
                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

1 กนกพันธ์ุ ยอดแกว้ ม.4 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

2 กรณัฎฐ์ โลลุวิวัฒน์ ม.5 1.46 อสัสัมชัญ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

3 กรวิชญ์   สกลุมาก ม.4 3.45 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

4 กรวิชญ์ ตรีเจริญ ม.4 อสัสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

5 กรวิชญ์ มาป้อง ม.4 3.64 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

6 กรวิชญ์ สิทธิโชค ม.5 3.77 อสัสัญชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

7 กริช ค ามณี ม.5 3.8 ร้อยเอด็วิทยาลัย ร้อยเอด้ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

8 กรินทร์ สงวนวงษ์ ม.5 3.3 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

9 กฤตนัย สิงห์เผือก ม.4 2.23 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

10 กฤตภาส พุทธอ านวย ม.4 3.81 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

11 กฤตภูมิ กาลเขว้า ม.5 3.73 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

12 กฤตานน นิกาหลี ม.6 3.41 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

13 กฤษณล เทพประดิษฐ์ ม.4 3.64 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

14 กฤษณะ บ ารุงนาม ม.4 3.46 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

15 กลวัชร บัวจนัทร์ ม.6 3.77 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

16 กวิน ไกรศักดาวัฒน์ ม.4 3.06 สวนกหุลาบนนทบุรี นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

17 กษิด์ิเดช ผิวออ่น ม.4 3.48 ศรีอยุธยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กทม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

18 กอ้งกดิากร เกดิศักด์ิ ม.5 3.37 ศรียาภัย ชุมพร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

19 กองทัพ นิลนิยม ม.5 2.96 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

20 กอบชัย แสงทวี ม.5 3.9 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

21 กณัฑ์ ยอดพรหมทอง ม.5 3.81 นครนายกวิทยาคม นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

22 กนัต์กวี อนิทมาตร์ ม.5 3.14 สมุทราสาครบุรพา สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

23 กนัตภณ อกัษรเกดิ ม.5 3.15 หอวัง กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

24 กนัทรากร  กบีาง ม.5 2.56 ธัญบุรี ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

25 กมัพล เจยีมไพจติร ม.4 3.8 นวมินฯเตรียมน้อม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

26 กานต์  มงคลการ ม.5 2.97 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

27 กายย์ ยศศักด์ิศรี ม.4 3.08 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตร กุมภาพันธ ์61 (เรียน 10 ก.พ.- 11 ม.ีค.61)
เฉพาะนร.ภายนอกและนร.ที่เรียนตท.วันเสาร-์อาทิตยท์ี่ต้องการเข้าเรียน

คัดเลอืกจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลศิทางวิชาการ ครัง้ที่ 3 เมื่อ 9 ธ.ค.60

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

28 กติตนพ นิลนิยม ม.4 3.28 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

29 กติติคุณ  ทับทอง ม.4 3.97 เบญจมราชรังสฤษฏ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

30 กติติคุณ น้อยส าแดง ม.5 3.76 นครนายกวิทยาคม นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

31 กติติธัช  อยู่เกษม ม.5 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

32 กติติธัช อ่ าเทศ ม.5 3.2 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

33 กติติพงศ์ ศรัสวาท ม.5 3.3 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

34 กติติพศ พีรฉตัรปกรณ์ ม.5 3.5 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

35 กติติพัทธ์ ช่วยกลุ ม.5 3.58 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

36 กติติพัทธ์ พฤกษ์สุริยา ม.5 3.02 แสงทองวิทยา สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

37 กติติภัฎ มุทิตาธรรม ม.5 3.34 สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

38 กติติศักด์ิ บุญศรี ม. 4 3.83 สารสิทธ์พิทยาลัย ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

39 กติินัทธ์ สินธุโคตร ม.5 3.25 ศรีอยุธยาฯ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

40 เกริกเกยีรติ แดนสีแกว้ ม.5 3.6 อดุรพิยานุกลู อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

41 เกริกพล คนบ ารุง ม.4 3.56 สวนกหุลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

42 เกรียงไกร  ละออ ม.5 3.57 ปากช่อง นครราชสีมา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

43 เกยีรติกนก  เกษมสงคราม ม.4 3.8 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

44 เกยีรติภัทร สุทธิรักษ์ ม.4 3.94 สวนกหุลาบ กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

45 เกยีรติศักด์ิ อนิทรโยธา ม.5 2.9 ศรียาภัย ชุมพร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

46 ขจรเดช แสงสว่าง ม.5 3.51 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

47 เขตโสภณ ทองมาก ม.4 3.81 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

48 เขมทัต ก าแพงนิล ม.5 3.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

49 คณัชพงษ์ เพิงมาก ม.4 3.9 กาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

50 คมชาญ ตระการไพโรจน์ ม.5 3.1 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

51 คริษฐ์ กลุฉตัรานนท์ ม.5 3.88 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

52 คุณาธิป ไทยประยูร ม.4 3.75 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

53 จอมทัพ มีปัดมา ม.5 3.23 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

54 จกัรชัยชาญ สุวรรณรัตน์ ม.6 3.01 เทพศิรินทร์ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

55 จกัรี ครุฑคง ม.6 3.16 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

56 จตุัมงคล   จนัทนรุ่งโรจน์ ม.4 3.75 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

57 จารุกติต์ิ พงษ์โพธ์ิ ม.6 3.6 จฬุาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

58 จารุวิทย์ มะรัตน์ ม.5 2.96 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

59 จติรภานุ  สุขเกษม ม.5 3.65 ตากพิทยาคม ตาก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

60 จติริน หอมศักด์ิมงคล ม.4 2.98 สาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

