
คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

1 620517 กฤตดิฐ   ดาวกระจาย ม.3 3.75 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพ 485.00 69 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

2 610836 กฤตพัศ   จันทร์โท ม.3 3.51 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ 270.00 39 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

3 610734 กฤตศาสตร์   กาญจนรัชต์ ม.3 3.06 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 290.00 41 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

4 631140 กวีวัธน ์  จันทร์เจือมาศ ม.3 3.70 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 435.00 62 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

5 631081 กนัตพล   โตนดไธสง ม.3 3.60 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 295.00 42 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

6 630844 กจิศิริ   สะมะทอง ม.3 3.65 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 435.00 62 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

7 620532 กติตินนัท ์  อัตพลวณิช ม.3 3.77 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 275.00 39 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

8 630106 กติติพัฒน ์  ครองศิลป์ ม.3 2.93 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ 250.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

9 610876 กติติภพ   กาฬภกัดี ม.3 3.96 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 290.00 41 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

10 620968 กติติศักด์ิ   ศรีทองพิมพ์ ม.3 2.80 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 270.00 39 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

11 620487 เกง่กาจ   ศิริเอก ม.3 2.52 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 360.00 51 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

12 630724 เกือ้อนนัต์   พวงนลินอ้ย ม.3 3.87 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 385.00 55 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

13 611254 คณุตม์  ลาวัณยว์ิสุทธิ์ ม.3 3.1 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 275.00 39 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

14 610508 คุณากร   เทพยหุะ ม.3 4.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 515.00 74 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

15 610692 จตุรพร   จันทร์เทศ ม.3 3.88 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 405.00 58 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

16 620463 จิรครินทร์   ศรีส าโรง ม.3 3.60 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 345.00 49 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

17 620700 จิรวัฒน ์  คันธจันทร์ ม.3 3.66 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ กรุงเทพ 370.00 53 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

18 631182 เจนณรงค์ ประสานพิมพ์ ม.3 3.05 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 335.00 48 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

19 630260 ชญานนิ   ช่างปราณีต ม.3 3.51 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 420.00 60 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

20 611044 ชนะชัย   อร่ามโภคิน ม.3 4.00 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ 335.00 48 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

21 630010 ชนาธิป   สุขศรี ม.3 4.00 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 520.00 74 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

22 630511 ชนานนัท ์  แยม้มา ม.3 3.20 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 280.00 40 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

23 630250 ชวรัตน ์ บญุทา ม.3 3.75 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 370.00 53 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

24 631100 ชัชเกยีรติ   เกยีรติกติติสรณ์ ม.3 3.89 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 330.00 47 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

25 621273 ชายชีวิน   เจริญศิลป์ ม.3 3.65 พระปฐมวิทยาลัย 2 นครปฐม 385.00 55 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

26 601535 ฐานศิร์   พลบเนยีม ม.5 2.36 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 350.00 50 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

27 630026 ณภทัร   ขวัญชุม ม.3 3.95 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 450.00 64 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

28 631095 ณภทัร   บณัฑิตสกลุพร ม.3 3.71 อัสสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 370.00 53 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

29 620492 ณภทัร  ทองค า ม.3 3.16 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 330.00 47 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

30 630254 ณัฐดนยั   อ่อนค า ม.3 4.00 วินติศึกษา ลพบรีุ 395.00 56 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

31 631136 ณัฐธีร์   นพวัฒนจ์ิรากลุ ม.3 3.83 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 445.00 64 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

32 611350 ณัฐวงศ์ หล าสะ ม.3 3.74 สารวิทยา กทม 330.00 47 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

33 630592 ณุทตั   จันทโรทยั ม.3 2.91 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 265.00 38 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

34 620607 เด่นพงษ์ เจริญทรัพย์ ม.3 3.5 สาธิต ลพบรีุ 470.00 67 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

35 631055 ตรรกวรรธน ์  จิตรแกว้ดี ม.3 2.95 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 360.00 51 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

36 610932 ถิรธนา   วอนเพียร ม.3 2.98 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ 270.00 39 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

37 630727 ถิรพล  อรภกัดี ม.3 3.65 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 270.00 39 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

38 620747 ทวิัตถ์   แยม้ชื่น ม.3 3.07 มัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม 280.00 40 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

