
คิดเป็น

ผลการพิจารณา เปอร์เซ็น

1 610499 กรวีร์   มณีนิล ม.3 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 60

2 601702 กฤติณ   ใจอ่อน ม.3 3.20 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

3 620748 กฤษฏ์ิฉาย  ชุติมาศ ม.3 2.69 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 47

4 601619 ก้องภพ  นุชเจริญ ม.3 3.67 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

5 610723 กันตภณ   สมพงษ์ ม.3 3.51 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 39

6 611218 กันตินันท์  วรรณสุทธ์ิ ม.3 3.67 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 50

7 620698 กิตติบดี  น้อยพิทักษ์ ม.3 2.95 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 39

8 621271 เกียรติกุล   ศรีโนนยาง ม.3 3.30 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 46

9 621118 คฑาเทพ   แก่นนอก ม.3 2.30 สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

10 610560 คฑาวุธ   ภู่เนติ ม.3 3.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

11 610764 จตุรวิชญ์   กาญจนจักษ์ ม.3 3.79 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 48

12 610986 จิรฐา   เสาธง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

13 610490 จิรดนัย  จันทร์ทอง ม.3 2.3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

14 610547 จิระเดช   สันติภาพพงศ์ ม.3 2.87 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 37

15 620460 จุฑารัตน์  สมประสงค์ ม.3 3.95 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 55

16 611044 ชนะชัย  อร่ามโภคิน ม.2 4 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

17 621164 ชยพล   ขันภูเขียว ม.3 2.80 วัดราชบพิธ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

18 611299 ชิษณุพงศ์    ล่องโลก ม.3 3.75 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

19 610879 ชิษณุพงศ์   จันทร์ช่ืน ม.3 3.14 ด าเนินวิทยา ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

20 620734 ฐิติวัฒน์   ตะโกอยู่ ม.3 2.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

21 621197 ณภัทรศักด์ิ  บัวทอง ม.3 2.66 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

22 610581 ณัฏฐชัย  เกษมสวัสด์ิ ม.3 3.17 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 45

23 620692 ณัฏฐอัฌชา  คงแจ่ม ม.3 3.07 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 41

24 620638 ณัฐนัย   ช้างเขียว ม.3 3.98 อู่ทอง สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 53

25 611343 ณัฐพงศ์   โคตรศรีเมือง ม.3 2.68 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

26 620668 ณัฐพัชร์   เจริญปรีชาพงษ์ ม.3 3.17 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

27 611206 ณัฐรัชต์   ฉิมเฉย ม.3 3.47 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

28 621280 ตฤณ  เปร่ืองปราช ม.3 3.44 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

29 620771 ทรงชม  คล้ายสุข ม.3 3.22 หอวังนนทบุรี นนทบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 41

30 601378 ทรรศน์   สุขส าราญ ม.3 4.00 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

31 621174 ทศพร   ขันทอง ม.3 3.25 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 48

32 601496 ทักษ์   วรรณสกุล ม.3 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 39

33 620953 ทักษิณ  บุมี ม.3 3.56 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

34 620447 เทียนศิลป์   พูนมาลัย ม.3 3.12 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 37

35 601521 ธนกร   แจ่มพินิจ ม.3 4.00 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

36 621130 ธนกฤต   ฉ่ิงท่าไม้ ม.3 3.56 กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 51

37 601703 ธนวินท์   ปานอุทัย ม.3 2.78 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

      จังหวัด      ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน      

ประกาศรายช่ือนร.ช้ันม.3 ท่ีผ่านเข้าเรียน แคมป์มีนาคม'63 รหัสคอรส์ 110 

 [พิจารณาจากผลสอบรวมระดับ ม.3 เม่ือ 4-5 ม.ค.63 ]
หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'63 ระหว่าง 25 มี.ค. - 14 เม.ย.63 ดรูายละอียดเพ่ิมเติมในการสมัครแคมป์มีนา63


             4. ผู้ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้รอสอบรอบถัดไปวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 (ปิดคอร์ส)
** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกท่ีพักและห้องพักได้
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที 24 ม.ค.63 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือนในวันรายงานตัว 25 มี.ค.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่าสละสิทธ์ิ)



คิดเป็น

ผลการพิจารณา เปอร์เซ็น
      จังหวัด      ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน      

หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'63 ระหว่าง 25 มี.ค. - 14 เม.ย.63 ดรูายละอียดเพ่ิมเติมในการสมัครแคมป์มีนา63


             4. ผู้ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้รอสอบรอบถัดไปวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 (ปิดคอร์ส)
** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกท่ีพักและห้องพักได้
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที 24 ม.ค.63 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือนในวันรายงานตัว 25 มี.ค.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่าสละสิทธ์ิ)

38 620782 ธรรมเชษฐ์   วิสัชนาม ม.3 2.85 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 39

39 620886 ธัญญรัตน์  ค้าธัญญมงคล ม.3 2.69 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

40 610646 ธีรภัทร  ทองทิพยา ม.3 3.22 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

41 601024 นพรุจ   สายแก้ว ม.3 2.60 ขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 47

42 620663 นิติรุจน์   แสงทอง ม.3 2.75 อันนาลัย สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

43 611373 บุริม  สุขภาพ ม.3 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

44 620810 ปฏิพัทธ์   ปานน้ี ม.3 2.84 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

45 620384 ปฏิภาณ   หนูทอง ม.3 สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

46 610571 ปฐมพร  ภิรมย์พลัด ม.3 1.97 ขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 39