61 จติวุฒิ มะศักด์ิ ม.4 2.63 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

62 จริชยา แสงทอง ม.6 2 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

63 จริภัทร พุ่มไข่ ม.4 3.7 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

64 จริเมธ ขวัญชุม ม.5 3.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

65 จริวัฒน์ ถนอมเขต ม.4 3.96 อา่งทองปัทมโรจน์วิทยาคม อา่งทอง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

66 จริวัฒน์ บัวสง่า ม.5 3.2 เบญจมเทพอทิุศ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

67 จรัิฎฐ์ ถาวรเจริญทรัพย์ ม.5 3.5 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

68 จรีพัฒน์  สิทธิศร ม.5 3.29 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

69 จรีภัทร กาญจนอดุมการ ม.5 3.95 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

70 จลุ จลุปานะ ม.5 2.5 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

71 เจตณัฐ วัฒนาทวีโชค ม.5 3.69 อมาตยกลุ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

72 เจตพล ปัญญาเลิศทรัพย์ ม.4 3.14 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

73 ชนก พลายทรัพย์ ม.5 3.2 เซนต์คาเบรียล สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

74 ชนกภัทร จกัรวิชย์ธ ารง ม.5 2.6 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

75 ชนวีร์ ราชสีหา ม.5 3.85 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

76 ชยทศ ขนัชนะ ม.4 2.3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

77 ชยากร ดาโลปการ ม.5 2.5 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

78 ชยากร ประสงค์ดี ม.5 3.87 นครนายกวิทยาคม นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

79 ชลน่าน ตนะทิพย์ ม.5 3.25 บรรหารแจม่ใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

80 ชลากร คชรินทร์ ม.6 3.3 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

81 ชวัลวิทย์ ย่ิงสกลุการกจิ ม.5 3.92 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

82 ชัชฤทธ์ิ พิษณุโกศล ม.5 2.9 หอวัง กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

83 ชัชวาล กล่ินขจร ม.5 3.5 เบญจมเทพอทิุศ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

84 ชัญญพล วิชิต ม.5 3.27 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

85 ชัยธัช กมลฉ่ า ม.5 3.5 สารวิทยา กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

86 ชัยนาวี  รัตนา ม.5 3.75 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

87 ชัยรัตน์  ค าจริง ม.5 2.17 พิจติรพิทยา พิจติร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

88 ชัยวัฒน์ แกว้หวังสกลู ม.5 2.78 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

89 ชัยวัฒน์ เนตรประจกัษ์ ม.5 3.24 สิรินทรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

90 ชาญชล  ดิษฐประชา ม.5 3.9 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

91 ชาญชล แสงมณี ม.5 3.06 สตรีวิทยา3 กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

92 ชานนท์ โภคาพานิช ม.5 3.4 อดุรพัฒนาการ อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

93 ชินกฤต ปราชย์ส่งเสริม ม.5 3 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

94 ชินกฤต ศรีพรหม ม.5 3.32 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

95 ชินพัฒน์ สินธ์ุชู ม.5 3.4 อมาตยกลุ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

96 ชินภัทร รีพี ม.5 3.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

97 โชษณ  เรืองศรี ม.5 2.95 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

98 ไชยวัฒน์ ขวัญด า ม.5 3.37 พัทลุง พัทลุง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

99 ฐากรู    ศรีมงคล ม.4 3.63 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

100 ฐิติวัฒน์ วัฒนชาติ ม.6 3.4 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

101 ณฐกร  ฉมิแย้ม ม.5 3.5 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

102 ณฐกร วงษ์มามี ม.5 3.25 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

103 ณฐนน ยาประดิษฐ์ ม.5 3.32 สารสาสวิเทศน์ศึกษา กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

104 ณฐพล เขมาภิรักษ์ ม.4 3.95 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

105 ณธกฤษ  พงษ์สุวรรณ ม.4 3.68 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

106 ณภัทร ทศานนท์ ม.4 3.46 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

107 ณัชพล เกษตรภิบาล ม.4 3.5 สตรีวิทยา3 กทม. ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

108 ณัฐกร ปรึกษากร ม.5 3.15 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

109 ณัฐกติต์ิ  พุหิรัญ ม.5 3.3 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

110 ณัฐชนน  จนัทร์แพง ม.5 3.21 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

111 ณัฐชนน รอดค า ม.4 3.33 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

112 ณัฐชนน วุฒิพานิช ม.6 3.15 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

113 ณัฐดนัย หลีล้วน ม.5 3.28 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

114 ณัฐธีร์ แสงพันธ์ุตา ม.5 3.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

115 ณัฐพงศ์ มีมาก ม.4 3.18 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

116 ณัฐพงศ์ ไล้เลิศ ม.5 3.31 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

117 ณัฐพงษ์ อาจวาที ม.5 3.84 ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

118 ณัฐพล เทพณรงค์ ม.6 3.71 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

119 ณัฐพัชร์ ธุวภัควาณิชย์ ม.6 3.5 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

120 ณัฐภัทร วรรณกลาง ม.5 3.8 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

121 ณัฐภัทร แสนทวี ม.4 3.33 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

122 ณัฐรณ พรหมวานิตย์ ม.4 3.15 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ กระบี่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

123 ณัฐวัฒน์ สินสถาพรกลุ ม.5 3.36 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

124 ณัฐวัตร เรืองมัจฉา ม.6 2.4 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

125 ณัฐวินท์ สุทธิประสิทธ์ิ ม.5 3.4 อสัสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

126 ณัฐวุฒิ   สวัสดีโอ ม.5 3.3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

127 ณัฐวุฒิ กล่ินหอม ม.4 3.33 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

