
คะแนนดิบ คิดเป็น
คณติ เปอร์เซ็น

(40ข้อ)
1 157007 ปุณณภพ ฤาชา ม.5 สระเเก้ว สระเเก้ว 31 77.50 ดีเลิศ

2 157003 สรัล พิมพิเศษ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

3 157025 วัชรพงษ์ วงษ์ปาน ม.5 ระยองวิทยาคม ระยอง 31 77.50 ดีเลิศ

4 157002 สรภัสทร์ ธุรี ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 31 77.50 ดีเลิศ

5 157019 ภูริพัฒน์ ตาดไธสง ม.6 ปากช่อง นครราชสีมา 30 75.00 ดีเลิศ

6 157009 ปารเมศ ทิพย์สอน ม.5 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

7 157059 ภูณัช เจริญสุข ม.6 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 30 75.00 ดีเลิศ

8 157005 เพชรเงิน เดชอุดมวัฒนา ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 29 72.50 ดีเลิศ

9 157006 ภูมิฐาณณ์ เจริญชัยสมบัติ ม.5 สาธิตศิลปากร นครปฐม 29 72.50 ดีเลิศ

10 157057 จักรภัทร สมศรี ม.5 พิชญศึกษา นนทบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

11 157022 อัครวินท์ ชอบศิลประกอบ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

12 157054 มั่นคง ไผ่วงษ์ ม.5 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพฯ 28 70.00 ดีเลิศ

13 157042 ณัฐพล เพ็ชร์รักษ์ ม.5 วินิตศึกษา ลพบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

14 157053 เสฎฐวุฒิ ส าราญใจ ม.5 พิชญศึกษา นนทบุรี 28 70.00 ดีเลิศ

15 157043 ธีระศักด์ิ เตชประสพชัย ม.5 อัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี 27 67.50 ดีมาก

16 157013 พันธวัฒน์ เยาว์นุ่น ม.6 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 27 67.50 ดีมาก

17 157038 นันธวัฒน์ กมลรัตน์ ม.5 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 26 65.00 ดีมาก

18 157061 สหราช แก้วจันทร์ ม.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 26 65.00 ดีมาก

19 157028 ศุภวิชณ์ พอสม ม.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 26 65.00 ดีมาก

20 157018 พุฒิพงศ์ มหาธรรม ม.6 สาธิตขอนเเก่น ขอนเเก่น 26 65.00 ดีมาก

21 157052 ภาณุวิชญ ์บุญน่วม ม.5 สาธิตฯจอมบึง ราชบุรี 26 65.00 ดีมาก

22 157021 คุณานนต์ แก้วศรีหาวงศ์ ม.6 ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก 25 62.50 ดีมาก

23 157026 ธนภัทร มีพรหมดี ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 25 62.50 ดีมาก

24 157004 คุณาธิป หมุนสนิท ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 25 62.50 ดีมาก

25 157020 จุลจักร ศรีบุญตา ม.6 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพ 25 62.50 ดีมาก

26 157056 ชณชล คุ้มครอง ม.5 วิเชียรมาตุ๓ ตรัง 25 62.50 ดีมาก

27 157050 ชิษณุพงศ์ โขวัฒนชัย ม.5 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 24 60.00 ดีมาก

28 157029 ณภัทร สุขประเสริฐ ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 24 60.00 ดีมาก

29 157063 เตชิต สมศักด์ิ ม.5 สาธิตเพชรจริก นครศรีธรรมราช 24 60.00 ดีมาก

30 157079 ณัฐวุฒิ สุ่มเนียม ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 24 60.00 ดีมาก

31 157060 ชลิตพล  กิจเถกิง ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 23 57.50 ดี

32 157012 วสุ งามเนตร ม.5 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 23 57.50 ดี

33 157078 ณัฐนรินทร์ แก้วปัดชา ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 23 57.50 ดี

34 157070 วิศรุต เหลนเพ็ชร  ม.5 อบจ.กระบี่ กระบี่ 23 57.50 ดี

35 157064 ยุธทกัญ เนตรนุช ม.5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 23 57.50 ดี

36 157075 พัทธดนัย พุ่มย้อย ม.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 22 55.00 ดี
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37 157046 จิรฐา วาจามั่น ม.5 บดินทรเดชา2 กรุงเทพ 22 55.00 ดี

38 157065 ปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุล ม.5 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 22 55.00 ดี

39 157016 เมธาสิทธิ์ บุญประเสริฐ ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 22 55.00 ดี