39 630897 แทนคุณ   ชัยศรีสวัสด์ิ ม.3 340.00 49 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

40 630855 ธนกร   บญุวัฒน์ ม.3 3.85 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 510.00 73 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

ผลการพิจารณาเขา้พ.ค.64

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
               5. นร.ทีย่งัสอบไม่ผ่านใหร้อสอบรอบถัดไป หรือติดต่อเพือ่แจ้งความจ านงทีเ่รือนประชาสัมพันธ์
               4. นร.ทีไ่ม่สะดวกเรียนแบบพักทีส่ถาบนั สามารถลงเรียนแบบไปกลับได้

ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

ประกาศรายชือ่ผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมป์พฤษภา'64 "เรียนล่วงหน้า" รหัสคอร์ส 120
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวนัเสาร์-อาทิตย ์ม.3 สอบเมือ่ 6-7 ม.ีค.64]

หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปพ์ฤษภา'64 ระหว่าง 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที ่21 มี.ค.64 หากยงัไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยนืยนัสิทธิ์ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งในไลนท์างการของร.ร
                   และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 20 เม.ย.64 หรือในวันรายงานตัว 28 เม.ย.64 
               3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบนัสามารถเลือกหอ้งพักและเตียงนอนได้



คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

ผลการพิจารณาเขา้พ.ค.64ล าดบั รหัสประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

41 621278 ธนชัย   เซ่ียงฉิน ม.3 3.13 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 295.00 42 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

42 620768 ธนภทัร   สุวรรณประเสริฐ ม.3 2.64 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 255.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

43 630948 ธนวัฒน ์  หวังศักราทติย์ ม.3 3.01 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 280.00 40 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

44 630969 ธนวัฒน ์ฉ่ ามา ม.3 3.87 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ 290.00 41 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

45 610479 ธัญเทพ   พูนขวัญ ม.3 3.77 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 385.00 55 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

46 630689 ธิติพัทธ์   ชมมะลิ ม.3 3.78 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 315.00 45 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

47 631007 ธีรกานต์   ปรมโชติ ม.3 3.17 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 300.00 43 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

48 611413 ธีรภทั   หุน่นอก ม.3 3.95 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 480.00 69 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

49 620636 นภสัดล   กลมดวง ม.3 3.90 สวนกหุลาบวิทยาลัยนนทบรีุ นนทบรีุ 450.00 64 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

50 630912 นภสัรพี   ยติทศัน์ ม.3 2.70 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 305.00 44 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

51 630858 นทัธวัฒน ์  ใช่ทอง ม.3 3.70 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 400.00 57 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

52 610856 นนัทภทัร   แพรทอง ม.3 2.82 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 305.00 44 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

53 620457 นติิพนธ์   เกดิปัน้ ม.3 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 415.00 59 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

54 621098 ปฐมพร   กลัยาวุฒิพงศ์ ม.3 3.97 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 420.00 60 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

55 620858 ปภณ พลับนลิ ม.3 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 405.00 58 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

56 620942 ปรมะ   เรืองพร้ิม ม.3 2.98 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 260.00 37 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

57 630862 ปรินทร์   ปรีชาปญัญากลุ ม.3 2.50 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 325.00 46 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

58 620461 ปริพัฒน ์ สุขทศัน์ ม.3 3.64 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี 405.00 58 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

59 631179 ปณัณวิชญ์  ทองคง ม.3 3.84 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 445.00 64 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

60 610465 ปารมีย ์  จันทวงศ์ ม.3 3.50 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 475.00 68 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

61 631165 ปุญ ญ พัฒน์ อุบล  ม.3 3.8 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 305.00 44 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

62 620867 ปญุณพัฒน ์  แกว้อุปการ ม.3 3.43 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 330.00 47 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

63 631196 พชรรัฐ   จิตสิริภาคย์ ม.3 3.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 250.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

64 631191 พสิษฐ์ สมสวย ม.3 3.79 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 450.00 64 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

65 630723 พิพัฒนพ์งษ์   ค้าเกดิ ม.3 3.81 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพ 305.00 44 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

66 611266 พีรดณย ์  ภูน่าค ม.3 3.35 หอวัง กรุงเทพ 370.00 53 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

67 630481 พีรภทัร   สกลเกยีรติ ม.3 4.00 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 320.00 46 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