128 ณัฐสวัสด์ิ พ่อไชยราช ม.5 3.84 หอวัง กรุุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

129 ณัทชนน อาชาวัฒนากร ม.5 2.5 พิชัยรัตนาคาร ระนอง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

130 ดลลชานน สกลุฑิฆมัพร ม.4 3.8 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

131 ดลวัต พรเวียง ม.6 3 วัชรวิทยา ก าแพงเพชร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

132 ดลสกลุ ศตชัยวิรุจน์ ม.5 3.56 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

133 ดิษย ดิษยนันทน์ ม.5 3.86 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

134 ตะวัน ชัยทิพย์ ม.5 3.19 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

135 ติณภัทร์ ต่อยน่ึง ม.4 3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

136 เตชณัฐ แอร่มหล้า ม.4 3.25 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

137 ถริวิทย์ เย่ียมสวัสด์ิ ม.4 3.9 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

138 ทรงฉตัร คุณอดุม ม.5 2.6 ขอนแกน่วิทยายน ของแกน่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

139 ทวีวัฒน์ ศรีกลชาญ ม.4 3.61 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

140 ทัตเทพ ช านาญกจิ ม.4 3.65 นครนายกวิทยาคม นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

141 ทัศน์พล โสมะทัต ม.5 3.7 ปากช่อง นครราชสีมา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

142 ทิวัตถ ์ชูศักด์ิ ม.6 3.1 สารสาสน์ประชาอทิุศพิทยาคาร กทม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

143 ทีฑัษ ประทีปช่วงสกลุ ม.5 3.5 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

144 ธนกฤต เชาวน์เจริญ ม.5 2.97 นครนายกวิทยาคม นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

145 ธนชัย จลุนันท์ ม.6 3.6 สิงห์บุรี สิงห์บุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

146 ธนชัย ภัยพิทักษ์ ม.5 3.2 จฬุาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

147 ธนนนท์ ไตรสุธา ม.5 3.4 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

148 ธนพล  ศิรสุกล ม.4 2.6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

149 ธนพล ด าทอง ม.5 3.95 กาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

150 ธนพล สุบรรณภาพ ม.4 3.54 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

151 ธนภัทร ม่วงอ่ า ม.5 3.6 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

152 ธนภูมิ  ฉนิหิรัญ ม.5 3.92 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

153 ธนภูมิ แกว้ถาวร ม.5 3.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

154 ธนวัฒน์ ศิริวัน ม.5 3.41 เบญจมราชรังสฤษฏ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

155 ธนวัฒน์ หนูขาว ม.4 3.72 ศรีอยุธยา ในพระอปุถมัภ์ฯ กทม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

156 ธนวิชญ์ ขนุพิลึกลือเดช ม.4 3.73 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

157 ธนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง ม.5 3.23 บรรหารแจม่ใส3 สุพรรณบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

158 ธนัชภณ ชูเมือง ม.5 3.12 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

159 ธนัตถ ์ศรีสวัสด์ิ ม.5 3.1 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

160 ธนากร  ค้วนเครือ ม.6 3.2 เซนต์จอห์น กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

161 ธนาธร สุวรรณนที ม.5 3.67 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

162 ธนิน อธิวรปัญญา ม.5 2.27 ราชโบริกานุเคาระห์ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

163 ธเนศ ด าคลองตัน ม.5 4 บางประกอกวิทยาคม กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

164 ธรรมสรณ์ วิสุทธ์ิเทพ ม.5 3.52 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

165 ธฤต ทรัพย์ประเสริฐ ม.5 3.45 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

166 ธฤติพัฒน์ ค าห้าง ม.5 3.42 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

167 ธวัชชัย นวลใย ม.5 2.65 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

168 ธัชกร  เพ็งหยวก ม.5 2.7 อสัสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

169 ธัชกร สังวรโยธิน ม.4 3 สาธิตมศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

170 ธัญพิสิษฐ์ แจม่แจง้ ม.4 3.22 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

171 ธิติทัศน์ ปัญาสิม ม.4 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กทม. ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

172 ธิติวัฒน์  ชมมะลิ ม.5 3.88 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

173 ธีรธัช บุราณเศรษฐ ม.5 3.21 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

174 ธีรพัฒน์  ยอดตอเพ็ชร ม.5 2.62 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

175 ธีรพัฒน์ เกตุสิงห์น้อย ม.5 3.44 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

176 ธีรภัทร  สาระวัน ม.5 3.62 เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

177 ธีรภัทร์ ซ้อนพิมาย ม.4 2.9 นวมินมรชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

178 ธีรภัทร รัตนคม ม.5 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

179 ธีรภัทร รุ้งรุ่งรัศมี ม.5 3.9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

180 ธีรศักด์ิ เผือกผ่อง ม.5 3.51 มัธยมจติจณั สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

181 นฐกร เมืองมา ม.5 3.92 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

182 นนทกร บุญอยู่ ม.5 3.3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

183 นพปฎล อยู่รัมย์ ม.5 3.57 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

184 นพไพสิษฐ์ ภู่ระหงษ์ ม.4 3.77 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

185 นพสิทธ์ิ ศรีพล ม.5 3.88 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

186 นภดล ปาระแม ม.4 3.8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

187 นรเศรษฐ์ วิหคหาญ ม.5 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

188 นฤบดินทร บุตรวัง ม.5 2.87 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

189 นฤพล ไชยเชียงพิณ ม.5 3.68 อดุรพัฒนาการ อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

190 นวพรรษ ณ นรงค์ ม.4 3.78 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

191 นวพล แจม่จ ารัส ม.5 3.78 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