47 610495 ปณชัย   เช้ืออภัย ม.3 2.91 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

48 621303 ปรกร   ส าราญ ม.3 3.72 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

49 621314 ปรมัตถ์  สุขนิรันดร์วงษ์ ม.3 2.80 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 55

50 620667 ปรัชญ์   โกศลด ารงทรัพย์ ม.3 2.96 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

51 620731 ปวร  ทรัพย์พรสิน ม.3 2.90 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 49

52 610881 ปวริศ   ประจงกิจ ม.3 2.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 45

53 620805 ปองภพ  สวาคฆพรรณ ม.3 3.39 หอวัง กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 54

54 611216 ปัณณวัฒน์   เคล้ามณีสกุล ม.3 3.90 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 44

55 620796 ปารย์พิรัชย์   ธารีฉัตร ม.3 3.23 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

56 621256 ปิยทัศน์   ปานณรงค์ ม.3 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

57 611051 ปิยวัฒน์   สาริมาน ม.3 3.50 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 47

58 621178 พงศกร   พุ่มพวง ม.3 3.20 สตรีวิทยาพุทธมณฑล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

59 600796 พงศกร  แก้วกียูร ม.3 3.75 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

60 600897 พงศภัค   ปล้ืมใจ ม.3 3.98 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

61 611296 พันกวี  ถือชาติ ม.3 3.91 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 54

62 620639 พันธกานต์  โสตทิสง ม.3 3.20 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

63 620803 พัสกร   สังข์เวช ม.3 3.02 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 41

64 620407 พารณ  เพ็ชรทวี ม.3 3.29 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

65 620574 พิชญุตม์   มีศิริ ม.3 3.26 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

66 610820 พิศน์ณิชา  ดอนจันทร์ทอง ม.3 3.61 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 58

67 610470 พีรวัฒน์   พรเลิศ ม.3 2.79 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

68 610567 พุทธรักษ์  รอดม่วง ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 37

69 610516 เพชรเงิน   เดชอุดมวัฒนา ม.3 3.72 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 62

70 621297 ภัคธีมา อุทัยวรรณศรี ม.3 3.74 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

71 601457 ภัทรพล   เสรีเผ่าวงษ์ ม.3 3.50 เดชอนุสรณ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

72 621135 ภัทรพล  เวชอุบล ม.3 2.05 อันนาลัย สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

73 600933 ภูธฤทธ์ิ   เนตรอรุณ ม.3 3.50 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 47

74 601483 ภูวดล   ศรสุคนแก้ว ม.3 2.90 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 40

75 620437 เมธากานต์  ไชยโสดา ม.3 2.48 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

76 621258 รณสิทธ์ิ   เพ็ชร์ดี ม.3 2.40 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

77 621162 ระพีพัฒน์   รอดเทภัย ม.3 3.00 ธีรศาสตร์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36



คิดเป็น

ผลการพิจารณา เปอร์เซ็น
      จังหวัด      ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน      

หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'63 ระหว่าง 25 มี.ค. - 14 เม.ย.63 ดรูายละอียดเพ่ิมเติมในการสมัครแคมป์มีนา63


             4. ผู้ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้รอสอบรอบถัดไปวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 (ปิดคอร์ส)
** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกท่ีพักและห้องพักได้
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที 24 ม.ค.63 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือนในวันรายงานตัว 25 มี.ค.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่าสละสิทธ์ิ)

78 620783 เลิศพิสิษฐ์   วิสัชนาม ม.2 3.65 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 47

79 610653 วรทัต   เถินหิต ม.3 3.30 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

80 600982 วรภพ   บุญรอดค้ า ม.3 3.11 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 63

81 620807 วรากร  บุญทองดี ม.3 3.06 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

82 610813 วัชราภรณ์  เรืองสุกใส ม.3 2.00 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

83 621259 วัฒนา   ตรีสันติสุข ม.3 2.40 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

84 621213 วิรุฬห์   เห็นประเสริฐ ม.3 3.75 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42

85 621143 วีรภัทร  โรจนสุวรพงค์ ม.3 3.10 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

86 620495 ศิริชัย   วัฒนะชัย ม.3 2.46 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 59

87 621128 ศิวัช  อ่ิมมาก ม.3 3.25 มัธยมสาธิตวัดพระศรีฯ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 45

88 600693 ศุภชัย   เลิศอนันต์ ม.3 3.20 วัดราชาธิวาส กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

89 620648 ศุภเชฏฐ์  นัยนา ม.3 2.87 วัดบ้านโป่ง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 40

90 620115 ศุภโชค  เหมะธุลิน ม.3 2.00 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 41

91 621219 สถาปนา   ประเสริฐโสภา ม.3 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 38

92 610918 สิทธิชัย  โตเอ่ียม ม.3 3.50 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

93 601616 สิรธัญ   โพธ์ิชุ่ม ม.3 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 35

94 620654 สิรวิชญ์  สุขสมบูรณ์ ม.3 3.21 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 41

95 620892 เสฏฐวุฒิ  ครึกคร้ืน ม.3 3.04 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 40

96 601080 อภิวรรธน์  พจนารถ ม.3 3.73 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 43

97 610477 อริญชัย  บางจาก ม.3 1.86 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 36

98 621209 เอกวิชญ์  เอ่ียมทัศน์ ม.3 3.29 นวมินทราชินูทิศฯ ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์มีนา63 รอบท่ี 2 42


