
คะแนนดิบ
ล ำดับ     รหัส                      ช่ือ                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      อังกฤษ ผลกำรพิจำรณำ

(25ข้อ) เปอร์เซ็นต์
1 620971 ฐศกัญจน์   วิขัมภประหาร ม.4 2.74 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 25 100 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบสุดเจ๋ง

2 621032 รชต   แตงมีแสง ม.4 3.50 วินิตศึกษา ลพบุรี 23 92 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบสุดเจ๋ง

3 580361 รัฐศักด์ิ   พิลาสุข ม.5 3.44 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ 20 80 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบสุดเจ๋ง

4 620112 ก้องภพ   ช่างพินิจ ม.4 4.00 วินิตศึกษา ลพบุรี 19 76 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบสุดเจ๋ง

5 620335 ศิวกร   ลอออินทร์ ม.4 3.17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 17 68 ผ่านเกณฑ์ 40%

6 601570 ศุภณัฐ   งานทวี ม.4 3.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 17 68 ผ่านเกณฑ์ 40%

7 610180 ศุภวิชญ์   แย้มสรวล ม.4 3.92 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 17 68 ผ่านเกณฑ์ 40%

8 621124 นฤเบศ   น่ิมศรี ม.5 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 16 64 ผ่านเกณฑ์ 40%

9 610039 ศิรภพ   อริยเดช ม.5 3.60 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 16 64 ผ่านเกณฑ์ 40%

10 610297 อนุสัญญา   แก้วสุวสิงห์ ม.4 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 16 64 ผ่านเกณฑ์ 40%

11 620045 จิรภัทร   โชคบุญธิยานนท์ ม.4 3.39 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 15 60 ผ่านเกณฑ์ 40%

12 620615 กฤตภาส  น้อยกอ ม.5 3.92 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 14 56 ผ่านเกณฑ์ 40%

13 620600 จิรเมธ   จ่างผล ม.5 3.30 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 14 56 ผ่านเกณฑ์ 40%

14 611289 ภัทรพล   พรหมอยู่ ม.4 3.8 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 14 56 ผ่านเกณฑ์ 40%

15 621173 คณิศร  ภักดีโต ม.4 3.6 ส าเร็จวิทยา สระแก้ว 13 52 ผ่านเกณฑ์ 40%

16 600851 ธนะรัตน์   มูลวงษ์ ม.6 2.85 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 13 52 ผ่านเกณฑ์ 40%

17 620056 เจษฎา   แสนหาส่ิว ม.4 3.32 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 12 48 ผ่านเกณฑ์ 40%

18 610396 ธนวันต์   ชูประเทศ ม.4 3.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 12 48 ผ่านเกณฑ์ 40%

19 620913 นวภูมิ   สดวกดี ม.4 3.31 หอวัง กรุงเทพ 12 48 ผ่านเกณฑ์ 40%

20 621240 ภูริ   เตชะพันธ์ ม.4 3.17 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 12 48 ผ่านเกณฑ์ 40%

21 621289 ศุภภัทร   รุ่งกิตติวรกุล ม.4 2.39 สารสาสน์วิเทศ เพชรบุรี 12 48 ผ่านเกณฑ์ 40%

22 610023 เสฏฐวุฒิ   สมสงวน ม.5 3.92 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 12 48 ผ่านเกณฑ์ 40%

23 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.4 3.91 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

24 611301 จิรันดร์   โพธิทะโสม ม.5 2.11 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

25 610055 ธิติ   สุวรรณน้อย ม.4 2.70 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

26 620787 ธีรภัทร์   บุณรังศรี ม.5 2.30 วัดราชพิธ กรุงเทพ 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

คะแนนสอบ ตะลุยโจทย์ภำษำอังกฤษ 25 ข้อ(ระดับAdvance)
หลักสูตรเตรียมทหำรวันเสำร์ ระดับช้ัน ม.4 - 6 เทอม 2/62

สอบเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2562 

คิดเป็น
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27 620919 พัฒนากร   จ่ันแก้ว ม.6 3.13 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

28 610854 สินสุธร   นิติธรรม ม.6 3.60 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพ 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

29 621326 สุชิต ยลทรัพย์ศิริ 11 44 ผ่านเกณฑ์ 40%

30 620039 กษิดิศ  เขียววงษ์ ม.4 3.18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