192 นวันธร ภารังกลู ม.5 2.6 สาธิตม.ศิลปากร นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

193 นัทธกฤต จงหวัง ม.5 3.85 พัทลุง พัทลุง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

194 นันทวัฒน์  พูลพุทธพงษ์ ม.5 3.5 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

195 นิติธร  นิลพัฒน์ ม.5 3.3 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

196 นิธิรุจน์ โรจน์รัตติธรรม ม.5 3.38 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

197 นิธิศ มนตะเสวี ม.5 2.77 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

198 บรม  เอี่ยมศรี ม.4 3.66 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

199 บวรภัทร  สมศรี ม.5 3.56 เบญจมเทพอทิุศ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

200 บัลลังก ์ยวงใย ม.6 2.7 แสงทองวิทยา สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

201 บุปพรัตน์ จเนดารักษ์ ม.6 3.96 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

202 บุรพล ชูช่ืน ม.5 3.48 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

203 บุรพล ชูช่ืน ม.5 3.48 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

204 ปกรณ์เกยีรติ ออ่นทอง ม.5 3.91 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

205 ปกรณ์ชัย  ค าบันเทิง ม.5 2.8 สาธิตเกษตร บางเขน กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

206 ปฏิพัทธ์ อาจม่วง ม.5 2.77 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

207 ปฐมพร ปั้นสังข์ ม.4 3.35 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

208 ปติสสะพล สงศ์สุข ม.5 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

209 ปภังกร บุญญะพาศ ม.5 3.2 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

210 ปรมะ ธัญรัชฎากลุ ม.4 3.7 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

211 ปรมี กรีทอง ม.5 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

212 ประเดิมชัย จติวัฒนาภิรมย์ ม.4 3.5 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

213 ประภฤทธ์ิ อนิทราวุธ ม.4 3.82 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

214 ปริญญา ไตรศิวะกลุ ม.6 3.24 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

215 ปริตร ศรีหร่ังไพโรจน์ ม.5 3 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

216 ปรินทร์ ปกป้อง ม.5 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

217 ปวริษ วิริยะคุณากร ม.5 3.35 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

218 ปาณัสม์ ธรรมกลุ ม.4 2.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

219 ปารเมศ  สิงห์คาร ม.5 3.4 บดินเดชา สิงห์ (สิงหเสนี) กทม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

220 ปิยวัฒน์ อนิทรสุวรรณ ม.4 3.08 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

221 ปิลันทน์ สุขพอดี ม.5 3.31 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

222 ผดุงศักด์ิ พิมจนัทร์ ม.5 2.42 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

223 พงศกร กจิเจริญ ม.5 3.04 วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

224 พงศฎากร สุขแจม่ ม.4 3.73 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

225 พงศธร หุ่นปั้น ม.4 3.4 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

226 พงศ์ปณต หินออ่น ม.5 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

227 พงศ์ภรณ์ ชิณะวิพัฒน์ ม.5 3 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

228 พงศภัค  พรนิธิสกลุ ม.5 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

229 พงศภัค โชติประดิษฐ์ ม.4 3.97 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

230 พจน์ ปุญญฤทธ์ิ ม.6 2.27 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

231 พชร เผ่ามณี ม.5 3.63 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

232 พชรพล แย้มช่ืน ม.5 3.31 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

233 พชรภูมิ บัวชาติ ม.4 3.3 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

234 พรรณภูมิ บุพรรณ ม.5 3.57 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

235 พรหมพิริยะ  บุรกรณ์ ม.5 3.88 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

236 พรหมพิริยะ พรหมเมศ ม.5 3.25 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )๒ กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

237 พร้อมรัก ธีรัทธานนท์ ม.5 3.1 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

238 พฤฒิพงค์  ิพิพิธกลุ ม.4 3.01 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

239 พลศรุต  แสงแกว้ ม.4 3.22 เทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

240 พศวัต อปุริกธาติพงษ์ ม.4 3.13 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

241 พอ  สุขแสงดาว ม.5 3.76 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

242 พัชรพล คงอุ่น ม.5 3.73 ท่าบ่อ หนองคาย ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

243 พัชรพล เทียนสรรค์ ม.5 3.19 บางแกว้ประชาสรรค์ สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

244 พัทธ์ ไชยสมบัติ ม.5 3.4 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

245 พันธ์ุกรณ์ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ม.6 3.1 หัวหินราชวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

246 พิทวัส  ศรไชย ม.5 3.7 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

247 พิทัศน์ สุทธินุ่น ม.5 3.6 ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

248 พีร์เชษฐ์   พรหมประสิทธ์ิ ม.5 3.97 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

249 พีรโชติก ์ทองนาคะ ม.5 3.3 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

250 พีรณัฐ  อณุหะนันทน์ ม.6 3.38 เฉลิมพระเกยีรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

251 พีรณัฐ ส าราญ ม.5 2.91 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

252 พีรพจณ์ วงศาโรจน์ ม.5 2.48 ปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

253 พีรพัฒน์ จวนชัยภูมิ ม.5 3050 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

254 พีรพัฒน์ นาคเล็ก ม.5 3.2 พิชัยรัตนาคาร ระนอง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

255 พีรวิชญ์ ศรีส าราญ ม.6 3.8 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

256 พุฒิกร ปานสง่า ม.4 3.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

257 เพชรรัตน์ สุวรรณศิลป์ ม.5 3.5 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

258 เพียง เกดิโภคทรัพย์ ม.5 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย ตรัง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

259 ไพฑูรย์  ปานเล็ก ม.5 3.8 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

260 ฟารุก จนิเดหวา ม.5 3.4 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

261 เฟื่องวิชช์ สัจจาพันธ์ ม.5 2.5 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

