
Loop ห้อง

1 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.4 3.80 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

2 600459 นรวีร์   เทนอสิสระ ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง1

3 601623 ศิริวัฒน์   โชคชยัธนพัฒน์ ม.5 3.96 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

4 610386 สิทธิศักด์ิ   พรมศรีธรรม ม.6 3.60 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม Loop1 ห้อง1

5 620983 วัชราวุฒิ   ทรงอาจ ม.5 4 อดุรพิทยานุกลู
 อดุรธานี Loop1 ห้อง1

6 611246 ธัชทร   ทองอุน่เรือน ม.5 3.61 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี Loop1 ห้อง1

7 580645 นที   ชะออ้นชม ม.5 3.75 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง1

8 610440 บุณฑยกร   อิน่คํา ม.4 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

9 620815 ชยากร   ยงัมีมา ม.5 4.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop1 ห้อง1

10 600877 ศุภากร   ฤกษ์ศุภพร ม.4 3.75 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

11 620599 ธนกร   สังวาลยเ์งิน ม.5 3.25 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี Loop1 ห้อง1

12 620802 รฤกโชต   บุรีรัตน์ ม.5 3.85 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

13 591266 สิงหา   รัชตมหาคุณ ม.5 3.75 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง1

14 600840 พชร   พัชรวลัย ม.5 3.91 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา Loop1 ห้อง1

15 610359 นิติพร   จนัทร์รัศมี ม.5 3.67 ศรียาภยั ชมุพร Loop1 ห้อง1

16 611138 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.5 3.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง1

17 591055 ณัฐดนัย   สอดแสงอรุณงาม ม.4 3.84 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

18 621048 พัชรพล   ทองกําหนิด ม.6 3.92 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง1

19 600022 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.5 3.54 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง1

20 600500 พิชาภพ   คนึงเพียร ม.5 2.60 สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

21 610070 ภาวพุทธิ ์  โสจะ ม.4 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี Loop1 ห้อง1

22 610111 สุกฤษฎิ ์  ชนะไชยมงคลกลุ ม.4 3.09 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง1

23 601043 ศุภกร   หนูรัตน์ ม.5 3.96 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง1

24 610041 สัตยา   เลพล ม.5 3.82 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย Loop1 ห้อง1

25 610116 ภาณุพันธ์   แกว้เพ็ชร ม.4 3.87 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop1 ห้อง1

26 610264 ธนาธิป   ไชยคง ม.4 4.00 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี Loop1 ห้อง1

27 611182 ปิยวัฒน์   อภยัรัตน์ ม.6 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช Loop1 ห้อง1

28 621056 เมธาศิษฐ์   ดิลกจรัสพงศ์ ม.4 3.95 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี Loop1 ห้อง1

29 590402 อนุพงษ์   ผ่องอําไพ ม.5 2.95 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง1

30 600857 จริภทัร   โพธิดี์ ม.5 3.88 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา Loop1 ห้อง1

31 601081 จกัรพันธ์   ศิริรัตน์ ม.4 3.68 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง1

32 610434 สุรพงศ์   อร่ามมนุป๎ญญากลุ ม.4 3.86 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

33 620194 อนุวัฒน์   เด่นแกว้ ม.4 3.93 บุญวาทยว์ิทยาลัย ลําปาง Loop1 ห้อง1

34 590527 สิรวิชญ ์  ศีลวัตพงศ์ ม.5 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง1

ประกาศห้องเรียน
หลักสูตรกุมภาพันธ์ 2563 (หว้ง 22 ก.พ. - 22 ม.ีค.63)

ส าหรับวันที่ 15-19 มีนาคม 2563

ที ่   รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      
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35 610063 ศตาย ุ  ดาษดา ม.5 3.81 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา Loop1 ห้อง1

36 610297 อนุสัญญา   แกว้สุวสิงห์ ม.4 3.50 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

37 611115 กนกพล   เมตตาสัตย์ ม.5 3.69 สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

38 621000 ธัมมภสัสร์ มากซุง ม.6 3.3 นครสวรรค์
 นครสวรรค์
 Loop1 ห้อง1

39 570423 สิราวิชญ ์  ทังสุภติู ม.6 4.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง1

40 600090 บุรธัช   กลุพิพัฒน์รัตน์ ม.6 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชงิเทรา Loop1 ห้อง1

41 600255 จรัิฏฐ์   ชมุมะ ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง1

42 611144 อนุตร   คล้ายประยรู ม.5 3.85 สตรีอา่งทอง อา่งทอง Loop1 ห้อง1

43 621015 บดินทร์   เฟื่องประชากร ม.4 3.80 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

44 621054 สิรวิชญ ์  ละม่อม ม.5 3.50 กาวีระวิทยาลัย เชยีงใหม่ Loop1 ห้อง1

45 621122 กฤษณพล    วิเชยีรพงษ์ ม.4 3.33 พิบูลวิทยาลัย
 ลพบุรี
 Loop1 ห้อง1

46 630119 ปวีรกติต์ิ   นนทธิ ม.5 3.27 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ Loop1 ห้อง1

47 580534 อมัรินทร์   ห้วยหงษ์ทอง ม.6 3.64 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง1

48 600134 ชยัยทุธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.5 3.57 ศรียาภยั ชมุพร Loop1 ห้อง1

49 600553 สุภฤกษ์   เส้ียจนัทร์บริบูรณ์ ม.4 3.76 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง1

50 600780 รณกร   กระจา่งดวง ม.4 3.42 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง1

51 601135 จลุดิศ   เดชเฟื่อง ม.4 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

52 610595 ศิริมงคล   แกว้อําไพ ม.6 3.28 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร Loop1 ห้อง1

53 620014 จริายสุ   ทิวากรณ์กจิ ม.5 3.48 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ Loop1 ห้อง1

54 620056 เจษฎา   แสนหาส่ิว ม.4 3.32 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

55 620987 ธนะวิชญ ์  เดชราช ม.5 3.90 เตรียมอดุมศึกษาฯ สกลนคร Loop1 ห้อง2

56 630053 นิติภมูิ   อนิต๊ะแสน ม.5 3.91 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง2

57 580603 ตุลย   พูนพิทักษ์สกลุ ม.5 2.05 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง2

58 590697 ยศพนธ์   เฉลิมพรวโรดม ม.6 3.43 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

59 590717 กฤษณ์   เม่นขํา ม.5 3.59 โยธินบูรณะ กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

60 610118 ชโิณทัย   ทศพรเบญจรัชต์ ม.4 3.81 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง2

61 610341 ขวัญสรวง   อศัวธรรมกลุ ม.5 3.13 เตรียมอดุมน้อมเกล้า นครราชสีมา Loop1 ห้อง2

62 620219 วิทวัส   วรสาร ม.4 3.37 สมุทรปราการ สมุทรปราการ Loop1 ห้อง2

63 620982 วชริาวุฒิ     ทรงอาจ ม.5 3.4 อดุรพิทยานุกลู
 อดุรธานี Loop1 ห้อง2

64 620995 ปุณณวิช   ใจกล้า ม.6 2.90 บุรีรัมยพ์ิทยาคม บุรีรัมย์ Loop1 ห้อง2

65 621072 พีรพัชร   คงเกต ม.5 2.45 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช Loop1 ห้อง2

