
คิดเปน็
จังหวดั เปอรเ์ซ็น

1 610849 ศุภกร   จ าปาจนัทร์ สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 68.86 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

2 610960 เมธสั   กอนสุข ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 68.71 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

3 650013 ไกรวนิ   นิลอบุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 57.86 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

4 650012 พชรพล   เชื้อบ้านเกาะ เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 57.29 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

5 650050 สรธร เถลิงมหาโชค เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 57.14 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

6 610491 ปุริมพฒัน์   สนิทนวนธนรัฐ สวนกหุลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธานี 56.71 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

7 640563 กติติธชั   ผิวงาม บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี)2 กรุงเทพฯ 56.57 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

8 610769 อนวฒัน์ นิทัศเกษม สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 56.43 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

9 611353 ณัฐวฒัน์   อบลัดดา ทวธีาภเิศก กรุงเทพฯ 53.71 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

10 640008 ลภณ   ปทุมพรวรกลุ บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 52.71 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

11 610646 ธรีภทัร   ทองทิพยา สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 52.29 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

12 650018 บวรภคั   ศรีวฒันา สาธติเกษตร ก าเเพงเเสนฯ นครปฐม 52.14 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

13 640053 ธนชิต   ทวบีูรณ์ วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 51.43 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

14 601386 สุรยทุธ   โคตวงษ์ พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 51.14 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

15 620942 ปรมะ   เรืองพร้ิม สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 50.71 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

16 640318 ณภทัร   ขวญัชุม พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 50.14 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

17 640316 ชนาธปิ   สุขศรี ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 49.29 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

18 650042 พรีพล ส าราญ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 48.71 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

19 601770 ไปศล   สิงหเ์รือง บ่อพลอยรัชดาภเิษก กาญจนบุรี 48.14 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

20 640769 อกุฤษฎ ์  แอร่มหล้า เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 46.57 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

21 620748 กฤษฏิฉ์าย   ชุติมาศ เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี 46.43 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

22 610534 พสิิทฐ์   สงวนพนัธุ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 46.43 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

23 610644 นรพนธ ์  ประจนัพล ภ.ป.ร. ราชวทิยาลัย นครปฐม 46.29 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

24 620857 ธนัตถบ์ดี ช่างสลัก สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพฯ 46.29 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

25 600779 กฤติกร   สุขศรี อสัสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ 46.14 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

26 620697 สุรวชิ   ววิฒัน์มงคลชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45.43 ผ่านรอบที ่1 จองเรียนภายใน 6 ก.พ.65

ผลการคัดเลอืก

หมายเหต ุ 1. นร.ทีม่ีรายชื่อผ่านเขา้เรียนหลักสูตรsss โค้งท้าย'65 กรุณาติดต่อจองเรียน ภายในวันที ่6 ก.พ.65 ทีอ่าคารประชาสัมพันธ์
คัดเลือกจากหลักสูตรเรียน Onsite ระดบัชั้น ม.4-6 เทอม2 ปี 2564

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                  

รายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรยีน หลักสูตร SSS โค้งท้าย '65

              2. ผู้ทีย่งัไม่มีรายชื่อผ่านการทดสอบ ให้รอสอบถดัไป ในวันที ่30 ม.ค.65

โรงเรยีน