262 ภพธรรม  สวัสดิวิชัย ม.5 3.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

263 ภักดีภูมินท์  ดาวล้อมจนัทร์ ม.5 2 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

264 ภัทรกฤต พิรุณจติร ม.5 3.11 ดาวทอง นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

265 ภัทรพล  สุปิงคลัด ม.4 3.23 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

266 ภัทรภณ บัวมาศ ม.4 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

267 ภาคพงษ์ พันธ์พืช ม.5 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

268 ภาคภูมิ บุญทักษ์ ม.5 3.93 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

269 ภาคิน ประสาทแกว้ ม.5 3.4 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

270 ภาคิน วงเวียน ม.5 3.11 ศรีอยุธยาฯ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

271 ภาตา กลุจนัทร์ ม.5 3.3 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

272 ภาสกร ศรีสมบัติ ม.5 2.87 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

273 ภาสุร บุญเจริญ ม.5 3.7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

274 ภีษมินทร์ เทพบาล ม.5 3.84 นครนายกวิทยาคม นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

275 ภูดิศ ศรีพวงทอง ม.4 3.84 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

276 ภูเบศ ทรงสุรเวทย์ ม.4 3.6 มหรรณพาราม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

277 ภูเบศวร์ ทองทา ม.5 2.45 ธรรมมิสลาม มูลนิธิ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

278 ภูมิ บัวนวล ม.5 3.71 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

279 ภูมิฐาน สังขมณี ม.5 2.96 วิเชียรมาตุ 3 ตรัง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

280 ภูมิพัฒน์ ฉตัรวัฒนาสกลุ ม.4 3.91 วิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

281 ภูมิพัฒน์ สิริวัชรโรจน์ ม.5 3.31 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

282 ภูมิภัทร ขนุบรรเทา ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

283 ภูมี พิมเสน ม.5 3.8 สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

284 ภูริณัฐ เพชรสุก ม.6 2.85 หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

285 ภูริทัต จนัทร์สุริย์ ม.5 2.81 ศรียาภัย ชุมพร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

286 ภูรินทร์ จนัทร์แพง ม.5 3 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

287 ภูริวัฒน์ นภาลัย ม.5 1 หอวัง กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

288 ภูวดล ใจปราณี ม.4 3.57 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

289 ภูวดล บุญสิทธ์ิ ม.5 3.9 อ ามาตย์พานิชนุกลู กระบี่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

290 ภูวเนตร ศุภวุฒิ ม.5 3.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

291 มงคล อน้กล้ิง ม.4 3.8 สวนกหุลาบวิทยา กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

292 ยศพนธ์ ข าสุวรรณ์ ม.5 3.61 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

293 ยศพัฒน์ ฤกษ์ใหญ่ ม.5 3.77 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

294 ยศภัทร ออ่นรอด ม.5 2.54 มหาวชุิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

295 ยสินทร ลัคขณศิลป์ ม.5 3.3 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

296 รชต ค าบุญ ม.4 3.56 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

297 รณกฤต จนิดาช่ืน ม.5 3.04 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

298 รังสิมันต์ เสนาค า ม.5 3.97 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

299 รัชกฤช วงษ์พันธ์ตรี ม.5 3.16 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

300 รัชพล มนตรีมุข ม.5 3.98 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

301 รัฐธรรมนูญ อาษานอก ม.5 3.77 อดุรพิทยานุกลู อดุรธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

302 รัฐพล รัตนฉายา ม.5 2.36 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

303 รัฐวิทย์ สันติบูรณ์ ม.4 3.15 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

304 ราชรักษ์ รักบางบูรณ์ ม.5 3.6 พลูเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

305 เรือโท  สอนเจตน์ ม.5 2.7 ดาวทอง นครนายก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

306 ฤชุกร  เหล่าพิทักษ์ ม.5 3.65 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมัธยม ขอนแกน่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

307 วงศธร  อารมณ์ ม.5 3.12 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

308 วชรกติต์ิ สิทธิด่าง ม.6 3.92 รัชตวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

309 วชิรวิชญ์ สอาดดีเศรษฐพล ม.5 3 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

310 วชิรวิทย์  แกว้ไทย ม.5 3.78 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

311 วชิรวิทย์ หิรัญโรจน์ ม.4 3.41 สาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

312 วทัญญู  อชะเมตรา ม.5 3.14 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

313 วรกนัต์ นิลวัตน์ ม.5 1.7 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

314 วรชิต วรุณธรรม ม.6 3.6 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

315 วรัญญู นุ่มน่ิม ม.5 2 สตรีพัทลุง พัทลุง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

316 วริศ ธุระมะฉายา ม.5 3.11 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

317 วสพล  เต็มดี ม.4 3.55 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

318 วัชชระพัฒน์ พรหมประสาท ม.5 3.03 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

319 วัชรชัย ศรีวรรณชัย ม.4 3.56 หล่มเกา่พิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

320 วัชรพันธ์ อนิทรโยธา ม.6 3.66 จฬุาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

321 วัชเรศร เพ็งบุบผา ม.4 3.86 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

322 วัฒนชัย องักรูวัฒนชัย ม.5 3.43 เบญญาพัฒน์ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

323 วาริษ เหมาะทอง ม.5 2.5 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

324 วิชญ์พล จติชินะกลุ ม.5 3.55 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

325 วีริศ รุ่งศรีทอง ม.4 2.83 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

326 วุฒินันท์ เจยีไพบูลย์ ม.6 3 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

327 วุฒิพงษ์ แกว้ศรีนิล ม.5 3.81 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

328 ศดานันท์  สุขเสมอ ม.4 3.58 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