66 630172 ภมูิ   ณ นรงค์ ม.5 3.96 วิทยาศาสตร์จฬุาภรณ์ฯ นครศรีธรรมราช Loop1 ห้อง2

67 591043 ทินภทัร   ชาวกระบุตร ม.4 3.98 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม Loop1 ห้อง2

68 600410 ภคัพล   สังขแ์กว้ ม.4 2.90 บดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

69 600856 ชยวุฒิ   จนัทร์ชนะ ม.4 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง2

70 601570 ศุภณัฐ   งานทวี ม.4 3.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

71 610058 พงศกร   นาคถม ม.4 3.53 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา Loop1 ห้อง2

72 610180 ศุภวิชญ ์  แยม้สรวล ม.4 3.92 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง2
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73 610232 ไวทิน   วิโรจน์รังสรรค์ ม.5 3.84 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี Loop1 ห้อง2

74 610348 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.5 3.60 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง2

75 620508 ศุภวิชญ ์  แสงทับทอง ม.5 3.82 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง2

76 621055 ภทัธภมูิ   ทาภกัดี ม.6 3.53 วินิตศึกษา ลพบุรี Loop1 ห้อง2

77 621110 เธียรนริศ   จติร์ตารานนท์ ม.4 3.90 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง2

78 600487 อนุชติ   ยงัประดิษฐ์ ม.5 3.28 ถาวรรานุกลู สมุทรสงคราม Loop1 ห้อง2

79 600819 ธนยศ   พิดา ม.5 3.96 ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ Loop1 ห้อง2

80 601610 ภริูวัจน์   ฤทธิช์ยัทิพย์ ม.4 3.51 อสัสัมชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ Loop1 ห้อง2

81 610023 เสฏฐวุฒิ   สมสงวน ม.5 3.92 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

82 610332 เกยีรติพันธุ ์  กลุเกล้ียง ม.4 3.17 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง2

83 611445 ณัฐชนน   บุตรดา ม.4 2.90 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ นครปฐม Loop1 ห้อง2

84 620035 ต้นน้ํา   ออ่นฤทธิ์ ม.4 3.74 บดินทรเดชา กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

85 620199 กฤศ   แปงเคร่ือง ม.4 3.30 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

86 620543 เอกพงษ์   สุวรรณศรี ม.5 3.91 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง2

87 620562 ฐิรวัฒน์   เกดิศรี ม.5 3.92 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

88 620997 ภริูนท์   ไชยราช ม.5 3.60 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop1 ห้อง2

89 630056 ปิยะศักด์ิ   พาชอบ ม.4 2.80 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง2

90 630068 อาติวิชญ ์  อนิทา ม.4 3.50 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง2

91 590487 ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.6 3.60 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop1 ห้อง2

92 600465 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.5 3.19 ศรียาภยั ชมุพร Loop1 ห้อง2

93 610077 สิรภพ   ลานอุน่ ม.5 3.8 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย Loop1 ห้อง2

94 610115 ปุญญพัฒน์   สมานหมู่ ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง2

95 610269 วิพิศน์   พงศ์ศุภนิมิตร ม.5 2.98 สาธิตมศว. กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

96 610273 รัชเดช   ตีระกจิวัฒนา ม.5 3.74 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี Loop1 ห้อง2

97 611036 อภสิิทธิ ์  อนุพนธ์พร ม.4 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง2

98 611166 ธนภทัร   กวาวหนึ่ง ม.5 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

99 611168 ศุภกร   สุขแกว้ ม.5 1.5 มหาวชริาวุธ สงขลา Loop1 ห้อง2

100 611506 ปรภทัร   รัตนโสภณ ม.4 3.62 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง2

101 620007 รามนรินทร์   ต๋ันคํา ม.5 3.80 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ Loop1 ห้อง2

102 620049 กฤตพสิษฐ์   จติรุจวิัฒน์ ม.4 3.40 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

103 620274 นครินทร์  ฝาชยัภมูิ ม.4 3.70 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop1 ห้อง2

104 620476 ศิขรินทร์   ทัศนเสวี ม.4 3.76 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง2

105 621011 ธนทัต   นาถมทอง ม.4 3.50 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ Loop1 ห้อง2

106 600486 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.5 2.40 โยธินบูรณะ กรุงเทพ Loop1 ห้อง2

107 610098 พชรพล   มีกอง ม.5 4.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี Loop1 ห้อง3

108 610211 ณภทัร   กลัยาณมิตร ม.4 3.60 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี Loop1 ห้อง3

109 620291 สหวัสส์   ธรรมติกานนท์ ม.4 3.50 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง3

110 620557 พลอธิป   ดิษฐคลึ ม.5 2.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง3
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111 620603 เอกพัฒน์   พัฒนวิบูลย์ ม.4 3.83 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

112 621204 พันธ์ธวัช   ทบมาตร ม.4 3.95 วัดไร่ขงิวิทยา นครปฐม Loop1 ห้อง3

113 621279 บรรณรต   สดโสภา ม.4 3.87 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชงิเทรา Loop1 ห้อง3

114 630054 บุรพล   พันแสน ม.4 3.77 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง3

115 600298 ชยัพิสิฐ   ฤทธิช์ู ม.4 3.64 จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช Loop1 ห้อง3

116 600911 พิชชากร   ยาป้อม ม.5 3.34 วัดเขมาภริตาราม กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

117 610037 กอ้งภพ   เอีย่มวิเชยีรวงศ์ ม.5 3.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี Loop1 ห้อง3

118 610052 พงศกร   มานิตยกลู ม.4 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

119 610247 วีรวุฒิ   วดีศิริศักด์ิ ม.4 3.90 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม Loop1 ห้อง3

120 610261 ณัฐพงศ์   สงชมุ ม.5 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง3

121 610798 พีชพล   แกว้เสียง ม.5 2.70 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง3

122 611179 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.5 3.89 วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี Loop1 ห้อง3

123 620020 ณภทัรภากร   เสมพูล ม.4 3.86 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี Loop1 ห้อง3

124 590721 นินนาท   สุขเทศ ม.5 3.80 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop1 ห้อง3

125 600133 พงศกร   ขนอม ม.5 3.60 ศรียาภยั ชมุพร Loop1 ห้อง3

126 600534 วรภทัร   ปานโต ม.4 3.71 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง3

127 601449 ศุภณัฐ   ปริสุทธิสุ์นทร ม.6 3.28 อูท่อง สุพรรณบุรี Loop1 ห้อง3

128 610017 วชริวิทย ์  อดุมสุข ม.4 3.29 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

129 610190 วีรากร   จรูญศรี ม.4 3.50 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง3

130 610453 เอกณัฐ   กรีติประสงค์ ม.4 3.70 หอวัง กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

131 610590 มณฑล   สุปิงคลัด ม.4 3.50 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี Loop1 ห้อง3

132 610642 พิสิษฐ์   ชนชยาเตชสิทธิ์ ม.5 3.56 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง3

133 610972 อวิรุทธิ ์  ต้ังวงค์ ม.5 3.19 รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี Loop1 ห้อง3

134 620011 ปารณัท   ไสยอรรถ ม.5 3.9 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

135 620255 ณภทัร   ลีวัฒนา ม.4 3.49 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง3

136 620903 นันทวัฒน์   สุขโหมด ม.4 3.22 วัดราชบพิธ กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