31 620097 กันตพงศ์   พรหมานนท์ ม.4 3.85 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

32 610194 ชิษณุพงศ์   โขวัฒนชัย ม.4 3.2 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

33 600476 ฐปนนท์   จุนทการ ม.4 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

34 620046 ฐิติพัฒน์   มณฑา ม.4 3.16 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

35 601427 ณัชพล  ผลเจริญ ม.4 2.95 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

36 600627 ธนสิทธ์ิ   ใหญ่ย่ิง ม.5 3.23 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

37 610105 ธนาคาร   จันทะยา ม.4 3.50 สาธิต มรภ.วไลอลงกรณ์ อยุธยา 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

38 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.4 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

39 620034 นนทพัทธ์   สุคนธมาน ม.4 3.20 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

40 620557 พลอธิป   ดิษฐคลึ ม.5 2.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

41 600199 ภวิษย์ดนัย   อุไรเลิศ ม.5 3.10 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

42 601087 ภัทรวิน   ตุ่มพลอย ม.4 3.55 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

43 610116 ภาณุพันธ์   แก้วเพ็ชร ม.4 3.87 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

44 610953 ยศวัฒน์  นวพิตร ม.5 2.78 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

45 610177 ศิวภาคย์   พันธ์วานิช ม.4 3.90 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

46 620508 ศุภวิชญ์   แสงทับทอง ม.5 3.82 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

47 611106 สรวิชญ์   ศิริวรรณ ม.5 3.36 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

48 600350 สิรวิชญ์   ปุกหุต ม.5 3.56 วินิตศึกษา ลพบุรี 10 40 ผ่านเกณฑ์ 40%แบบร่อแร่

49 610369 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.5 3.27 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

50 600537 กิตติพัฒน์   วีรกุลวัฒนา ม.5 2.98 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

51 610031 คุณากร   สนทนา ม.4 3.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

52 601135 จุลดิศ   เดชเฟ่ือง ม.4 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

53 591055 ณัฐดนัย   สอดแสงอรุณงาม ม.4 3.84 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

54 621247 ณัฐธิดา   ด าเนินรัตนกูล ม.5 3.81 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

55 611200 ทิชานันทน์   มาลาภิรมย์ ม.4 3.90 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

56 600169 เทียนทอง   เอ่ียมระยับ ม.5 3.67 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง
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57 620047 ธนภัสสร์   แผ่วัฒนโรจน์ ม.4 3.90 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

58 621307 ธนวัฒน์  ป่ินประเสริฐ ม.4 3.72 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

59 610928 ธรรมรัตน์   ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.4 2.93 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

60 580645 นที   ชะอ้อนชม ม.5 3.75 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

61 610166 นันทพงศ์   กองตาพันธ์ุ ม.4 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

62 600090 บุรธัช   กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.6 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

63 611138 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.5 3.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

64 621298 ปัญญาวุธ  วรรณรุ่งโรจน์ ม.4 3.96 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

65 620467 ปานศิริ   ปริสิทธ์ิ ม.5 3.40 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

66 621169 พงศพัศ   แก้วอินทร์ ม.4 3.90 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

67 620537 พศวีร์   บุญธรรม ม.5 3.69 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

68 620548 พิชชากร   เกียรติสุขศิริ ม.4 3.20 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

69 610835 ภาณุวิชญ์   อ่วมแอร่ม ม.5 2.67 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

70 610017 วชิรวิทย์   อุดมสุข ม.4 3.29 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

71 610132 วราเมธ   ค าเสียง ม.4 2.94 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

72 581196 ศักดิธัช   สวัสดี ม.5 3.21 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

73 600877 ศุภากร   ฤกษ์ศุภพร ม.4 3.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

74 601415 สิทธิพล   ร าทะแย ม.5 2.86 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

75 601716 แสงตะวัน   ไกรส าโรง ม.5 2.30 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

76 621329 ศศิประพา  บัวบานศรี 9 36 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

77 610867 กฤตภพ  แสงแก้ว ม.4 3.51 เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

78 620862 ก้องภพ  คงกระพันธ์ ม.4 2.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