329 ศรัณย์ มีสมบูรณ์ ม.5 3.9 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

330 ศรัณยู จารุชาต ม.5 3.6 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

331 ศวิษฐ์    บัวคล้าย ม.4 3.79 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

332 ศักดิธัช บุญเจริญ ม.5 2.91 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

333 ศิการ อทุกะปิณฑานนท์ ม.5 3.2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

334 ศิรปรัชญ์ สอนกล้า ม.5 3 สาธิตมศว.ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

335 ศิรศักด์ิ  รีอนิทร์ ม.4 3.48 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

336 ศิริพงษ์ แนบนุช ม.5 3.52 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

337 ศิวะกานต์ สาธรราษฎร์ ม.6 3.33 สมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

338 ศิวัช ไชยเชาวน์ ม.4 3.5 สตรีวิทยา2 กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

339 ศุภกร บุญณะรังษี ม.5 3.5 สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

340 ศุภกฤต ดอนจนัทร์ ม.5 3.43 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

341 ศุภณัฐ เลิศล้ า ม.5 3.8 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

342 ศุภวิชญ์ โทมา ม.5 2.8 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

343 ศุภวิชญ์ วงศ์ธรรมโชศ์ ม.5 2.96 กาญจนภิเษก นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

344 ศุภวิชญ์ หนูทอง ม.5 2.5 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

345 ศุภเศรษฐ์ ศีลเตชะ ม.4 2.81 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

346 ศุภสัณห์ ทองศรี ม.4 3.48 สตรีวิทยา2 กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

347 ศุภากร ใหม่ไชย ม.4 3.02 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

348 เศรษฐพงศ์ ชนูดหอม ม.4 3.35 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

349 สกลุณศุ นิเวศวงสกลุ ม.5 2.93 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

350 สมศักด์ิ อทุธาสังข์ ม.6 3.75 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

351 สรกฤช เรืองพร้ิม ม.4 3.67 จฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

352 สรชัช ใจบุญ ม.5 3 สาธิต"พิบูล"บ าเพ็ญ ชลบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

353 สรภัค สุรภีร์ ม.5 3.7 เลยพิทยาคม เลย ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

354 สรวรรฒ  จนัทร์ประสิทธ์ิ ม.5 3.2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

355 สรวิชญ์ พงษ์บุบผา ม.6 2.85 อสัสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

356 สรวิชญ์ พิธุพันธ์ ม.4 3.7 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

357 สรวิชญ์ แวววีรคุปต์ ม.5 3.65 จฬุาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

358 สฤษฎ์ิชัย จติจ านงค์ ม.5 3.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

359 สหวัฏ เทพเทียมทัศน์ ม.5 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

360 สหัพย์ชัย กาญจนประดิษฐ์ ม.4 3.64 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

361 สหัสวรรษ ทองสาย ม.5 2.7 กภน. นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

362 สหัสวรรษ นุ่มเกดิ ม.5 3.6 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

363 สัณหณัฐ ลังกาพินธ์ ม.5 3.59 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

364 สิงหนาท สิงห์แจม่ ม.5 3.1 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

365 สิรภพ   ประจงจดั ม.5 3.48 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

366 สิรภพ งามจดั ม.5 2.79 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

367 สิรวิชญ์ กล่ าคุ้ม ม.5 2.33 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

368 สิรวิชญ์ แจม่แจง้ ม.5 3.85 สวนกหุลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

369 สิรวุิชญ์ เย็นศักด์ิศิริ ม.4 3.57 พรหมานนุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

370 สุดเขต ภู่พึ่ง ม.4 2.3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

371 สุทธิภัทร  บัวขาว ม.4 3.98 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

372 สุพศิน  วรรณศิริกลุ ม.6 3.42 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

373 สุเมธ กิ่งเกล้า ม.5 3.09 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

374 สุรเดช มียินดี ม.4 3.5 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

375 สุริยา  โถสกลุ ม.4 3.75 ถาวรานุกลู สมุทรสงคราม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

376 สุริยา เพชรทองเกล้ียง ม.4 3.28 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

377 สุวัจน์  คุณรัตนาภรณ์ ม.4 3.2 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

378 สุวิจกัขณ์ ทอรี ม.5 3.66 อญัสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

379 เสกสรรค์ ระวังนาม ม.5 3.38 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

380 โสภณวิขญ์ ชูโพธ์ิ ม.5 3.7 จฬุาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

381 หฤษฎ์ จบศรี ม.5 3.77 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

382 หฤษฎ์ เรืองหิรัญ ม.6 3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

383 อติกร โค้วประเสริฐสุข ม.5 3.54 เบญญาพัฒน์ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

384 อนพัช จรูญโสตร์ ม.4 2.79 วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

385 อนรรฆ  จนัทร์วงษ์ ม.4 3.1 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

386 อยุธยา ขนัธ์จนิดา ม.4 3.41 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

387 อคัรวัต คล้ายแสง ม.4 3.88 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

388 อาคเนย์  เกตุเพ็ชร ม.6 3.21 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

389 อาซิส เวชกะ ม.5 3.23 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

390 อาณกร เกษรมาลา ม.5 3.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

391 อาทิตย์ แจม่ดวง ม.5 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

392 อาทิตย์ พึ่งกลุ ม.6 3.23 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ นครปฐม ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

393 อาฟานดี ปูเตะ ม.5 3.13 คณะราษฎรบ ารุง ยะลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

394 อารักขา เสนาธรรม ม.6 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

395 เอก มาชู ม.5 3.2 สตรีพัทลุง พัทลุง ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