137 590508 ญาณพัฒน์   ตันเจริญ ม.5 2.89 พนมทวนชนูปถมัภ์ กาญจนบุรี Loop1 ห้อง3

138 590578 ศุภพล   ป๎ญญาสม ม.4 2.94 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง3

139 600376 ผกายฤทธิ ์  วงศ์วิชติ ม.6 3.31 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

140 610166 นันทพงศ์   กองตาพันธุ์ ม.4 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี Loop1 ห้อง3

141 610216 ปฏภิาณ   เพียรไพโรจน์ ม.5 3.40 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง3

142 610393 ธนกฤต   ชบูัว ม.4 3.40 เทศบาล2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง Loop1 ห้อง3

143 611294 ปภงักร   กาญจนอโนทัย ม.4 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง3

144 620380 มาฆพงศ์   ภมูิพงศ์ ม.4 3.69 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ Loop1 ห้อง3

145 620600 จริเมธ   จา่งผล ม.5 3.30 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง3

146 621076 พลพล   พิมทอง ม.5 3.07 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง3

147 630087 ภวูินันท์   แยม้เยือ้น ม.5 3.00 นวมินทราชนิูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

148 630138 ราชนั   ชยันนถี ม.5 3.80 พิริยาลัย แพร่ Loop1 ห้อง3
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149 630141 ญาณวิทย ์  ชาวเวียง ม.5 3.10 เชยีงคําวิทยาคม พะเยา Loop1 ห้อง3

150 590392 วศิน   จนัทร์พิพัฒน์ผล ม.4 3.73 วัดราชบพิธ กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

151 590439 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.6 2.5 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ กาญจนบุรี Loop1 ห้อง3

152 590642 ฐานพันธ์   สิงหาวรวงศ์ ม.5 3.94 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จ กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

153 590774 พิทวัส   พงศ์ชติุนันท์ ม.4 3.87 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง3

154 601644 ชนสิษฎ ์  ทองยอ่น ม.4 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง3

155 601657 สุพัฒน์   มาคุ้ม ม.5 3.78 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง3

156 610049 ธนวัฒน์   แกว้มณี ม.5 3.95 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Loop1 ห้อง3

157 620265 พีรพัฒน์   มาศศรี ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง3

158 620275 ธัญเทพ   รินทระ ม.4 3.74 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง3

159 620793 สุรวิชญ ์  พวงมาลัย ม.5 3.80 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง3

160 621037 วรเมธ   ไชยเทพา ม.5 3.50 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop1 ห้อง4

161 621092 ศิระสิทธิ ์   ทองใบ ม.5 2.8 อดุรพิทยานุกลู
 อดุรธานี
 Loop1 ห้อง4

162 621137 ภรัณย ู  ศรีงามผ่อง ม.5 4.00 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

163 621179 ภาณุวิชญ ์  อนิต๊ะชยั ม.5 3.66 สามัคคีวิทยาคม เชยีงราย Loop1 ห้อง4

164 630019 ธนวัฒน์   โชติรัตน์อมรกลุ ม.5 4.00 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี Loop1 ห้อง4

165 630049 คณาธิป   ดาโรจน์ ม.4 3.53 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง4

166 630050 ฉตัรมงคล   กลุเกตุ ม.5 3.56 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง4

167 630073 กฤษฎา   แพทยจ์นัลา ม.6 3.00 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop1 ห้อง4

168 580410 สุวิจกัขณ์   เรืองศรี ม.5 3.32 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง4

169 591143 ดิศรณ์   บุดดาเลิศ ม.5 3.23 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Loop1 ห้อง4

170 600199 ภวิษยด์นัย   อไุรเลิศ ม.5 3.10 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

171 600352 ชอบธรรม   สิงหพันธ์ ม.4 3.85 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop1 ห้อง4

172 600948 โชติพัตร์   กีป้ระเสริฐทรัพย์ ม.5 3.48 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

173 610395 ภาวิต   วิลาวรณ์ ม.4 3.80 อสัสัมชญั กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

174 610848 พีรัชชยั   ขนุศิริ ม.4 3.94 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง4

175 611082 พนาย   ฐิติเวโรจน์ ม.5 3.45 สภาราชนิี ตรัง Loop1 ห้อง4

176 611335 ชติพล   เลิศจริกลุ ม.4 2.75 สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

177 611468 วงศพัทธ์   หยกสุริยนัต์ ม.4 2.93 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี Loop1 ห้อง4

178 620045 จริภทัร   โชคบุญธิยานนท์ ม.4 3.39 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา Loop1 ห้อง4

179 620054 ธนพงศ์   ป้อมปราณี ม.4 3.34 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง4

180 620343 ณัฏฐกฤต   โสสนุย ม.4 2.87 สาธิตวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช Loop1 ห้อง4

181 620537 พศวีร์   บุญธรรม ม.5 3.69 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop1 ห้อง4

182 620814 อคัรวิชช ์  ว่องวัฒนโรจน์ ม.5 3.71 ทีป๎งกร 3 กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

183 620988 ศิร   ป๎ญญา ม.5 3.50 แกน่นครวิทยาลัย ขอนแกน่ Loop1 ห้อง4

184 621085 อทิธิวัฒน์   ชยัณรงค์สกลุ ม.5 3.60 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ Loop1 ห้อง4

185 570750 วงชริภทัร   ชาวเวียง ม.6 3.32 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง4

186 580508 ภคัพล   ศรีชยัธาํรง ม.6 3.25 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง4
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187 590737 ธนโชติ   คุ้มพร ม.6 2.35 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี Loop1 ห้อง4

188 591129 เสกสรรค์   พุ่มใบศรี ม.4 3.74 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop1 ห้อง4

189 591278 ศุภวิชญ ์  วิริยะสาคร ม.5 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง4

190 600097 กอ้งกดิากร   ปาจนิะ ม.4 3.4 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง4

191 601346 พีรพงศ์   รอบคอบ ม.4 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

192 601465 อศันี   พันใย ม.5 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง4

193 610051 มงคล   บุญดําเนิน ม.4 3.46 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง4

194 620090 ธรากร   ทองหนูนุ้ย ม.4 3.73 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง4

195 620097 กนัตพงศ์   พรหมานนท์ ม.4 3.85 นครสวรรค์ นครสวรรค์ Loop1 ห้อง4

196 620271 ณัฐนันท์   ใยเกตุ ม.4 3.89 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop1 ห้อง4

197 620504 รชต   ชคูดี ม.4 3.60 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

198 620615 กฤตภาศ   น้อยกอ ม.5 3.92 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง4

199 620634 ธนพนธ์   ตรีสารศรี ม.6 3.30 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา Loop1 ห้อง4

200 620984 สิขรินทร์   ตันวิมลรัตน์ ม.5 3.4 ตาคลีประชาสรรค์
 นครสวรรค์ Loop1 ห้อง4

201 620996 สิทธิกานต์   วีระสุข ม.5 3.30 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี Loop1 ห้อง4

202 630022 ราชบุตร   บุตรราช ม.5 3.14 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง4

203 630052 ธีระวัฒน์   เคลียพวงทิพย์ ม.5 3.46 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง4

204 630081 องักรู   เทพหัสดิน ณ อยธุยา ม.4 3.68 สามัคคีวิทยาคม เชยีงราย Loop1 ห้อง4

205 630121 กติติพศ   ธรรมชาติ ม.5 3.41 มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา Loop1 ห้อง4