79 580854 เกศสิณี  ขุนหม่ืน ม.5 3.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

80 610332 เกียรติพันธ์ุ   กุลเกล้ียง ม.4 3.17 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

81 600556 เจนณรงค์   ธรรมาชัยมงคล ม.4 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

82 620553 เจนภพ   หิรัญรักษ์ ม.4 3.70 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

83 620564 เจษฎาวัฒน์   สุวรรณวงษ์ ม.4 1.97 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

84 610118 ชิโณทัย   ทศพรเบญจรัชต์ ม.4 3.81 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

85 610790 ชุณห์กฤช   ด้วงพรม ม.4 2.91 ศึกษานารี กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

86 590584 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.4 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง
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87 620717 ณัฐดนัย   อายินดี ม.4 3.54 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

88 610426 ณัฐพันธ์    บัวแก้ว ม.4 2.71 สาธิตวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

89 590953 ตรัย   จิตวัฒนาภิรมย์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

90 590952 ตฤณ   จิตวัฒนาภิรมย์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

91 600518 ธนวินท์  ภู่ทอง ม.4 3.97 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

92 620877 ธรรมภัทร์   โตแทน ม.4 3.20 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

93 621000 ธัมมภัสสร์   มากซุง ม.6 3.3 นครสวรรค์  นครสวรรค์  8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

94 620683 นนทพัทธ์   ขันค า ม.5 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

95 621300 นสต.ชิระ  เลิศฐากูร ม.6 3.5 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

96 610115 ปุญญพัฒน์   สมานหมู่ ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

97 620130 เปรม   ลิขิตอนันตชัย ม.6 3.30 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

98 620558 ผไทวิทย์   ปานจันทร์ ม.6 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

99 620299 พรไชย   เทียมเมฆา ม.4 3.16 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

100 590692 พรภวิษย์   พรหมเจริญ ม.4 3.20 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

101 600410 ภัคพล   สังข์แก้ว ม.4 2.90 บดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

102 610899 ภูบดินทร์  หัสกรก่ิง ม.5 3.34 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

103 610294 ยศวัฒน์   สัจจะวีระชัย ม.4 3.65 หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

104 610104 รณกร  แร่เพชร ม.4 2.62 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

105 610029 รัชตะ   แก้วฮ่องค า ม.4 3.70 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

106 621243 วรรณพงษ์   มาอ่อน ม.4 4.00 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

107 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.4 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

108 620509 วัชรพงษ์   ครุฑจันทร์ ม.5 2.85 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

109 601449 ศุภณัฐ   ปริสุทธ์ิสุนทร ม.6 3.28 อู่ทอง สุพรรณบุรี 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

110 611455 อติวัณณ์   เล้าพยอม ม.5 2.63 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพ 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

111 580534 อัมรินทร์   ห้วยหงษ์ทอง ม.6 3.64 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 8 32 ปานกลาง/ปรับปรุงไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง

112 620616 กฤตัชญ์   น้อยกอ ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

113 620722 กาจพน   สอยเหลือง ม.5 2.53 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

114 610446 การัณญาภาส   สังข์สุวรรณ ม.4 2.40 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

115 610195 คณาธิป   สังข์ต้อง ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

116 600749 จิรายุ   พูลศิริกุล ม.4 3.00 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน
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117 620014 จิรายุส   ทิวากรณ์ ม.5 3.48 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

118 610274 เฉลิมพล  วิเชียร ม.4 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

119 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.4 3.58 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

120 621019 ชุภณ   พลประมวล ม.4 3.70 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

121 580342 ณฐวีร์   ชัยสมิต ม.5 3.50 เขมาภิรตาราม นนทบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

122 600470 ณัฐภาคย์   ชินอักษร ม.4 2.48 บางปะอินราชานุเคราะห์ 1 อยุธยา 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

123 611188 เทพนคร   โอโน ม.5 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

124 620599 ธนกร   สังวาลย์เงิน ม.5 3.25 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

125 620710 นนทกร   มีปา ม.4 3.97 อมาตยกุล กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

126 611294 ปภังกร   กาญจนอโนทัย ม.4 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

127 601071 ประกาศิต   พันธ์ุแตง ม.4 3.53 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