396 เอกณัฎฐ์ อรรถธรรมสุนทร ม.5 3.29 วัดพุทธบูชา กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

397 เอกดนัย ทองกลุ ม.5 3.44 เบญจมราชรังสฤาฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

398 เอกอธิษฐ์ ด ารงวัฒนกลุ ม.5 3.07 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

399 เอื้อองักรู กา้วศรีสุริยะธาดา ม.5 3.3 เตรียมวิศวะไทย-เยอรมัน กรุงเทพ ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

400 ฮัสซัน วงศ์หมัดทอง ม.6 3.45 วรนารีเฉลิม สงขลา ผ่าน/อนุญาตให้จองเรียนได้

401 นภดล แกว้นวล ม.5 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ส ารอง 1  

402 นัทธพงศ์ สงวนหมู่ ม.5 3.4 ถาวรานุกลู สมุทรสงคราม ส ารอง 2

403 พิสิษฐ์ พิชยานุวรรต ม.4 3.66 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ส ารอง 3

404 สหัสวรรษสิริ ภูมิสิริกาญจน์ ม.5 2.4 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ส ารอง 4

405 อคัรวิทย์ ค านาด ม.5 อสัสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพฯ ส ารอง 5

406 เขตตะวัน  กลัยา ม.5 3.4 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ส ารอง 6

407 ศุภณัฐ ไวยสุศรี ม.5 3.7 ทวีธาฯ กทม. ส ารอง 7

408 พีรพงศ์  เติมอารมณ์ ม.4 3.32 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี ส ารอง 8

409 ถริวัฒน์ รัตนถา ม.5 2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ส ารอง 9

410 จริภัทร สมสงวน ม.4 3.48 วัดราชบพิตร กรุงเทพฯ ส ารอง 10

411 ทศพล ประดา ม.4 2.8 สตรีวิทยา3 กรุงเทพ ส ารอง 11

412 ธนกฤต ศรีสะอาด ม.4 3.2 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ส ารอง 12

413 อชิระ พูนพิทักษ์สกลุ ม.5 2.3 เบจมราชูทิศ ราชบุรี ส ารอง 13

414 ชินชาติ แพร่เจริญวัฒนา ม.4 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ส ารอง 14

415 วสิษฐ์พล พฤกษาสวย ม.5 3.2 หอวัง กรุงเทพ ส ารอง 15

416 ธนาธิป เง่ือนจนัทอง ม.5 3.37 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี ส ารอง 16

417 ศตวรรษ ไทรโรจน์รุ่ง ม.6 2.8 ปิยชาติพัฒนา นครนายก ส ารอง 17

418 กฤษฎ์ิอาธิป อดุลรัตนานุวัตร ม.4 2.05 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ กรุงเทพมหานคร ส ารอง 18

419 เนติพงษ์ คณะแพง ม.5 3.62 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ส ารอง 19

420 โชติวัฒน์ โยธามาตย์ ม.4 3.33 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ส ารอง 20

421 สิรภพ ชินบุตร ม.5 2.7 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ส ารอง 21

422 พีรณัฐ  จนัทรนิยม ม.5 3.39 วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพ ส ารอง 22

423 สรวิชญ์  เตชะสัมพันธ์ ม.5 2.09 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส ารอง 23

424 กอ่ทัพ  พรหมวงศ์ ม.5 2.6 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ส ารอง 24

425 ธนโชติ  คุ้มพร ม.4 2.39 ดรุณาวิเทศศึกษา ราชบุรี ส ารอง 25

426 นพปกรณ์ ศรเดช ม.5 3.83 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ส ารอง 26

427 พีรดนย์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ม.4 3.9 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี ส ารอง 27

428 เพชรพล  สรรเพ็ชร์ ม.4 3.63 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส ารอง 28

429 โชคทวี แดนโนนง้ิว ม.4 2.8 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ส ารอง 29

430 ภาคภูมิ เกี่ยวสันเทียะ ม.5 3.29 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ส ารอง 30



                1.2 รหัสเรียน 141  โรงเรียนนร.ยังไม่ปิดภาคเรียนในช่วงแรกและจะมาเรียน ศ-ส-อา-จ ใน2สัปดาห์แรกหลังจากน้ันเรียนได้ตามหลักสูตร

ค าช้ีแจง 1. ผู้ที่มรีายช่ือผ่านให้จองเรียนตามรหัสที่นร.สามารถมาเรียนได้ 

             3. ส่วนที่เหลอืช าระภายใน 27 ม.ค.61  หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธิ์ (รายละเอยีดอื่นๆ สอบถามทีตึกTw หรืออา่นเพิ่มเติมในเว็บไซต์)

                1.1 รหัสเรียน 140 เรียนในช่วง 10ก.พ.-11มี.ค.61 ได้ตามหลักสูตร

             2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวนัที่ 5 ม.ค.61 หากเกนิก าหนดถอืว่าสละสทิธิ์

โรงเรียน จังหวดั ผลการพิจารณา

             4. ผู้ท่ีมีรายช่ือส ารองให้รอหลังวันก าหนดช าระเงินหากมีผู้สละสิทธ์ิ โรงเรียนจะโทรแจง้เป็นรายบุคคล

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

431 วราเทพ ชัยชนะ ม.4 3.83 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ ส ารอง 31

432 ตราภูมิ  สุวรรณเมฆ ม.4 3.03 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ส ารอง 32

433 ธนัช คเชนทร์ ม.5 3.2 บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ ส ารอง 33

434 ราชรักษ์  ศรีเรือง ม.5 3.11 มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา ส ารอง 34

435 จกัรภัทร ช่ืนนิยม ม.5 2.6 สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพ ส ารอง 35