206 630130 กฤตภคั   กัว้ศรี ม.4 3.96 เลยพิทยาคม เลย Loop1 ห้อง4

207 590521 เกยีรติกลุ   รอดเยน็ ม.5 3.14 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม Loop1 ห้อง4

208 590562 สลิล   อวยพร ม.5 3.50 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง4

209 590757 ชานนนิติ   วุฒิชยั ม.4 3.00 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง4

210 600476 ฐปนนท์   จนุทการ ม.4 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง4

211 600562 ชยัยธ์นินทร์   เฮงคราวิทย์ ม.4 3.56 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง4

212 610102 ชยัพัชร์   วงศ์วาสน์ ม.5 3.1 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี Loop1 ห้อง4

213 610228 กติติภมูิ   รักด่านกลาง ม.4 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop1 ห้อง5

214 610389 ณัฐวัฒน์   ภาระนัง ม.4 3.50 โยธินบูรณะ กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

215 610396 ธนวันต์   ชปูระเทศ ม.4 3.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี Loop1 ห้อง5

216 610530 สุธินันท์   เซ้งเครือ ม.5 3.69 รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี Loop1 ห้อง5

217 611175 ประวันวิทย ์ จําปีทอง ม.5 3.5 อสัสัมชญั กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

218 611265 ธนกฤต   หน่ายมี ม.4 3.51 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

219 611425 กติติธัช   สายจนัทร์ ม.5 3.57 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง5

220 620279 ปริญญวัศ   ต่อยนึ่ง ม.4 3.38 มัธยมสาธิต ม.นเรศวร พิษณุโลก Loop1 ห้อง5

221 621043 พลฤทธิ ์  ไวยจารีย์ ม.5 3.79 บัณฑิตศึกษาลัย พิจติร Loop1 ห้อง5

222 621240 ภริู   เตชะพันธ์ ม.4 3.17 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

223 630069 ชติุพนธ์   พันธุน์รเศรษฐ ม.5 3.93 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop1 ห้อง5

224 630142 สมเด็จ   ป๊อกแกว้ ม.5 3.55 จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย เชยีงราย Loop1 ห้อง5
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225 630245 วรชาติ บุดดาดวง ม.4 3.5 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop1 ห้อง5

226 570379 ป๎ณณธร   ชํานาญราช ม.6 3.26 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง5

227 581066 กานตพงศ์   เบ้าทอง ม.5 3.98 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง5

228 600360 ธีรภทัร   อทุากจิ ม.6 3.54 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม Loop1 ห้อง5

229 600954 ปิยพนธ์   ใจยนิดี ม.5 3.80 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง5

230 601710 นรวัชร์   หลักศิลา ม.4 3.91 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop1 ห้อง5

231 610025 นรเศรษฐ   อเมกอง ม.4 3.79 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop1 ห้อง5

232 610107 กฤต   เจยีมจารีกลุ ม.4 3.10 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง5

233 610109 ตุลย ์  สัทธรรมนุวงศ์ ม.5 3.86 พิริยาลัย แพร่ Loop1 ห้อง5

234 610176 รัชตะศักด์ิ   มะโนใหม่ ม.4 3.42 ศรีราชา ชลบุรี Loop1 ห้อง5

235 610234 สุรชา   เวียงวิเศษ ม.4 3.90 วินิตศึกษา ลพบุรี Loop1 ห้อง5

236 610336 กฤษณ์ศิธัช   ฐิติโภคา ม.5 3.64 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ Loop1 ห้อง5

237 610388 รัชชานนท์   มีไข่ ม.4 3.30 เบญจมราชทูิศ นครศรีธรรมราช Loop1 ห้อง5

238 620565 ศิรศักย ์  ศิรสุกล ม.4 3.36 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop1 ห้อง5

239 621029 ชายชาติ   สายเมฆ ม.4 2.70 ลือคําหาญวารินชําราบ อบุลราชธานี Loop1 ห้อง5

240 621063 สิรวิชญ ์  เณรหลํา ม.5 3.20 จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก Loop1 ห้อง5

241 621189 ณัฐพนธ์   โนนทิง ม.5 3.40 สาธิต ม.ขอนแกน่ ขอนแกน่ Loop1 ห้อง5

242 630007 ภทัรพล   สนโต ม.5 3.40 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ Loop1 ห้อง5

243 630057 พงศกร   พุ่มแกว้ ม.5 3.03 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง5

244 630088 ณัฐชนน   แอโส๊ะ ม.4 3.19 เทศบาล2(วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง Loop1 ห้อง5

245 630140 ชญานนท์   พจน์นาถ ม.5 3.50 อดุมดรุณี สุโขทัย Loop1 ห้อง5

246 580542 ธนบัตร   แป้นน้อย ม.5 3 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop1 ห้อง5

247 600488 เสริมสุข   หมื่นโฮ้ง ม.4 3.82 บ้านไร่วิทยา อทุัยธานี Loop1 ห้อง5

248 600494 ภมูิสิทธิ ์  ฦาชา ม.4 3.70 ชยัภมูิภกัดีชมุพล ชยัภมูิ Loop1 ห้อง5

249 600956 ธนกฤต   พวงเขม็ขาว ม.5 3.50 ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ Loop1 ห้อง5

250 601127 ป๎ณณทัต   ดีจงเจริญ ม.4 3.33 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

251 601776 ศิรชติ   ศรีขาว ม.4 3.68 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง5

252 610074 ณัฐคุณาสิน   ล้ิมไกรวุฒิ ม.4 3.84 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

253 610084 ปกรณ์   จนัทรศร ม.4 3.80 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา Loop1 ห้อง5

254 610177 ศิวภาคย ์  พันธ์วานิช ม.4 3.90 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop1 ห้อง5

255 610299 กฤตติณณ์   จนัทรสูรย์ ม.5 3.61 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

256 610534 พิสิทฐ์   สงวนพันธุ์ ม.4 3.09 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop1 ห้อง5

257 610740 พศวีร์   ทิพยเที่ยงแท้ ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop1 ห้อง5

258 610953 ยศวัฒน์   นวพิตร ม.5 2.78 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

259 611455 อติวัณณ์   เล้าพยอม ม.5 2.63 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

260 611467 ณัฐนันท์   เชีย่วกล ม.6 3.35 นวมินทรฯเตรียมน้อมฯ กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

261 620310 ภวูิศ   ล้ิมไพโรจน์ ม.4 3.48 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี Loop1 ห้อง5

262 620317 ธีร์ธวัช   ปานผลานนท์ ม.4 3.80 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ Loop1 ห้อง5
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263 620322 ธีรภทัร   เขตใหญ่ ม.4 2.93 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop1 ห้อง5

264 620558 ผไทวิทย ์  ปานจนัทร์ ม.6 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop1 ห้อง5

265 620818 โชติภทัร   สระเดช ม.5 3.30 ทวารวดี นครปฐม Loop1 ห้อง5

266 621046 พีรพงศ์   มากวิเศษ ม.5 2.96 สาธิต มรภ.เทพสตรี สระบุรี Loop1 ห้อง5

267 621070 รัฐนินท์   จริเมธวิโรจน์ ม.5 3.40 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ Loop1 ห้อง5

268 630051 ฐากรู   สมทรัพย์ ม.4 3.62 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop1 ห้อง5

269 580558 วุฒิปกรณ์   ยทุธศักดารักษ์ ม.5 3.97 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร Loop2 ห้อง1

