497 วัชรากร  พรศิริกาญจน์ ม.5 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

341 640231 ธนกฤต  ศรจอน ม.6 สาธิตเกษตรฯ(พหุภาษา) ชลบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

342 650824 เจตภาณุ กล่ันกสิกรณ์ ม.4 สิงห์สมุทร ชลบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

343 650669 ภทัรพล  เพง็สุข ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

344 601386 สุรยุทธ  โคตวงษ์ ม.6 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

345 650733 ธีรเทพ  ศรีโยธา ม.5 บัวใหญ่ นครราชสีมา 0.00 ติดกิจกรรมรร.

346 650460 ณัฐชานนท์  ทรัพย์ประสิทธิ์ ม.4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

347 650037 สิรวิชญ ์ ดีประเสริฐ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

348 650712 จิตติพฒัน์  ธรรมยา ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค์นคร ล าปาง 0.00 ติดกิจกรรมรร.

349 650350 ยศกร  นนทรีย์ ม.6 บางมูลนากภมูิวิทยาคม พจิิตร 0.00 ติดกิจกรรมรร.

350 610764 จตุรวิชญ ์ กาญจนจักร์ ม.6 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

351 650720 ณภทัร  ศิริไพศาล ม.4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

352 650254 ภตัรพยนต์  ล้ิมกิตติโชติ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

353 640327 รัชพรรด์ิ  ศรีพยงค์ ม.5 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

354 650836 กฤติเดช ศรีวงศ์กรฤต ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

355 620899 ธนวิชญ ์ เด่ียวรัตนกุล ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

356 650771 จิรัฏฐ์  ช่วยเมฆ ม.5 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

357 650667 ยศกร  เม็งไธสง ม.4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

358 650522 อัฑฒพร  ให้เจริญสุข ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

359 640331 วรโชค  ประพฒัน์ทอง ม.4 จิตรลดา กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

360 650213 กสิณ  จินดารัตน์ ม.4 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

361 650830 ธนกร สิทธิการ ม.5 ทุ่งใหญว่ิทยาคม นครศรีธรรมราช 0.00 ติดกิจกรรมรร.

362 650536 ธนโชติ  ทองศรี ม.5 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

363 650822 ภทัรพล ศรีวิลัย ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

364 650319 มนัญชัย  สินสง ม.5 ท่ายางวิทยา เพชรบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

365 650705 ณรงค์ชัย  ทองเทียนชัย ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

366 650660 พรีวัส  พงษ์ประพนัธ์ ม.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

367 650336 สุประดิษฐ์  อ่วมเสง่ียม ม.4 หิวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

368 650223 พรีพฒัน์  อาจปักษา ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

369 640388 พชิญอ์ลัน  เรืองอ่อน ม.4 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

370 650122 ณัทณเอก  ชลธารทอง ม.4 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

371 650837 ธนาทิป ทรัพย์ศิริ ม.5 พบิูลมังสาหาร อุบลราชธานี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

372 640756 นิธิพฒัน์  เพช็รทอง ม.4 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

373 620784 ถิรวัฒน์  อัมพรรัตน์ ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

374 650601 รพพีนัธ์  หมอนทอง ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.
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375 620783 เลิศพสิิษฐ์  วิสัชนาม ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

376 650688 เธียรสิริ  กาฬแก้ว ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ปัตตานี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

377 640775 กฤษกร  หารเทา ม.4 วัดราชบพธิ กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

378 650231 ศศกร  แก้วพว่ง ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

379 650369 รพภีทัร  มิละถาโก ม.4 ฐานปัญญา กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

380 650825 อนุสรณ์ เหลาไกร ม.5 บัวใหญ่ นครราชสีมา 0.00 ติดกิจกรรมรร.

381 650147 ณัฐภทัร  หมุนสนิท ม.4 ศรียาภยั ชุมพร 0.00 ติดกิจกรรมรร.

382 650054 ไอราพศ  รุ่งหิรัญวัฒน์ ม.4 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

383 650120 ชวิศ  กรรณสูต ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

384 650842 อดิศร  บุญเกิด ม.4 นทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

385 650814 พทุธพร  ราตรีวงค์ ม.4 พบิูลวิทยาลัย ลพบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

386 650773 สราวุธ  เข็มพนัธุ์ ม.5 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

387 640616 นนทกร  กล่องกลาง ม.4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

388 650396 สมชาย  บัวตูม ม.5 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

389 650349 ปัญจพล  ต้ังยุรจิตร ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

390 650778 ต้นแบบ  เจนเขตกิจ ม.5 ภเูขียว ชัยภมูิ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

391 650217 วรินทร์  รุ่งโรจน์ ม.4 วชิราวุธ เพชรบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

392 650741 สุรพศั  สุขสถาน ม.4 สิงห์สมุทร ชลบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

393 650756 ชินดนัย  ศรีสมุทร ม.4 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

394 650813 พชัรพล  วัฒนาดิลกกุล ม.4 สมถวิลวิเทศศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

395 650832 ไชยวัฒน์ คงความสุข ม.6 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

396 650791 กฤตนัย  พรหมมา ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 0.00 ติดกิจกรรมรร.

397 650488 คุณานนต์  คงดี ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

398 650381 ณัฐพงศ์  โพธิ์ไพจิตต์ ม.5 สาธิต มรภ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

399 650672 ธนกฤต  แย้มศรีบัว ม.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

400 650299 ธนภทัร  หอมหวล ม.5 ธัญบุรี ปทุมธานี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

401 650812 นิพฐิพนธ์  นามวัฒ ม.4 โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอ็ด 0.00 ติดกิจกรรมรร.

402 640413 ปัญญพนต์  ฤทธิรักษ์ ม.4 สาธิต ม.รามค าแหง กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

403 640576 พงศ์ศิริ  หลงสมบุญ ม.4 สงวนหญงิ สุพรรณบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

404 650138 ภควัฒน์  ศรีสุนารถ ม.4 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 0.00 ติดกิจกรรมรร.

405 640618 ภมีวัชช์  ทิพยรักษ์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

406 650268 ภมูิพฒัน์  ดีทโชค ม.4 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 0.00 ติดกิจกรรมรร.

407 650746 วโรดม  แซ่ตัน ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

408 650221 วิชชากร  พระบ ารุง ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.

409 650155 วีรวิชญ ์ ทองลออสิริกุล ม.4 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 0.00 ติดกิจกรรมรร.

410 620648 ศุภเชฏฐ์  นัยนา ม.5 บางบัวทอง นนทบุรี 0.00 ติดกิจกรรมรร.


