
คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

1 315542 เเทนคุณ พรหมมา ม.4 3.58 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 312.00 44.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

2 315367 กฤตพล ดีพลกรัง ม.4 3.98 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 358.00 51.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

3 315201 กฤษติกร สาเสียง ม.4 3.85 ราชวนิิต มัธยม กรุงเทพ 373.00 53.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

4 315529 ก้องภพ ช่างพินิจ ม.5 3.71 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 440.00 62.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

5 315497 กิตติภพ บุดดีค า ม.5 2.92 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 320.00 45.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

6 315330 ไกรวชิญ์ คามรักษ์ ม.4 3.5 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี 420.00 60.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

7 315420 เขมทัต หอยสังข์ นายสิบ 3.5 สว.3 กรุงเทพ 308.00 44.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

8 315431 คณัสนันท์ เชือ้วรีะชน ม.4 3.87 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 417.00 59.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

9 315495 คณัสนันท์ ฝีงแก้ว ม.5 3.51 อยุธยาวทิยาลัย อยุธยาวทิยาลัย 443.00 63.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

10 109201 คณาธปิ สังข์ต้อง ม.5 3.5 ภปร ราชวทิยาลัย นครปฐม 368.00 52.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

11 315098 คณิต กลัดสมบูรณ์ ม.5 3.55 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 328.00 46.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

12 315090 จกัรพันธุ ์เจอืบุญ ม.5 3.41 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 381.00 54.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

13 315035 จริพัฒน์ วฒันศิลป์ ม.4 3.83 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 312.00 44.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

14 315268 ชัชพิมุข หมาดเท่ง ม.6 4 วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัยสตูล สตูล 419.00 59.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

15 315258 ชัยพัชร์ วงศ์วาสน์ ม.6 3.58 สารสาสน์วเิทศคลองหลวง ปทุมธานี 380.00 54.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

16 315282 ชินาวฒัน์ พรหมชาติ ม.4 2.87 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 309.00 44.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

17 315338 ฐิติวชัร์ อิทธมินต์วงษ์ ม.5 3.8 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 303.00 43.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

18 315131 ฑนยศ นกเเก้ว ม.4 3.5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี๒ กรุงเทพมหานคร 374.00 53.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

19 315331 ณัชพล  ดีมี ม.5 3.77 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 347.00 49.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

20 315535 เด่นภูมิ  ภูบัวนาค ม.5 3.46 สามัคคีวทิยาคม เชียงราย 357.00 51.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

21 315078 ทวปี ดรชัย ม.5 1.96 พิบูลวทิยาลัย ลพบรี 354.00 50.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

22 315614 ธนกร อุทาธรณ์ ม.4 3.83 ศรีสะเกษวทิยาลัย ศรีสะเกษ 294.00 42.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

23 315501 ธนชาต บุญสนธิ ม.4 2.98 เสาไห้วมิลวทิยานุกูล สระบุรี 342.00 48.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

24 315500 ธนบดี ศรีสิทธิ์ ม.5 3.01 นว นครสวรรค์ 344.00 49.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

25 315302 ธนาธปิ ไชยวงศ์คต ม.5 3.2 สกลราชวทิยานุกูล สกลนคร 297.00 42.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

26 315422 ธราดล สุวรรณรัตน์ ม.5 3.64 บ.ว. ล าปาง 362.00 51.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

27 315314 ธญัเทพ  หนูประสิทธิ์ ม.4 3.42 เทศบาล 2  วดักะพังสุรินทร์ ตรัง 340.00 48.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

28 315551 ธรีเดช  หินดี ม.5 3.43 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 316.00 45.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

29 315232 ธรีธร เที่ยงธรรม ม.5 3.46 ส.ก. กทม. 296.00 42.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

30 315392 ธรีพัฒน์ แสงฉวาง ม.5 3.78 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 328.00 46.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

31 315358 ธรีภัทร เเก้วสลับเพ็ชร ม.5 3.36 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ 295.00 42.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

32 315293 ธรีภัทร หอยสังข์ ม.5 3.56 วนิิตศึกษา ลพบุรี 323.00 46.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