270 581244 ธนเสฏฐ์   ธุวภคัวาณิชย์ ม.5 3.68 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop2 ห้อง1

271 590611 เสกสรัล   ทองสีจดั ม.4 3.31 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

272 600716 ตะวัน   ศรีชา ม.4 3.55 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

273 600873 โรจนศักด์ิ   พันธ์ประเสริฐ ม.4 3.23 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

274 601087 ภทัรวิน   ตุ่มพลอย ม.4 3.55 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง1

275 601509 จรัิฎฐ์   รัตนกลุ ม.3 3.20 อมาตยกลุ กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

276 610257 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.4 3.90 นครสวรรค์ นครสวรรค์ Loop2 ห้อง1

277 610818 ภทัรพล   ฮะค่อม ม.5 3.16 ประสาทรัฐประชากจิ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

278 611517 ชยพล   สาระ ม.4 3.15 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี Loop2 ห้อง1

279 620030 ณัฐปคัลภ ์  เขาบาต ม.4 3.70 ศรียาภยั ชมุพร Loop2 ห้อง1

280 620072 ตรีทเศศ   ปาระมีสา ม.4 3.95 ตากพิทยาคม ตาก Loop2 ห้อง1

281 620128 รมยธ์ีรา   บุญเสรฐ ม.5 3.75 อํานวยศิลป์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

282 620182 พีรพล   พรหมมา ม.4 3.72 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ Loop2 ห้อง1

283 620295 พีรพัฒน์   สร้อยสุวรรณ ม.4 3.70 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

284 620551 จริเดช   ป้อมใหญ่ ม.6 3.04 หัวหิน ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง1

285 620556 ภาณุวัฒน์   ไพศาล ม.5 3.75 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop2 ห้อง1

286 620611 วรภทัร   วรรณชยั ม.4 3.29 สาธิต ม.ขอนแกน่ ขอนแกน่ Loop2 ห้อง1

287 621021 พงษพัศ    สารินทร์ ม.4 3.7 อรัญประเทศ
 สระแกว้
 Loop2 ห้อง1

288 621061 ณัฐวุฒิ   แซ่ล้ี ม.4 3.79 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี Loop2 ห้อง1

289 621064 ชวิศ   จนัภกัษานนท์ ม.5 3.40 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชยีงใหม่ Loop2 ห้อง1

290 621068 กฤษฎิพ์งศ์   ชว่ยเกือ้ ม.4 3.31 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ Loop2 ห้อง1

291 621084 พลพล   แตงมณี ม.5 3.60 ชา่งฝีมือทหาร กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

292 580368 ชนกนัต์   เลิศนภากลู ม.6 3.10 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

293 580626 ภาณุวัฒน์   เอีย่มสําอางค์ ม.5 2.80 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop2 ห้อง1

294 581196 ศักดิธัช   สวัสดี ม.5 3.21 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

295 590395 พชรพล   ชวูงศ์วาน ม.4 3.42 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง1

296 590418 ณัฏพล   ป๎ญญาสม ม.5 3.28 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

297 590542 รักเกล้า   ดีไร่ ม.4 3.14 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุท" สมุทรสาคร Loop2 ห้อง1

298 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.4 3.60 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

299 600118 อภชิา   สุคนธ์ขจร ม.5 3.50 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

300 601609 เมธวัจน์   ฤทธิช์ยัทิพย์ ม.4 3.78 อสัสัมชญัสมุทรปราการ สมุทรปราการ Loop2 ห้อง1
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301 601725 กติติชาติ   จฑูามาตย์ ม.4 3.81 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

302 610285 รัชชานนท์   เต็มมีศรี ม.4 3.85 ตากพิทยาคม ตาก Loop2 ห้อง1

303 610316 ปุริม   รุจเิรก ม.5 3.88 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop2 ห้อง1

304 611120 ภทัร์   ศรีนิล ม.5 2.87 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง1

305 620025 ปิยดณัย   กวาวหนึ่ง ม.4 3.57 พิริยาลัย แพร่ Loop2 ห้อง1

306 620130 เปรม   ลิขติอนันตชยั ม.6 3.30 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

307 620976 สาธิต   กล่ินบุปผา ม.4 3.50 กําแพงแสนวิทยา นครปฐม Loop2 ห้อง1

308 621013 ภมีชยตุม์  วิเชยีรสว่าง ม.5 3.1 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช Loop2 ห้อง1

309 621019 ชภุณ   พลประมวล ม.4 3.70 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop2 ห้อง1

310 630055 ป๎ญญ ์  วิสิฏฐ์พรอกัษร ม.5 2.70 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop2 ห้อง1

311 630116 วรณัฏฐ์   ดําเนตร ม.4 3.77 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ Loop2 ห้อง1

312 630118 นิติภมูิ   จนัทะขนิ ม.5 3.06 ปิยะปิยะมหาราชาลัย นครพนม Loop2 ห้อง1

313 630139 ปิติภทัร   บุญชติ ม.5 3.39 เดชอดุม อบุลราชธานี Loop2 ห้อง1

314 580365 อนิ   จนัทร์ทอง ม.5 3.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

315 580780 สุชจัจ ์  คุ้มพะเนียด ม.5 3.09 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง1

316 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.4 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม Loop2 ห้อง1

317 590953 ตรัย   จติวัฒนาภริมย์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง1

318 591074 สุริยะ   โกตวัตร ม.4 3.20 สารสาสน์ประชาอทุิศพิทยาคม กรุงเทพ Loop2 ห้อง1

319 591106 ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบัติ ม.4 2.56 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

320 600039 ณัฐพงษ์   พัฒนจรัิสยา ม.4 3.69 อูท่อง สุพรรณบุรี Loop2 ห้อง1

321 600273 พวัสส์   ธีรธนาวิโรจน์ ม.4 3.10 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง1

322 600614 ศิรวิชญ ์  อยูค่ง ม.4 2.60 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

323 601142 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.5 3.32 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี Loop2 ห้อง2

324 601545 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกลุ ม.4 3.17 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบุรี Loop2 ห้อง2

325 610310 กติติกร   สมใจ ม.5 3.80 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop2 ห้อง2

326 610335 วสุ   สังขป์ระไพ ม.5 3.13 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา Loop2 ห้อง2

327 610487 กติติศักด์ิ   อ่ําเอีย่ม ม.4 3.86 ยอแซฟอยทุธยา อยธุยา Loop2 ห้อง2

328 610618 ปณาย ุ  โพธิท์องคํา ม.5 3.20 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop2 ห้อง2

329 610835 ภาณุวิชญ ์  อว่มแอร่ม ม.5 2.67 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี Loop2 ห้อง2

330 611017 ชวณัฏฐ์   จนัทร์อิม่ ม.4 3.51 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

331 611324 คณิต   กลัดสมบูรณ์ ม.4 3.77 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม Loop2 ห้อง2

332 611367 กนัต์ธีร์   ปิยพงศ์วรกลุ ม.4 4.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม Loop2 ห้อง2

333 620284 ฑัตพล   พูลคล้าย ม.4 3.89 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

334 620683 นนทพัทธ์   ขนัคํา ม.5 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ Loop2 ห้อง2

335 620690 สิทธิพันธ์   แกว้สิมมา ม.5 3.44 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

336 620755 รัฐภาส   อรุณชาติ ม.5 3.28 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