68 631217 พีรวิชญ์  ผลอินหอม ม.3 3.65 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 360.00 51 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

69 630192 เพชรกล้า   กล้าดี ม.3 3.82 นนทรีวิทยา กรุงเทพ 250.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

70 620563 เพ็ญโภคัย   ขุนรักพรหม ม.3 3.12 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 395.00 56 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

71 630487 ภพสรรค์   กล่ินระรวย ม.3 2.87 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 285.00 41 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

72 620933 ภคัพล  รูปสูง ม.3 3.42 วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 250.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

73 621261 ภทัธนนัท ์  อ่อนแกว้ ม.3 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 295.00 42 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

74 631214 ภาณุกลู  เสือดี ม.3 2.88 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 295.00 42 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

75 631238 ภณิวัฒน ์ แยม้สงวน ม.3 3.8 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 265.00 38 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

76 630905 ภดิูส   จันทร์แจ่ม ม.3 3.20 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 335.00 48 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

77 620547 ภธูนตัถ์   บวัทอง ม.3 2.94 เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ 305.00 44 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

78 610960 เมธัส   กอนสุข ม.3 3.75 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 555.00 79 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

79 630896 รชฏ   กจิพาณิชรุ่งเรือง ม.3 4.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 395.00 56 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

80 630847 รัฐพรรดิ   ศรีพยงค์ ม.3 2.65 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 370.00 53 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

81 621229 ลภสั   เอื้อประเสริฐ ม.3 3.58 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 340.00 49 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

82 631077 วงศธร   เอี่ยมทรัพย์ ม.3 3.83 อนชุนศึกษา กาญจนบรีุ 405.00 58 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

83 620582 วชิรวิทย ์  ล ามูล ม.3 3.26 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 355.00 51 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

84 631219 วชิรวิทย ์ ม่วงพันธ์ ม.3 3.65 ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 265.00 38 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

85 630857 วรรณธัช   สุขรักษา ม.3 3.47 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 375.00 54 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

86 620733 วราวุฒิ   มาเจริญ ม.3 3.39 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 280.00 40 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

87 611331 วริศรา   หลีล้วน ม.3 3.95 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 335.00 48 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

88 610497 วัชรากร   พรศิริกาญจน์ ม.3 4.00 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 450.00 64 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้
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89 631080 วิศรุต   นวกวงค์ ม.3 3.72 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 300.00 43 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

90 631189 วีรลักษณ์  ทนัตา ม.3 3.24 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 300.00 43 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

91 620485 ศักยศ์รณ์   เอี่ยมหนู ม.3 3.20 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 300.00 43 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

92 610849 ศุภกร   จ าปาจันทร์ ม.3 3.96 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 495.00 71 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

93 620772 ศุภกร   พัฒนวงศ์สกลุ ม.3 3.46 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 330.00 47 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

94 630756 สรยทุธ    หอมหวน ม.3 3.44 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศศาลายา นครปฐม 285.00 41 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

95 611434 สรวิชญ์   บญุเกดิ ม.3 3.74 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 260.00 37 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

96 611221 สหสัวัต   รุ่งเรือง ม.3 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 250.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

97 620868 สิทธาสรณ์   พัฒนผดุงวิทยา ม.3 2.7 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 365.00 52 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

98 621236 สิรวิชญ์   สวนเข้ม ม.3 2.97 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 325.00 46 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

99 631161 สิรวุฒิ ยอดโอวาท ม.3 3.4 เบญจมราชูทศิราชบรีุ ราชบรีุ 370.00 53 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

100 631060 สุพัฒน ์  สิทธิการ ม.3 3.30 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ 255.00 36 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

101 620641 อโณทยั   เนตรประจักษ์ ม.3 3.70 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 485.00 69 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

102 631017 อมรเทพ   สมประสงค์ ม.3 3.48 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 335.00 48 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

103 611275 อริยธ์ัช   สัจจวิโส ม.3 3.5 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 315.00 45 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

104 611211 อิทธิพงศ์   ชุติจิตวิทยา ม.3 3.43 สารสาสนว์ิเทศ นครปฐม 265.00 38 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

105 621182 อุกฤษฎ ์  แอร่มหล้า ม.3 3.40 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 295.00 42 ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้