128 620303 ปัณณวรรธ   ลือหาญ ม.4 3.67 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

129 620839 พงศพัศ   ชิงชู ม.4 2.71 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

130 600306 พงษ์กิตติ   ภูฆัง ม.4 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

131 620290 พชร   ใจปานน้ า ม.4 3.00 สาธิตจุฬาฯ กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

132 601545 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกุล ม.4 3.17 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

133 621250 พิมพ์ลภัส   ต้ังบ ารุงพงษ์ ม.5 3.18 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

134 601346 พีรพงศ์   รอบคอบ ม.4 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

135 610818 ภัทรพล   ฮะค่อม ม.5 3.16 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

136 610070 ภาวพุทธ์ิ   โสจะ ม.4 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

137 621207 รวิช   เข็มสุข ม.4 3.50 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

138 620038 ระเณศ นาคสกุล ม.4 3.8 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ประจวบคีรีขันธ์ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

139 611468 วงศพัทธ์   หยกสุริยันต์ ม.4 2.93 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

140 621167 วรายุทธ   ศิริบุรมย์ ม.5 3.72 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

141 601764 ศรุต   ชัยเจริญ ม.4 3.31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

142 600022 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.5 3.54 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

143 620499 สิรวิชญ์   ลัคนาโฆษิต ม.5 2.40 หอวัง กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

144 610530 สุธินันท์   เซ้งเครือ ม.5 3.69 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

145 610234 สุรชา   เวียงวิเศษ ม.4 3.90 วินิตศึกษา ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

146 591074 สุริยะ   โกตวัตร ม.4 3.20 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคม กรุงเทพ 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน
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147 600488 เสริมสุข   หม่ืนโฮ้ง ม.4 3.82 บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

148 620965 อรรคพล   เมืองฮาม ม.6 3.33 มุกดาหาร มุกดาหาร 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

149 620715 อัครสิชฌ์   ก๋งเกิด ม.4 2.64 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

150 620543 เอกพงษ์   สุวรรณศรี ม.5 3.91 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

151 พีรกานต์   พวงมาลี 7 28 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

152 620440 จิรภัทร   อยู่ใจเย็น ม.4 2.88 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

153 611361 จิรัฏฐ์   พ่วงนาค ม.4 2.38 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

154 600856 ชยวุฒิ   จันทร์ชนะ ม.4 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

155 610112 ชัชนินทร์   เจริญสุข ม.4 2.72 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

156 590757 ชานนนิติ  วุฒิชัย ม.4 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

157 620284 ฑัตพล   พูลคล้าย ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

158 601258 ณภัทร   พิศาลสิทธิวัฒน์ ม.4 3.24 อัสสัมชัญบางรัก สมุทรปราการ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

159 620255 ณภัทร   ลีวัฒนา ม.4 3.49 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

160 620020 ณภัทรากร   เสมพูล ม.4 3.86 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

161 620759 ณัฐพงษ์   บุตรสี ม.4 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

162 620373 ณัฐพล   เจียมวงศ์สกุล ม.4 2.5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

163 580603 ตุลย  พูนพิทักษ์สกุล ม.5 2.05 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

164 591181 ถิระวัฒน์   ฟักทับ ม.4 3.54 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

165 621147 ธนกร   หนูหอม ม.4 2.60 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

166 611265 ธนกฤต   หน่ายมี ม.4 3.51 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

167 620634 ธนพนธ์   ตรีสารศรี ม.6 3.30 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

168 600391 ธนาธิป  ย้ิมเยาะ ม.4 2.79 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

169 611230 ธารเทพ  บุญศิลป์ ม.4 3.56 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

170 600459 นรวีร์   เทนอิสสระ ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

171 610424 นรากร   โพธ์ิล้อม ม.4 3.80 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

172 601678 พัสกร   นาคประสูตร ม.4 2.95 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

173 600911 พิชชากร   ยาป้อม ม.5 3.34 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

174 621127 ภคิน   จิตติเจริญฤทธ์ิ ม.4 2.88 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

175 621248 ภัสสร   ปัญญาอิสระ ม.4 3.14 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

176 610273 รัชเดช  ตีระกิจวัฒนา ม.5 3.74 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ นนทบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน
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177 621296 รัฐศาสตร์  กระเทศ ม.4 2.6 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