33 315199 นภสินธุ ์คงธติิณัฐณรงค์ ม.4 2.83 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 368.00 52.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

34 315433 นิติภูมิ ภูริปัญญานนท์ ม.4 3.37 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 523.00 74.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

35 315578 นิธพิักตร์ สุจริค ม.4 3.33 ศรียาภัย ชุมพร 297.00 42.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

36 315169 บุรินพัฒน์ โพธวิฒัน์ ม.5 3.5 บ้านดุงวทิยา อุดรธานี 366.00 52.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

37 315662 ปรกร ส าราญ ม.4 2.56 กรุงเทพคริสเตียน กทม 304.00 43.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

38 630688 ปรานต์ แก้วไสย ม.4 3 ภปร ราชวทิยาลัยฯ นครปฐม 360.00 51.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

39 315047 ปวร ทรัพย์พรสิน ม.4 3.05 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 349.00 49.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

40 315136 ปัณณวชิญ์ สุดถนอม ม.4 3.58 หาดใหญ่วทิยาลัย สงขลา 458.00 65.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

41 315609 ปิยะวฒัน์ รุ่งเรืองโชคชัย ม.4 3.25 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 340.00 48.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

42 315297 ปุริม รุจเิรก ม.6 3.95 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 396.00 56.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

      เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเรยีน แคมป์เมษา'64 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอรส์ 140 
เรยีนทีส่ถาบัน

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรยีมทหารออนไลน์ ม.4-6 เมื่อ 7 ม.ีค.64]
หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'64 ระหวา่ง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า)  
                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที ่14 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิท์ีเ่รือนประชาสัมพนัธ ์หรือแจ้งในไลนท์างการของร.ร   และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 
                    หรือในวนัรายงานตัว 3 เม.ย.64

ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 42%

               3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้
               4. นร.ทีเ่ข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้      



คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

      เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'64 ระหวา่ง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า)  
                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที ่14 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิท์ีเ่รือนประชาสัมพนัธ ์หรือแจ้งในไลนท์างการของร.ร   และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 
                    หรือในวนัรายงานตัว 3 เม.ย.64

ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 42%

               3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้
               4. นร.ทีเ่ข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้      

43 315465 ปูรณ์พสิษฐ์ สุวรรณโณ ม.4 3.5 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 322.00 46.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

44 600306 พงษ์กิตติ  ภูฆัง ม.5 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 358.00 51.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

45 315145 พชรพร ดวงลา ม.5 3 อยุธยาวทิยาลัย พระนครศรีอยุธยา 387.00 55.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

46 315513 พชรพล บุญปก ม.4 3.48 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 339.00 48.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

47 315168 พสธร ชืน่บ ารุง ม.5 2.78 กรรณสูต สุพรรณบุรี 402.00 57.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

48 315002 พาทิศ เนตรจรัสแสง นายสิบ 0 คณะราษฎรบ ารุงจงัหวดัยะลา ยะลา 312.00 44.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

49 315365 พิชญา ปัญญาสิทธิ์ ม.5 0 พะเยาพิทยาคม พะเยา 344.00 49.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

50 315580 ภัคพล ทับทองหลาง ม.6 3 วนิิตศึกษา ลพบุรี 384.00 54.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

51 315415 ภูริภัทร กาญจนภักด์ิ ม.5 3.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 378.00 54.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

52 315018 เมธสั เจีย้งรักษา ม.4 4 บางบ่อวทิยาคม สมุทรปราการ 387.00 55.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

53 315584 เมธาสิทธิ ์บุญประเสริฐ ม.4 2.69 พิบูล ลพบุรี 363.00 51.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

54 315347 รวชิ เข็มสุข ม.5 3.52 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพมหานคร 356.00 50.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

55 315063 รุ่งรวนิ ทองสีด า ม.6 3.68 สตรีพัทลุง พัทลุง 371.00 53.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

56 315592 วชิรวชิญ์ ก้งซ่า ม.4 3.18 ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ 317.00 45.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