337 621123 ชยันาท   นวลนุ่ม ม.5 3.3 หนองฉางวิทยา
 อทุัยธานี
 Loop2 ห้อง2

338 621296 รัฐศาสตร์   กระเทศ ม.4 2.6 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop2 ห้อง2
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339 630006 ปุญณจกัร   โชคกจิการ ม.5 3.77 พิชยัรัตนาคาร ระนอง Loop2 ห้อง2

340 630070 ธีรวัฒน์   ผักกดู ม.5 3.25 มัธยมตระการพืชผล อบุลราชธานี Loop2 ห้อง2

341 630171 ดลสันต์ิ   โพธิแกง่ ม.5 3.90 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ Loop2 ห้อง2

342 590952 ตฤณ   จติวัฒนาภริมย์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง2

343 600472 ภริูพัฒน์   ตาดไธสง ม.4 3.92 ปากชอ่ง นครราชสีมา Loop2 ห้อง2

344 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.4 3.91 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

345 610141 ชณัฐพันธ์   หล้าศักด์ิ ม.4 3.50 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

346 610218 เนติภมูิ   ขนุทรมาลี ม.4 3.00 หอวัง กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

347 610398 ฉตัรเกล้า   นโรปการณ์ ม.4 2.90 นางรอง บุรีรัมย์ Loop2 ห้อง2

348 610447 สุกฤษฏิ ์  พรหมรุ่ง ม.4 2.89 พัทลุง พัทลุง Loop2 ห้อง2

349 610790 ชณุห์กฤช   ด้วงพรม ม.4 2.91 ศึกษานารี กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

350 611450 เดชตะกานต์   นฤภยั ม.4 2.77 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง2

351 620614 วรชน   ใจซ่ือ ม.4 3.23 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

352 620710 นนทกร   มีปา ม.4 3.97 อมาตยกลุ กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

353 620928 พชร   ดลรวีธนากจิ ม.4 3.23 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร Loop2 ห้อง2

354 621045 สุรศิษฏ ์   หาพุทธา ม.4 3.6 หล่มสักวิทยาคม
 เพชรบูรณ์
 Loop2 ห้อง2

355 621105 ธนภพ วุฒิพงศ์ ม.4 2.5 Loop2 ห้อง2

356 621173 คณิศร    ภกัดีโต ม.4 3.6 อรัญประเทศ
 สระเเกว้ Loop2 ห้อง2

357 621243 วรรณพงษ์   มาออ่น ม.4 4.00 โยธินบูรณะ กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

358 630173 วชริวิทย ์  พรมเสนา ม.4 3.46 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop2 ห้อง2

359 590504 ภทัรดนัย   ชดิเครือ ม.5 3.87 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

360 590767 มนัสวิน   กองป๎น ม.4 3.92 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

361 600174 พงศ์ภรณ์   ฉวีศักด์ิ ม.5 2.45 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง2

362 600294 ภทัรชนน   นาคเถือ่น ม.4 3.59 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบุรี Loop2 ห้อง2

363 601397 วรพล  จนัทร์กรี ม.4 3.08 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม Loop2 ห้อง2

364 601445 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.5 3.06 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร Loop2 ห้อง2

365 610093 กติติพงษ์   บุญสม ม.4 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

366 610126 นพรุจ   ครุฑแดง ม.5 3.60 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

367 610294 ยศวัฒน์   สัจจะวีระชยั ม.4 3.65 หอวัง นนทบุรี นนทบุรี Loop2 ห้อง2

368 611351 พันธวัฒน์   เยาว์นุ่น ม.4 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง2

369 620034 นนทพัทธ์   สุคนธมาน ม.4 3.20 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

370 620303 ป๎ณณวรรธ   ลือหาญ ม.4 3.67 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี Loop2 ห้อง2

371 620349 นันทพัฒน์   เลิศสัฒนนนท์ ม.4 3.60 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา Loop2 ห้อง2

372 620759 ณัฐพงษ์   บุตรสี ม.4 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ Loop2 ห้อง2

373 630058 พิชํุตม์   วงศ์พันธุ์ ม.4 3.86 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง2

374 630059 วีรเดช   จนัทวาส ม.5 3.15 หนองแค "สรกจิพิทยา" สระบุรี Loop2 ห้อง2

375 630072 จงรัก   ออมสิน ม.6 3.14 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก Loop2 ห้อง3

376 580999 ณภทัร   ต่วนเครือ ม.5 3.00 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง3
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377 590646 ฐิติวัฒน์   ใจซ่ือตรง ม.5 3.16 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง3

378 600350 สิรวิชญ ์  ปุกหุต ม.5 3.56 วินิตศึกษา ลพบุรี Loop2 ห้อง3

379 601436 นิธิกร   กรรณิกา ม.4 3.29 วัดราชบพิธ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

380 610066 พชรพล   ปานพรหมมาศ ม.4 3.55 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี Loop2 ห้อง3

381 610071 จฑุาภทัร   วาจาดี ม.4 4 พิบูลวิทยาลัย
 ลพบุรี Loop2 ห้อง3

382 610195 คณาธิป   สังขต้์อง ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง3

383 610442 ภมูิพัฒน์   ศักด์ิกรีติ ม.4 3.20 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

384 610930 พสธร   ชืน่บํารุง ม.4 2.28 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Loop2 ห้อง3

385 611289 ภทัรพล   พรหมอยู่ ม.4 3.8 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop2 ห้อง3

386 620013 พชรกร   ร่ืนยาน ม.5 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

387 620112 กอ้งภพ   ชา่งพินิจ ม.4 4.00 วินิตศึกษา ลพบุรี Loop2 ห้อง3

388 620351 ประภาคย ์  วารนิช ม.4 3.20 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

389 620711 ภากร   สหพัฒนา ม.4 3.68 วัดราชบพิธ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

390 620831 คุณธร   อารยาภวิัฒน์ ม.5 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

391 621124 นฤเบศ   นิ่มศรี ม.5 3.53 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง3

392 621184 นันทชยั   แสงงาม ม.5 3.71 จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ Loop2 ห้อง3

393 621334 ตรีทเศศ   ยศกลาง ม.5 3.50 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop2 ห้อง3

394 630071 นราวิชญ ์  บุญศิริ ม.4 3.06 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop2 ห้อง3

395 590692 พรภวิษย ์  พรหมเจริญ ม.4 3.20 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง3

396 591284 ทินภทัร   ธัญน้อม ม.5 3.15 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชยีงใหม่ Loop2 ห้อง3

397 600149 ณัฐวิญญ ์  อติวัฒน์องักรู ม.4 3.80 พิมายวิทยา นครราชสีมา Loop2 ห้อง3

398 600518 ธนวินท์   ภูท่อง ม.4 3.97 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

399 601380 ปฎภิาณ   วงศ์ประภารัตน์ ม.5 3.00 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง3

400 601670 ธีรพัฒน์   บูรณะสิงห์ ม.5 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี Loop2 ห้อง3

401 610099 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.4 2.50 เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี Loop2 ห้อง3

402 610443 อคัรพัฒน์   วงศ์นิมิตร ม.4 3.10 วัดราชบพิธ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

403 610807 สิทธินนท์   หงษ์ทอง ม.4 2.70 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี Loop2 ห้อง3

404 611301 จรัินดร์   โพธิทะโสม ม.5 2.11 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

405 620046 ฐิติพัฒน์   มณฑา ม.4 3.16 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