178 600873 โรจนศักด์ิ   พันธ์ประเสริฐ ม.4 3.23 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

179 590810 วรากร   กาญจนแพทย์นุกูล ม.4 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

180 620219 วิทวัส   วรสาร ม.4 3.37 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

181 610456 วิทวัส   หนูรุ่ง ม.4 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

182 611248 วิมุติ   บุตรละคร ม.4 3.00 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรุงเทพ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

183 580558 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.5 3.97 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

184 621308 ศุภกิตต์ิ  ศรีค ามา ม.4 3.33 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

185 601445 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.5 3.06 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

186 591278 ศุภวิชญ์   วิริยะสาคร ม.5 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

187 620976 สาธิต   กล่ินบุปผา ม.4 3.50 ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

188 621274 อนวัช   แก้วศรีพิณ ม.4 2.91 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

189 600346 อมรเทพ   แสงนาค ม.4 2 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 6 24 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

190 610024 คฑาเทพ  ประทุมศรีขจร ม.5 2.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

191 590675 ชนกันต์   รีพี ม.4 3.95 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

192 620795 ชลชาติ   ทะสูญ ม.5 2.35 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

193 610432 โชคศิริ  วัจนะภูมิ ม.4 3.06 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

194 590508 ญาณพัฒน์  ตันเจริญ ม.5 2.89 พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

195 620679 ทักษ์ดนัย   เหลืองอร่าม ม.5 2.52 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

196 580542 ธนบัตร   แป้นน้อย ม.5 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

197 610370 ธนรัชต์   ศุภเลิศ ม.5 2.10 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

198 620110 บริรักษ์   แหวนเครือ ม.4 3.54 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

199 610618 ปณายุ   โพธ์ิทองค า ม.5 3.20 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

200 591106 ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบัติ ม.4 2.56 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

201 590395 พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.4 3.42 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

202 600155 วรินทร   พลายศรี ม.4 3.93 ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

203 621290 วิชยุตม์   กาญจนวณิชย์ ม.4 2.5 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพ 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

204 610190 วีรากร  จรูญศรี ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

205 620245 วุฒิภัทร   ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ม.4 3.14 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

206 611303 ศิรเดช   บุญมาก ม.4 3.52 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน
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207 610595 ศิริมงคล   แก้วอ าไพ ม.6 3.28 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

208 601043 ศุภกร   หนูรัตน์ ม.5 3.96 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

209 620852 เสกสรร  จันทร์แซ ม.4 3.98 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 5 20 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

210 610257 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.4 3.90 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

211 601425 คุณากร   ลาภส่งผล ม.4 3.41 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

212 620229 ชัยภัทร   พร้อมสมบูรณ์ ม.4 3.81 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

213 611271 ชิษณุ   มาต านาน ม.4 3.39 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

214 611440 ชิษณุพงศ์   เพ่งผล ม.5 3.16 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

215 621306 ณัฐพนธ์  คุ้มใหญ่โต ม.4 3.37 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

216 620969 ทนาชา  แสงอัคคี ม.4 3.5 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

217 590929 นนทสิทธ์ิ   คุณประดิษฐ์ ม.4 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

218 621279 บรรณรต   สดโสภา ม.4 3.87 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

219 621252 บูรณศักด์ิ   ตาทอง ม.5 3.67 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

220 621244 ปวเรศ   พลับงาม ม.4 3.30 ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

221 620295 พีรพัฒน์   สร้อยสุวรรณ ม.4 3.70 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพ 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

222 621237 พีรวัส   สังสวัสด์ิ ม.4 3.13 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

223 620711 ภากร   สหพัฒนา ม.4 3.68 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

224 600431 ภูวศิษฎ์   นุ้ยโดด ม.4 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

225 601475 รัฐเซีย   สังข์ทอง ม.5 2.95 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

226 611495 วิกรานต์   โชคเกษตรชัย ม.4 2.60 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

227 610587 วิศวะ   รักราษฎร์ ม.4 2.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

228 591129 เสกสรรค์ พุ่มใบศรี ม.4 3.74 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 4 16 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

229 620723 กิตติชัย   นงลักษณ์ ม.6 2.62 อู่ทอง สุพรรณบุรี 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