57 315326 วรทย์ วจิติรวาทการ ม.4 2.21 สาธติมศวปทุมวนั กทม 359.00 51.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

58 315360 วริณทร์ ทองเหลืองสุข ม.4 3.63 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 302.00 43.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

59 315126 วชัระ สถิตโสฬส ม.4 3.71 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 348.00 49.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

60 315047 วชิชากร เสนชัย ม.6 2.7 พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก 376.00 53.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

61 315570 วชิยุตม์ นันไชย ม.6 3.39 สาธติเพชรบุรี เพชรบุรี 308.00 44.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

62 621218 ววิธิชัย ถาวรขจรศิริ ม.4 3.45 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 331.00 47.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

63 315502 ศดานันท์ จนัทร์เเดง ม.5 2.14 อุดรพิทยานุกูลอภิมหาสคูล อุดรธานี 385.00 55.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

64 315517 ศิวกร วฒิุศาสตร์ ม.5 3.58 เสาไห"้วมิลวทิยานุกูล" สระบุรี 341.00 48.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

65 315139 ศุภกร  อภิโสภณกุล ม.5 3.2 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 317.00 45.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

66 315375 ศุภกร สุขจนัทร์ ม.6 3 ทวธีาภิเศก กรุงเทพมหานคร 310.00 44.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

67 315264 ศุภกร อุบลจติต์ ม.5 3 วชิราวธุวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 506.00 72.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

68 315446 ศุภนัฐ เเพรสมบูรณ์ ม.4 3.64 ศรียาภัย ชุมพร 367.00 52.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

69 315159 ศุภฤกษ์ วงค์อุปรี ม.4 2.95 จภ.พล พิษณุโลก 336.00 48.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

70 315503 ส.ต.ท.อติชาต บุณยเกียรติ นายสิบ 0 ศรียาภัย ชุมพร 429.00 61.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

71 315546 สมเด็จ ป๊อกเเก้ว ม.6 3.34 จภ.ชร เชียงราย 431.00 61.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

72 315519 สรรพฤทธิ ์งามเชือ้ ม.5 2.62 ขอนเเก่นวทิยายน ขอนเเก่น 300.00 42.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

73 315524 สรรเพชญ์ แพน้อย ม.5 3.7 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 353.00 50.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

74 315381 สรรศิริ ค าด้วง ม.5 3.6 ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี 297.00 42.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

75 315458 สรวชิญ์ ธญัพิทักษ์ตระกูล ม.5 3.42 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 530.00 75.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

76 315271 สรวชิญ์ เพชรม่วง ม.5 3.5 มอ.วทิยานุสรณ์ สงขลา 518.00 74.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

77 315022 สิรวชิญ์ บุญเผือก ม.4 3.05 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุ 305.00 43.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

78 315568 สิริพล สุราวธุ ม.5 3.06 เสาไห้ วมิลวทิยานุกูล สระบุรี 300.00 42.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

79 315317 สุกฤษฏิ์ พรหมรุ่ง ม.5 3.11 พัทลุง พัทลุง 351.00 50.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

80 315229 สุรดิษ เเซ่หล่ิม ม.5 3.01 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 311.00 44.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

81 315636 สุรวธุ นวลพันธุสิ์ริกุล ม.5 3.38 กัลยาณวตัร ขอนแก่น 330.00 47.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

82 315665 สุรสีห์ หาญประโคน ม.4 1.97 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา 403.00 57.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

83 315613 สุวจิกัขณ์ วริิยะวารี ม.4 3.62 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 474.00 67.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

84 315065 อธคุิณ ใจสะอาด ม.4 3.49 สาธติมอดินแดง ขอนแก่น 373.00 53.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

85 315537 อนณ ยอดอภิกุล ม.5 3.5 เซนต์คาเบรียล กทม 374.00 53.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

86 315425 อัครเดช จนัทร์เหลือ ม.6 3 ท.1 หนองคาย 354.00 50.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

87 315565 อัครพัฒน์ ม.5 3.11 วดัราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 297.00 42.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64


