
ล ำดบั ช่ือ สถำนะ เวลำประกวด

1 ร.ร.กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จ.สมุทรสาคร ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 08.00 น.
2 ร.ร.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 08.12 น.
3 ร.ร.เบญจมราชรรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 08.24 น.
4 ร.ร.บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) จ.ชลบุรี ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 08.36 น.
5 ร.ร.มธัยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 08.48 น.
6 ร.ร.อุตรดิตถด์รุณี จ.อุตรดิตถ์ ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 09.00 น.
7 ร.ร.กนัตงัพิทยากร จ.ตรัง ตน้แบบระดบัเงิน (ปีท่ี 3) 09.12 น.
8 ร.ร.มธัยมวดัดอนตูม จ.ราชบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 09.24 น.
9 ร.ร.เถินวิทยา จ.ล าปาง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 09.36 น.

10 ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 09.48 น.
11 ร.ร.วดัเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 10.00 น.
12 ร.ร.เลิงนกทา จ.ยโสธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 10.12 น.
13 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม จ.ก าแพงเพชร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 10.24 น.
14 ร.ร.กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธ์ุ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 10.36 น.
15 ร.ร.สวนพระยาวิทยา จ.นราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 10.48 น.

16 ร.ร.เมืองเชลียง จ.สุโขทยั 11.00 น.
17 ร.ร.พนัดอนวิทยา จ.อุดรธานี 11.12 น.
18 ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวฒันา" จ.สตูล 11.24 น.

19 ร.ร.บางแม่หมา้ยรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ จ.สุพรรณบุรี 11.36 น.
20 ร.ร.วงัโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ 11.48 น.
21 ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู 12.00 น.
22 ร.ร.พิชยัรัตนาคาร จ.ระนอง 12.12 น.
23 ร.ร.เกาะจนัทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี 12.24 น.
24 ร.ร.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 12.36 น.

25 ร.ร.ด่านแม่ค  ามนัพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ 13.00 น.
26 ร.ร.กลัยาณวตัร จ.ขอนแก่น 13.12 น.
27 ร.ร.สภาราชินี จ.ตรัง 13.24 น.

ประเภทต้นแบบระดบัเงิน  (15  แห่ง)

ประเภทดเีด่น  (27  แห่ง)
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ล ำดบั ช่ือ จังหวดั สถำนะ เวลำประกวด

28 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี 13.36 น.
29 ร.ร.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 13.48 น.
30 ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา จ.ก าแพงเพชร 14.00 น.
31 ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 14.12 น.
32 ร.ร.อิสลามนิติวิทย์ จ.ปัตตานี 14.24 น.
33 ร.ร.โยธินบูรณะ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี 14.36 น.
34 ร.ร.ทุ่งเสล่ียมชนูปถมัภ์ จ.สุโขทยั 14.48 น.
35 ร.ร.หว้ยราชพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 15.00 น.
36 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชยันาท 15.12 น.
37 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 15.24 น.
38 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด 15.36 น.
39 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กระบ่ี จ.กระบ่ี 15.48 น.
40 ร.ร.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 16.00 น.
41 ร.ร.สตรียะลา จ.ยะลา 16.12 น.
42 ร.ร.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16.24 น.

43 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี ตน้แบบระดบัทอง (ปีท่ี 2) 16.36 น.
44 ร.ร.ปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี ตน้แบบระดบัทอง (ปีท่ี 2) 16.48 น.
45 ร.ร.นราสิกขาลยั จ.นราธิวาส ตน้แบบระดบัทอง (ปีท่ี 2) 17.00 น.
46 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 17.12 น.
47 ร.ร.วดัยายร่ม (วฒันราษฎร์รังสรรค)์ กรุงเทพมหานคร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 17.24 น.
48 ร.ร.หนองบวั จ.นครสวรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 17.36 น.
49 ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จ.สระแกว้ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 17.48 น.
50 ร.ร.มธัยมศรีส าเภาลูน จ.สุรินทร์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 18.00 น.
51 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 18.12 น.

ประเภทต้นแบบระดบัทอง  (9  แห่ง)