230 620818 โชติภัทร   สระเดช ม.5 3.30 ทวารวดี นครปฐม 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

231 600723 ตะวัน   ปุณณะเวส ม.4 3.36 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

232 570525 ธนภพ  ข าล้วน ม.6 2.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

233 621263 บรรลือศักด์ิ   พลับใหญ่ ม.4 3.40 ชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี เพชรบุรี 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

234 620534 ปรินทร   โมรีศิลป์ ม.5 3.38 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

235 611120 ภัทร์   ศรีนิล ม.5 2.87 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

236 620210 ศรัณย์ภัทร   เรืองฤทธ์ิ ม.4 3.03 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน
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237 590943 ศุภกร   อภิโศภณกุล ม.4 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

238 620859 สรสิช   เอ่ียมสี ม.4 3.45 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

239 610807 สิทธินนท์   หงษ์ทอง ม.4 2.70 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

240 621282 อภิชาติ   พลพงษ์ ม.5 2.97 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ 3 12 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

241 621249 กนิษฐา   พงษ์ประติยานนท์ ม.5 3.10 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี 2 8 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

242 621305 นุติวัฒน์ เลนโสภา ม.4 3.17 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 2 8 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

243 610068 ทนพล   ไกรสิงห์สม ม.4 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 0 0 ปรับปรุงหลักไวยากรณ์และการใช้ค าให้เหมาะกับเร่ือง เร่งด่วน

244 600097 ก้องกิดากร   ปาจินะ ม.4 3.4 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 0 กิจกรรม

245 621078 กันต์ธีภพ     ป่ินทอง ม.4 2.8 รักษ์วิทยา   ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

246 621220 กิตติกุล   หาญกล้า ม.4 2.69 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

247 611425 กิตติธัช   สายจันทร์ ม.5 3.57 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

248 601134 กิตติพัฒน์   มหาศิริพันธ์ุ ม.4 3.38 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 0 กิจกรรม

249 590779 กิตติภพ  ฉิมพาลี ม.5 2.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

250 610487 กิตติศักด์ิ   อ่ าเอ่ียม ม.4 3.86 ยอแซฟอยุทธยา อยุธยา 0 กิจกรรม

251 610099 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.4 2.50 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

252 571149 เขมทัต   หอยสังข์ ม.6 3.5 นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ 0 กิจกรรม

253 610698 จิตติฐิพงษ์  วิชัยค าจร ม.5 2.6 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 0 กิจกรรม

254 620551 จิรเดช   ป้อมใหญ่ ม.6 3.04 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

255 621234 จิรพัทธ์   สงวนให้ ม.6 2.56 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

256 620589 จิรเมธ   รังสิตสวัสด์ิ 2.4 ต ารวจนครบาล นครปฐม 0 กิจกรรม

257 600817 เจตริน   เจริญพักตร์ ม.6 นายสิบต ารวจ นครปฐม 0 กิจกรรม

258 621202 ชนิสรณ์   พวงไพโรจน์ ม.5 3.10 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

259 611517 ชยพล   สาระ ม.4 3.15 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

260 611017 ชวณัฏฐ์   จันทร์อ่ิม ม.4 3.51 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 0 กิจกรรม

261 610889 ชินพัฒน์   แสงทวี ม.4 2.70 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

262 621262 ชิษณุศักด์ิ   อิทธิอ านวยพันธ์ุ ม.4 2.30 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 0 กิจกรรม

263 620678 ไชยวัฒน์   หาดี ม.4 2.54 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

264 620571 ฐานวัตร   คงมี ม.5 2.90 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

265 590965 ณัฐนนท์   สรรเสริญ ม.5 2.26 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 0 กิจกรรม

266 591067 ทีปกร   อุษาสิริ ม.4 3.01 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 0 กิจกรรม
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267 621214 ธนทัต   เจริญศรี ม.5 3.70 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 0 กิจกรรม

268 621299 ธนบดี  คชกฤษ ม.5 3.33 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

269 620297 ธนบูรณ์   ปัญจมาส ม.4 3.04 เทศบาล 5 ราชบุรี 0 กิจกรรม

270 620757 ธนภทร   แสงอรุณ ม.5 2.66 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