406 620116 ภาคิน  คูณทวี ม.4 3.66 อสัสัมชญัลําปาง ลําปาง Loop2 ห้อง3

407 620499 สิรวิชญ ์  ลัคนาโฆษิต ม.5 2.40 หอวัง กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

408 620515 ธนทัต   สลางสิงห์ ม.5 3.00 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

409 620534 ปรินทร   โมรีศิลป์ ม.5 3.38 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี Loop2 ห้อง3

410 620709 พชร   ภกัดีศรีสันติกลุ ม.4 3.96 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี Loop2 ห้อง3

411 620715 อคัรสิชฌ ์  กง๋เกดิ ม.4 2.64 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง3

412 621077 พิชยัยศ   ทับทิมรณยทุธ ม.4 3.2 สามัคคีวิทยาคม
 เชยีงราย Loop2 ห้อง3

413 621086 ดลนที   ประเดิมรัตนกลุ ม.4 3.40 ปทุมวิไล ปทุมธานี Loop2 ห้อง3

414 621106 ธนโชติ    มีบุญ ม.6 2.44 พิษณุโลกพิทยาคม
 พิษณุโลก
 Loop2 ห้อง3
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415 630117 ทินภทัร   รอดงาม ม.4 เบญจมราชทูิศ นครศรีธรรมราช Loop2 ห้อง3

416 580361 รัฐศักด์ิ   พิลาสุข ม.5 3.44 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

417 580673 มงคลพัฒน์   เกาสังข์ ม.5 3.3 รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี Loop2 ห้อง3

418 581219 ชนม์พฤทธิ ์  กล่ินบุปผา ม.4 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง3

419 601468 ภมูิรพี   เดชศิริ ม.4 3.00 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

420 610031 คุณากร   สนทนา ม.4 3.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี Loop2 ห้อง3

421 610050 ณภทัร   วรรณรส ม.5 3.87 วินิตศึกษา ลพบุรี Loop2 ห้อง3

422 610114 ภทัรพล ห้วยหงษ์ทอง ม.4 3.32 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง3

423 611227 ภมูิปรัช   เมฆโพธิ์ ม.5 3.30 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ Loop2 ห้อง3

424 620033 ณภทัร   จติอารีย์ ม.4 3.2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 พิษณุโลก Loop2 ห้อง3

425 620071 ศุภสัณห์   พิรบรรณ ม.4 3.70 พะเยาพิทยาคม พะเยา Loop2 ห้อง3

426 620299 พรไชย   เทียมเมฆา ม.4 3.16 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบุรี Loop2 ห้อง3

427 620757 ธนภทร   แสงอรุณ ม.5 2.66 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง3

428 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.4 3.58 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี Loop2 ห้อง4

429 630170 วรโชติ   วังชยัสุนทร ม.5 3.32 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop2 ห้อง4

430 570525 ธนภพ   ขําล้วน ม.6 2.98 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง4

431 590929 นนทสิทธิ ์  คุณประดิษฐ์ ม.4 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop2 ห้อง4

432 600069 พชร   อร่ามศรี ม.5 3.22 วีรศิลป์ กาญจนบุรี Loop2 ห้อง4

433 600556 เจนณรงค์   ธรรมาชยัมงคล ม.4 2.82 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง4

434 601764 ศรุต   ชยัเจริญ ม.4 3.31 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการฯ กรุงเทพ Loop2 ห้อง4

435 610124 ธนภทัร   พวงน้อย ม.4 3.01 เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี Loop2 ห้อง4

436 610132 วราเมธ   คําเสียง ม.4 2.94 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ Loop2 ห้อง4

437 610158 เขมณัฐ   พรายแกว้ ม.4 3.80 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง4

438 610265 ศิวกร   ศรีทองคง ม.5 2.19 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง4

439 610360 ปริญ   เจริญจงึสันติ ม.5 3.25 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี Loop2 ห้อง4

440 611432 ณัฐดนัย   เอมออ่น ม.5 3.98 วัดห้วยจระเขว้ิทยาคม นครปฐม Loop2 ห้อง4

441 620038 ระเณศ   นาคสกลุ ม.4 3.30 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการฯ ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง4

442 620039 กษิดิศ   เขยีววงษ์ ม.4 3.18 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ นครปฐม Loop2 ห้อง4

443 620593 ทัณฑธร   อนิไหม ม.4 3.36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง4

444 621148 กนัต์   กจิการ ม.4 2.53 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง4

445 621167 วรายทุธ   ศิริบุรมย์ ม.5 3.72 วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี Loop2 ห้อง4

446 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.4 3.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม Loop2 ห้อง4

447 601258 ณภทัร   พิศาลสิทธิวัฒน์ ม.4 3.24 อสัสัมชญับางรัก สมุทรปราการ Loop2 ห้อง4

448 601599 พัชรพล   สุกปล่ัง ม.4 3.75 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง4

449 610028 ธนกร   จรุะกะนิสก์ ม.5 3.96 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง4

450 610029 รัชตะ   แกว้ฮ่องคํา ม.4 3.70 แกน่นครวิทยาลัย ขอนแกน่ Loop2 ห้อง4

451 610274 เฉลิมพล   วิเชยีร ม.4 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop2 ห้อง4

452 610698 จติติฐิพงษ์   วิชยัคําจร ม.5 2.60 ศรีวิชยัวิทยา นครปฐม Loop2 ห้อง4
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453 611004 ชยางกรู  เดชาฤทธิ์ ม.4 3.91 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง4

454 611271 ชษิณุ   มาตํานาน ม.4 3.39 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี Loop2 ห้อง4

455 620081 ภมูิพัฒน์   พิพิธนวงค์ ม.4 3.8 สตรีศรีน่าน น่าน Loop2 ห้อง4

456 620143 ศักด์ิสรัล   เกษมสุขไพศาล ม.4 3.25 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง4

457 620525 ศิวกร   อรุณมณี ม.5 3.08 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง4

458 620717 ณัฐดนัย   อายนิดี ม.4 3.54 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง4

459 621032 รชต   แตงมีแสง ม.4 3.50 วินิตศึกษา ลพบุรี Loop2 ห้อง4

460 590584 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.4 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง4

461 590965 ณัฐนนท์   สรรเสริญ ม.5 2.26 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา Loop2 ห้อง4

462 600306 พงษ์กติติ   ภฆูัง ม.4 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร Loop2 ห้อง4

463 601693 ณัฐดนัย   เลิศแกว้ ม.4 2.87 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง4

464 610038 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.5 3.47 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม Loop2 ห้อง4

465 610080 ธีรวัจน์   เดชพงศ์สรรค์ ม.4 3.20 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา Loop2 ห้อง4

466 610194 ชษิณุพงศ์   โขวัฒนชยั ม.4 3.2 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม Loop2 ห้อง4

467 611106 สรวิชญ ์  ศิริวรรณ ม.5 3.36 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี Loop2 ห้อง4

468 611200 ทิชานันทน์   มาลาภริมย์ ม.4 3.90 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ Loop2 ห้อง4

469 620047 ธนภสัสร์   แผ่วัฒนโรจน์ ม.4 3.90 อสัสัมชญัธนบุรี กรุงเทพ Loop2 ห้อง4

470 620921 กติติธัช   อนิทรยงค์ ม.4 3.00 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง4