436 นภนธ์ รัชตะปิติ ม.5 2.84 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ส ารอง 36

437 เนติพงษ์ อาจหาญ ม.4 3.5 สาธิต ม.รามค าแหง กรุงเทพ ส ารอง 37

438 กฤษฎา แกว้ขาว ม.5 3.06 พัทลุง พัทลุง ส ารอง 38

439 ชัยภัทร จฑุาจนัทร์ ม.5 3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ส ารอง 39

440 พสุธรณ์ วงษ์วรรณวิทย์ ม.4 3.6 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ส ารอง 40

441 ชัยภัทร ศรีมณฑล ม.4 3.62 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ส ารอง 41

442 ดนุรุตม์ จั่นวงศ์แกว้ ม.4 2.36 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ส ารอง 42

443 รัชชานนท์ สีสังข์ ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ส ารอง 43

444 วงศธร กลุหงษ์ ม.5 3.32 คุรุราษฎร์รังสฤษ ราชบุรี ส ารอง 44

445 วรนภ ใหลตระกลู ม.4 2.93 สาธิตมรภ. ราชบุรี ส ารอง 45

446 หลักเขตร ทรัพย์มาก ม.4 3.6 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ส ารอง 46

447 เจษฎา หารอดุร ม.5 3.48 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี ส ารอง 47

448 ชารีฟ มานรินทร์ ม.5 2.83 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ส ารอง 48

449 ณณัฏ รัศมีเจริญธรรม ม.4 2.7 สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพ ส ารอง 49

450 บัญชร วงศ์ถริพงศ์ ม.5 2.6 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ส ารอง 50

451 สิรวิชญ์ วงษ์สวรรค์ ม.5 2.5 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ส ารอง 51

452 สุภัคพงษ์ น้อยทอง ม.4 3.37 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ส ารอง 52

453 จติรภาณุ โลภปัญญา ม.6 3.83 คงคาราม เพชรบุรี ส ารอง 53

454 ภควัต  สอนศรี ม.5 2.3 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต นครสวรรค์ ส ารอง 54

455 ปวริศ ไชยวงศ์ ม.5 3.29 ทานตะวันไตรภาษา กรุงเทพ ส ารอง 55

456 ศตวรรษ พันธเนียะ ม.6 2.14 มหาวชิราวุธ สงขลา ส ารอง 56

457 เกยีรติดนัย ตะพัง ม.5 3.3 วิสุทธรังสี กาญจนบุรี ส ารอง 57

458 คุณากร ร้อยแกว้ ม.5 3.01 สระแกว้ สระแกว้ ส ารอง 58

459 พชรพล จนัทร์โต ม.4 3.74 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ส ารอง 59

460 กนัตพัฒน์ เอกเลิศศิริสิน ม.5 3.3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ส ารอง 60

461 จารุกติต์ิ เจยีงยา ม.4 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ส ารอง 61
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ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

462 จริณัฐ  พัฒนผดุงวิทยา ม.4 3.14 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ส ารอง 62

463 ชยุต ภูประไพ ม.4 2.95 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ส ารอง 63

464 ธีรภัทร พันธุสินธุ ม.4 3.7 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ส ารอง 64

465 สุเมธ แกละพลอย ม.5 2.6 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ส ารอง 65

466 ธนพล เรืองศรี ม.4 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ส ารอง 66

467 ศุภณัฏฐ์ บัวใหม่ ม.5 2.66 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ส ารอง 67

468 กษิดิศ ภูศรี ม.5 3.34 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ส ารอง 68

469 เกยีรติภูมิ ตะพัง ม.5 3.17 วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี ส ารอง 69

470 ธนพจน์ แววสวัสด์ิ ม.4 1.95 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ส ารอง 70

471 นิธิพัฒน์ นพคุณ ม.5 3 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ส ารอง 71

472 ปฎิภาณ อน้ขาว ม.4 3.01 เทพศิรินทร์ นนทบุรี ส ารอง 72

473 ศุภณัฐ มโนสันติภาพ ม.4 4 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ ส ารอง 73

474 สหรัฐ เกตุรัตน์ ม.5 2.5 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ส ารอง 74

475 พศิน เอี่ยมกระสินธ์ุ ม.5 3.19 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ส ารอง 75

476 อทิธิกร  สุงคาสิทธ์ิ ม.4 2.82 ศรียาภัย ชุมพร ส ารอง 76

477 ธนวัฒน์ แกว้บวร ม.4 3.25 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ ส ารอง 77

478 ธัญวัฒน์ ทองสร้อย ม.4 2.6 สตรีอา่งทอง อา่งทอง ส ารอง 78

479 พัฒนพงศ์ เช้ือบุญมี ม.4 3.02 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ส ารอง 79

480 อมัรินทร์ ห้วยหงษ์ทอง ม.4 3.64 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ส ารอง 80

481 ธีทัต จนัทร์มณี ม.5 3.27 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ส ารอง 81

482 นวภพ ภู่ประดิษฐ์ ม.4 3.24 นวมินทราชินูทิศอดุมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ ส ารอง 82

483 ธนนท์ ฤกษ์พัฒนาพร ม.4 3.89 นครนายกวิทยาคม นครนายก ส ารอง 83

484 ภูวดล  สมบูรณ์ ม.4 3.55 สวรรค์อนันตวิทยา สุโขทัย ส ารอง 84

485 สุภัทรดิศ สารสิทธ์ิ ม.4 3 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ส ารอง 85

486 ธนกร พฤกษาโรจนกลุ ม.5 3.02 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ส ารอง 86

487 พงพิพัฒน์ สรรประเสริฐ ม.5 2.2 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี ส ารอง 87