271 610124 ธนภัทร  พวงน้อย ม.4 3.01 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

272 610383 ธนวัฒน์  เพ็ชรปานกัน ม.5 2.82 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 0 กิจกรรม

273 581088 ธรรมภณ   เงินย่ิงสุข ม.5 3.50 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 0 กิจกรรม

274 621101 ธีรดนย์   กันแสง ม.4 สระกระเทียมวิทยาคม นครปฐม 0 กิจกรรม

275 610162 ธีระพัฒน์   ศรีรักษ์ ม.4 2.50 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 0 กิจกรรม

276 601742 นรพนธ์   ถานัน ม.4 1.98 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

277 610025 นรเศรษฐ   อเมกอง ม.4 3.79 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

278 620970 ปฐวีร์   แจ้งกระจ่าง ม.4 2.7 อันนาลัย สุมทรสาคร 0 กิจกรรม

279 611506 ปรภัทร   รัตนโสภณ ม.4 3.62 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

280 600519 ปัณณวิชญ์   ส าเนียง ม.4 3.40 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 0 กิจกรรม

281 590636 ปิยวัฒน์  โรจนธรรมเจริญ ม.4 3.14 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 0 กิจกรรม

282 610819 ปิยะพงศ์   ศรีโหมดสุข ม.4 2.3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 0 กิจกรรม

283 620709 พชร   ภักดีศรีสันติกุล ม.4 3.96 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 0 กิจกรรม

284 600990 พสิษฐ์   สุนทราวันต์ ม.4 3.64 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0 กิจกรรม

285 611351 พันธวัฒน์   เยาว์นุ่น ม.4 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

286 610798 พีชพล แก้วเสียง ม.5 2.7 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

287 620139 พีระพล  ห่านวิลัย ม.4 2.4 เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

288 610415 ภครัช   บ่อบัวทอง ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

289 620556 ภาณุวัฒน์   ไพศาล ม.5 3.75 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

290 621309 ภูริชย์  สืบสมบัติ ม.4 2.46 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 0 กิจกรรม

291 620228 ยศภัทร   เอ่ียมดี ม.4 3.48 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 0 กิจกรรม

292 620128 รมย์ธีรา   บุญเสรฐ ม.5 3.75 อ านวยศิลป์ กรุงเทพ 0 กิจกรรม

293 620922 รวิชญ์   ลือบางใหญ่ 0 กิจกรรม

294 611174 วรฤทธ์ิ   ศรีสมบัติ ม.5 3.75 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 0 กิจกรรม

295 620724 ศุภวิชญ์   สวนจันทร์ ม.4 2.60 บอสโกพิทักษ์ นครปฐ 0 กิจกรรม

296 610825 ส.ต.ต.เฉลิมศักด์ิ   แสงประเสริฐ ม.6 นายร้อยต ารวจ นครปฐม 0 กิจกรรม
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297 611203 สรชิชญ์   ชิตชลธาร ม.4 2.24 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 0 กิจกรรม

298 620528 สรวิศ   เพียรเจริญ ม.5 2.93 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 0 กิจกรรม

299 610806 สร้างสรรค์   หงษ์ทอง ม.5 3.09 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 0 กิจกรรม

300 600163 สิรภพ  วรรณสูตร ม.4 2.7 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 0 กิจกรรม

301 611329 สุทธิพงษ์   เพ่ิมพงศาเจริญ ม.4 2.87 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0 กิจกรรม

302 620311 อนาวิล  ตันติวงศานุกูล ม.4 2.3 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 0 กิจกรรม

303 611285 อภิวัชญ์   เสร็จกิจ ม.4 3.50 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 0 กิจกรรม

304 611036 อภิสิทธ์ิ   อนุพนธ์พร ม.4 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 0 กิจกรรม

305 621026 อัครชัย   วุฒิวงศ์วนกุล ม.5 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ 0 กิจกรรม

306 620814 อัครวิชช์  ว่องวัฒนโรจน์ ม.5 3.71 ทีปังกร 3 กรุงเทพ 0 กิจกรรม

307 601465 อัศนี  พันใย ม.5 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 0 กิจกรรม

308 620603 เอกพัฒน์   พัฒนวิบูลย์ ม.4 3.83 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 0 กิจกรรม


