
เลขที่ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ชัน้ ไป/กลับ โรงเรียน 50 ข้อ หมายเหตุ

1 พงศ์พล สจิุรพฒัน์พงษ์ ท็อป ม.4 เตรียมอดุมศกึษา 46

2 พงศภคั อ่วมสร้อย เอิร์ธ ม.5 หอวงั 46
3 จตุิมา ตนัตระกลู ปลุล์ ม.4 สตรีวิทยา ๒ 45
4 พงปณต พกุจนัทึก พง ม.5 พิชญศกึษา 44

5 เตชสั เกิดอยู่ ม่อน ม.5 สายปัญญารังสติ 43

6 ธนดล ไชยนันทน์ จ๊ะอู๋ ม.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร 42
7 ฮาริษ สวุินัย ริษ ม.5 สามเสนวิทยาลยั 42
8 ธนพิชญ์ เนตรชษุณะ พีช ม.5 สามเสนวิทยาลยั 40
9 ณชัฐภทัร บดุดีค า นัท ม.5 สามเสนวิทยาลยั 40

10 รักษิต นามเส ดู๋ ม.5 สาธิตวดัพระศรีฯ 39
11 พนัธกานต์ เมฆพิศาลพงศ์ บอส ม.4 ราชวินิตบางเขน 39

12 พงค์ภคั สมวี เมฆ ม.5 สวนกหุลาบวิทยาลยัรังสติ 38

13 จิราวฒิุ ปานะเจริญ เจอาร์ ม.6 พิชญศกึษา 38
14 พฤกษะ ธรรมรัตน์ เก็น ม.5 บดินทรเดชา ๔ 37
15 ศรุตนนท์ ศรีทอง ( drop ) นนท์ ม.5 คาเด็ท ติวเตอร์ 36
16 สณัหธร ชาญชญานนท์ ปาล์ม ม.6 เบญจมราชานสุรณ์ 35
17 พงษ์ภิวฒิุ แสงเงิน เจมส์ ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลยั 34

18 ก่อบญุ พินิจพรรณ ภมิู ม.5 มงฟอร์ดวิทยาลยั 34
19 กฤตยชญ์ สมบวัช่ืน ไอซ์ ม.5 พิชญศกึษา 34
20 วรกนัต์ คนัสร บสั ม.5 พิชญศกึษา 33
21 ธนภทัร มานัสฤดี ภมิู ม.4 พิชญศกึษา 32
22 จิรวฒัน์ ป่ินแก้ว ฟอร์ด ม.5 พิชญศกึษา 31

23 อารยะ ขนุดี กร ม.5 วดันวลนรดิศ 31

24 นิรวิทย์ ศรีคชา นาย ม.4 เตรียมพฒัน์นนท์ 30
25 กลุธร หวงัวงศ์ไพบลูย์ เล้ง ม.5 พิชญศกึษา 29
26 รณวสั ม่ิงเชือ้ ไอบีม ม.4 พิชญศกึษา 29
27 ฐานโรจน์ สทิธิวงศ์ มอส ม.5 หอวงั 29
28 ทีฑษั ประทีปชว่งสกลุ ที ม.5 / ราชวินิตมธัยม 28

29 สหสัวรรษ จนัทรเปรม ทกัษะ ม.6 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 28
30 ปริญญา โนรี ตรัย ม.5 โยธินบรูณะ 28
31 ธนพงษ์ บตุสริุย์ กาย ม.5 นมร.สตรีวิทยา ๒ 27
32 ปณชยั ประยงค์รัตน์ ดงั ม.4 พระหฤทยัดอนเมือง 27
33 สทิธิกร ศรีสงคราม เกม ม.5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 27
34 ศภุกร บญุมา ท๊อป ม.5 พิชญศกึษา 27

35 ธนพร วฒันธันยานนท์ Dee-Dy ม.4 อสัสมัชญัคอนแวนต์ 27
36 สกลุทรัพย์ ทองเรือง ทรัพย์ ม.5 พิชญศกึษา 26
37 พิสฐิพงศ์ วรรณสอน แตม ม.5 พิชญศกึษา 26
38 สรภคั สรุภีร์ โชติ ม.5 เลยพิทยาคม 26

39 นิธิกร คงแจง บี ม.4 ชลประทานวิทยา 25

40 เจษฎาพร สนิโน สกาย ม.6 อ ามาตย์พานิชนกุลู 25
41 ชนน สทิธิเลศิ เต็นท์ ม.5 สตรีวิทยา ๒ 25
42 ณภทัร โพธ์ิทอง ตัม้ ม.4 พิชญศกึษา 25
43 ธรรมนาถ โพธารส ขนนุ ม.4 อนรุาชประสทิธ์ิ 24

คะแนนสอบนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร (ระดบั ม.ปลาย) เดอืนตุลาคม 2560
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44 ราเมศ ยาสมทุร กีตาร์ ม.4 จฬุาภรณราชวิทยาลยัเชียงราย 23

45 สรวิศ ม่วงงาม ( ไป-กลบั ) นาย ม.4 / พิชญศกึษา 22
46 ธนภทัร ไผน่วล ภทัร ม.5 เทพศิรินทร์นนทบรีุ 20
47 กฤษฏิส์พุล เน่ืองจ านงค์ มงักร ม.5 สาธิต ม.บรูพา 20

48 ถงุเงิน เลอืดทหาร ไอซ์ ม.4 บดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 20

49 ธนพกัต์ เจริญพกัตร์ บมู  ม.4 นมร.บดินทรเดชา 17
50 ศภุณฐั ศรีระหงษ์ ณฐั ม.4 พิชญศกึษา 13