40 157033 ธนรักษ์ บัวเนียม ม.5 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 22 55.00 ดี

41 157034 เอกศักด์ิ ธีระพิทยาตระกูล  ม.6 มารีย์วิทยา นครราชสีมา 21 52.50 ดี

42 157011 เกียรติศักด์ิ เจือจาน ม.6 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 21 52.50 ดี

43 157017 รชต ศิริโอภา ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 21 52.50 ดี

44 157066 ชินาวัฒน์ พรหมชาติ ม.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชจริก นครศรีธรรมราช 21 52.50 ดี

45 157039 ณฐนนท์ เบิกบาน ม.5 สิงห์สมุทร ชลบุรี 21 52.50 ดี

46 157015 นภัสพล ยาวะสิทธิ์ ม.5 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 20 50.00 ดี

47 157030 นภสินธุ์ คงธิติณัฐณรงค์ ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 20 50.00 ดี

48 157048 วชิระภรณ์ ชูเพชร ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กทม. 20 50.00 ดี

49 157035 ณัฐรักษ์  ปรีดาผล ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร 20 50.00 ดี

50 157010 ปัณณวิชญ ์กิจสกุล ม.5 หอวังนนทบุรี นนทบุรี 20 50.00 ดี

51 157055 พงศกร เรืองวงค์ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 20 50.00 ดี

52 157062 อภิรักษ์ แก้วสุก ม.6 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 20 50.00 ดี

53 157044 คุณากร เกตุทอง ม.5 ระยองวิทยาคม ระยอง 19 47.50 ปานกลาง

54 157008 พัชรพล เกษา ม.5 สาธิตม.มหาสารคาม(มัธยม) มหาสารคาม 19 47.50 ปานกลาง

55 157072 เดชาวัต ม่วงสังข์  ม.5 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย 19 47.50 ปานกลาง

56 157036 สุรภัสสร์ ดาราสูรย์ ม.5 สาธิตมศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 18 45.00 ปานกลาง

57 157032 วุฒิไชย ไชยทุม ม.5 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 18 45.00 ปานกลาง

58 157047 ปวริศ แก้วพรม ม.6 พิมายวิทยา นครราชสีมา 18 45.00 ปานกลาง

59 157073 มนดนัย โสภัย  ม.5 ปากช่อง นครราชสีมา 18 45.00 ปานกลาง

60 157041 ดนุชนัฐ ญวนมี ม.5 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ลพบุรี 18 45.00 ปานกลาง

61 157049 นภพล  นาคสิงคราญ ม.5 ศรียาภัย ชุมพร 17 42.50 พอใช้

62 157023 พงศภัค ปล้ืมใจ ม.5 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 17 42.50 พอใช้

63 157051 กัณฑ์อเนก พรมสุ ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพ 17 42.50 พอใช้

64 157067 ศุภกิตต์ิ คงหนู ม.5 มหาวชิราวุธ จ.สงขลา สงขลา 17 42.50 พอใช้

65 157037 ชาญวิทย์ บุตรภักด์ิ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 16 40.00 พอใช้

66 157068 ชินวัตร สีน้ าค า ม.5 ค าแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวล าภู 16 40.00 พอใช้

67 157040 ณรงค์ศักด์ิ พรมบุรี ม.5 เตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร 16 40.00 พอใช้

68 157024 ญาณวุฒิ แก้วขาว ม.5 หาดใหญว่ิทยาลัย สงขลา 15 37.50 พอใช้

69 157071 บารเมษฐ์ แก่นทอง ม.5 ดาวนายร้อย สงขลา 15 37.50 พอใช้

70 157001 ธนกฤต ศรจอน ม.5 สาธิตเกษตร(พหุภาษา) ชลบุรี 14 35.00 พอใช้

71 157077 ฟาติน นูวบุตร ม.5 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ 14 35.00 พอใช้

72 157045 คมชาญ ชัยเจริญศิลป์ ม.5 กศน สัตหีบ ชลบุรี 14 35.00 พอใช้

73 157014 ศุภทัต ทุมมากรณ์ ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 11 27.50 ปรับปรุง

74 157031 กิตตินันท์ การุญ ม.6 พลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี 0.00

75 157058 ศรัทธาเทพ หาญศึกษา ม.6 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 0.00

76 157069 ธนวัฒน์ โมริพันธ์ ม.5 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 0.00

77 157076 วชิรวิชญ ์สุขประเสริฐ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 0.00