471 621186 ชนาพัฒน์   อายวุัฒน์ ม.5 3.90 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop2 ห้อง4

472 630021 ณัฐพงศ์   จนัทร์ลอย ม.5 3.46 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช Loop2 ห้อง4

473 630086 ศิลาดล   ชยัเพียร ม.4 3.36 สตรีศรีน่าน น่าน Loop2 ห้อง4

474 630089 นิพิฐพล   จงประสาธน์สุข ม.4 3.88 สตรีศรีน่าน น่าน Loop2 ห้อง4

475 630120 นวัตไชย   ไชยคํา ม.5 3.19 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ Loop2 ห้อง4

476 580342 ณฐวีร์   ชยัสมิต ม.5 3.50 เขมาภริตาราม นนทบุรี Loop2 ห้อง4

477 590668 ฉตัรตระกลู   ทั่งทอง ม.5 3.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง4

478 591277 พงศกร   เกยีรติภทัรชยั ม.5 2.15 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง4

479 600201 ณัฐภทัร   ยอดเชือ้ ม.4 2.62 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง4

480 600326 บดี  สาลี ม.4 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop2 ห้อง4

481 600346 อมรเทพ   แสงนาค ม.4 2.00 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี Loop2 ห้อง5

482 600723 ตะวัน   ปุณณะเวส ม.4 3.36 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม Loop2 ห้อง5

483 610104 รณกร   แร่เพชร ม.4 2.62 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี Loop2 ห้อง5

484 610456 วิทวัส   หนูรุ่ง ม.4 3.40 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง5

485 620616 กฤตัชญ ์  น้อยกอ ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

486 620986 พีรวิชญ ์  ฤทธิโพธิ์ ม.4 3.40 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี Loop2 ห้อง5

487 621207 รวิช   เขม็สุข ม.4 3.50 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

488 630005 ศิวกร   ราชอไุร ม.4 3.50 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช Loop2 ห้อง5

489 630048 ณัฐนันท์   ศึกษากจิ ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

490 590586 ธีรพล   รอตยนัต์ ม.5 3.53 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง5
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491 590784 วาทิต   ดนตรี ม.5 3.39 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop2 ห้อง5

492 601083 ไวกณูฐ์   สุธีวีระอนันต์ ม.4 3.01 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

493 601475 รัฐเซีย   สังขท์อง ม.5 2.95 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop2 ห้อง5

494 610010 ณัฐพงษ์  อารมยธ์นานนท์ ม.4 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ Loop2 ห้อง5

495 620801 ญาณภทัร  บัวเผ่ือน ม.4 3.2 บางบัวทอง นนทบุรี Loop2 ห้อง5

496 621091 ศดานันท์    จนัทร์เเดง ม.4 3.3 อดุรพิทยานุกลู
 อดุรธานี
 Loop2 ห้อง5

497 621298 ป๎ญญาวุธ   วรรณะรุ่งโรจน์ ม.4 3.96 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี Loop2 ห้อง5

498 630114 ธนวัฒน์   แกน่ท้าว ม.4 2.80 ราชวินิตบางแกว้ สมุทรปราการ Loop2 ห้อง5

499 610112 ชชันินท์   เจริญสุข ม.4 2.72 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม Loop2 ห้อง5

500 610369 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.5 3.27 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop2 ห้อง5

501 610889 ชนิพัฒน์   แสงทวี ม.4 2.70 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง5

502 620335 ศิวกร  ลอออนิทร์ ม.4 3.17 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

503 620528 สรวิศ   เพียรเจริญ ม.5 2.93 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

504 621147 ธนกร   หนูหอม ม.4 2.60 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop2 ห้อง5

505 621190 สรรพฤทธิ ์  งามเชือ้ ม.4 2.51 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ Loop2 ห้อง5

506 630025 อนวัช   อดุม ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

507 590779 กติติภพ   ฉมิพาลี ม.5 2.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ Loop2 ห้อง5

508 591122 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.5 3.76 รัตนราษฎร์บํารุง ราชบุรี Loop2 ห้อง5

509 600483 ธีรพัฒน์   แสงฉวาง ม.4 3.18 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

510 601009 ธนกฤต   ทวีพรสุข ม.5 3.48 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

511 601137 เมฆพัฒน์   ฟ้ารุ่งอรุโณทัย ม.4 3.80 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม Loop2 ห้อง5

512 610236 ปิยะพงษ์   ปรีชา ม.4 3.5 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ Loop2 ห้อง5

513 620787 ธีรภทัร์   บุณรังศรี ม.5 2.30 วัดราชพิธ กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

514 620816 ศุภกร   สุขจนัทร์ ม.5 3.33 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

515 620923 ณัฐวุฒิ  จัน่วิลัย ม.5 3.6 ศรีวิชยัวิทยา นครปฐม Loop2 ห้อง5

516 621042 ธนพล   วัฒนธันยานนท์ ม.4 3.00 อสัสัมชญับางรัก กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

517 630257 สุรศักด์ิ ธุระมะฉยัยา ม.4 2.67 สารสาสน์วิเทสบางบอน Loop2 ห้อง5

518 590927 วชริะวิทย ์  สุวรรณรัตน์ ม.4 3.46 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี Loop2 ห้อง5

519 610806 สร้างสรรค์   หงษ์ทอง ม.5 3.09 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร Loop2 ห้อง5

520 610860 รัฐนนท์   เมืองสง ม.4 3.80 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

521 620229 ชยัภทัร   พร้อมสมบูรณ์ ม.4 3.81 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ Loop2 ห้อง5

522 620272 ชยตุ   ชํานิพงษ์ ม.4 3.92 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา Loop2 ห้อง5

523 620971 ฐศกญัวน์   วิขมัภประหาร ม.4 2.74 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

524 630060 รัตนพล   เทพแสน ม.4 2.81 วัดห้วยจระเขว้ิทยาคม นครปฐม Loop2 ห้อง5

525 581088 ธรรมภณ   เงินยิง่สุข ม.5 3.50 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

526 590943 ศุภกร   อภโิศภณกลุ ม.4 3.2 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี Loop2 ห้อง5

527 600351 วาทยากร   สันติภพ ม.5 2.5 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี Loop2 ห้อง5

528 600537 กติติพัฒน์   วีรกลุวัฒนา ม.5 2.98 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี Loop2 ห้อง5
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529 610162 ธีระพัฒน์  ศรีรักษ์ ม.4 2.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี Loop2 ห้อง5

530 611285 อภวิิชญ ์  เสร็จกจิ ม.4 3.50 บรรหารแจม่ใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี Loop2 ห้อง5

531 620247 หัสฐากร   หงษ์สุวรรณ ม.4 3.10 หอวัง กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

532 621154 ธนัท เพียโคตร ม.5 3.64 ดาวนายร้อย สงขลา Loop2 ห้อง5

533 591283 ทัตพงศ์   ธัญน้อม ม.5 3.15 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชยีงใหม่ Loop2 ห้อง5

534 610068 ทนพล   ไกรสิงห์สม ม.4 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี Loop2 ห้อง5

535 610893 แทนไท   อิม่ทอง ม.4 2.40 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

536 621083 ฑิกรวิช   พรหมเมธี ม.5 3.00 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ Loop2 ห้อง5

537 610105 ธนาคาร   จนัทะยา ม.4 3.50 สาธิต มรภ.วไลอลงกรณ์ อยธุยา Loop2 ห้อง5


