
ท่ี     รหัสประจ ำตัว                      ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลกำรพิจำรณำเข้ำตุลำ61

1 610313 ปฏิพล   ชุบทอง ม.3 4.00 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 77 ผ่านโควตาตุลา61

2 591253 กฤตภาส   จงชาณสิทโธ ม.3 4.00 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 76 ผ่านโควตาตุลา61

3 610199 สิรภพ   บุญเป็ง ม.3 4.00 ตากพิทยาคม ตาก 75 ผ่านโควตาตุลา61

4 600191 อภิชัจ   วุ่นวงศ์ ม.3 3.98 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 68 ผ่านโควตาตุลา61

5 610386 สิทธิศักด์ิ พรมศรีธรรม ม.4 3.3 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 65 ผ่านโควตาตุลา61

6 610290 ภัคพล   บัวผัน ม.3 65 ผ่านโควตาตุลา61

7 600215 ปวริศ   มหิทธิกร ม.3 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 65 ผ่านโควตาตุลา61

8 600480 พงษ์เทพ   เอ้ือวงษ์ประเสริฐ ม.3 3.62 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 64 ผ่านโควตาตุลา61

9 610255 ณพวิทย์   ศุกลปักษ์ ม.3 3.70 หอวัง กรุงเทพ 64 ผ่านโควตาตุลา61

10 590312 ณัฏฐศุทธ   ม่ังค่ัง ม.3 3.45 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 64 ผ่านโควตาตุลา61

11 600501 ชยภพ   กาหยี ม.3 3.63 พัทลุง พัทลุง 63 ผ่านโควตาตุลา61

12 610048 เดชนะ   ชลสวัสด์ิ ม.3 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 62 ผ่านโควตาตุลา61

13 610233 พีรทัต   หงษ์ทอง ม.4 3.50 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 61 ผ่านโควตาตุลา61

14 610196 คณิศร   บุญฤทธ์ิ ม.3 3.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 60 ผ่านโควตาตุลา61

15 600193 กรธวัช   แจ่มฟ้า ม.3 3.95 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 60 ผ่านโควตาตุลา61

16 610340 ลภัส   เช้ือวีระชน ม.3 3.83 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 60 ผ่านโควตาตุลา61

17 610244 อัศวิน   พลเขตร์ ม.3 4.00 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 58 ผ่านโควตาตุลา61

18 610168 นพณัฐ   สีตะวัน ม.3 4.00 พิริยาลัย แพร่ 58 ผ่านโควตาตุลา61

19 610239 กิตติพศ   พงศ์นาถวัฒน์ ม.3 3.40 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 58 ผ่านโควตาตุลา61

** กรุณำตรวจสอบวันปิดภำคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนกำรจองเรียน หำกจองเรียนแล้วทำงโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน **

ส ำหรับผู้ท่ี ผ่ำนเกณฑ์เข้ำหลักสูตรตุลำ61 สำมำรถจองเรียน 4000 บำท ภำยในวันท่ี 28 ก.ค.61 รำยละเอียดศึกษำเพ่ิมเติมในประกำศรับตุลำ61

ผลกำรพิจำรณำผู้สอบผ่ำนโควตำจำกหลักสูตรมีนำคม'61 เพ่ือเข้ำแคมป์ตุลำ'61
(เฉพำะนร.ท่ีไม่ได้เรียนหลักสูตรตท.วันอำทิตย์และตท.ออนไลน์ เทอม1/61)
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20 610317 ปัตติมงคล   ปานสง ม.3 3.63 พัทลุง พัทลุง 57 ผ่านโควตาตุลา61

21 610023 เสฏฐวุฒิ   สมสงวน ม.3 3.92 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 57 ผ่านโควตาตุลา61

22 610204 เมธิส   สิทธิโชค ม.3 3.90 อ่างทองปัทมโรจน์ อ่างทอง 57 ผ่านโควตาตุลา61

23 601412 ศุภวิชญ์ สุภารส ม.4 3 สาธิตศิลปากร นครปฐม 56 ผ่านโควตาตุลา61

24 601417 วรัชพงศ์   ประเสริฐศรีทอง ม.3 3.56 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 56 ผ่านโควตาตุลา61

25 610374 ปิยะพงษ์ สุชาติพงษ์ ม.3 3.26 สาธิตเทศสบาลเพชรจริก นครศรีธรรมราช 56 ผ่านโควตาตุลา61

26 600360 ธีรภัทร  อุทากิจ ม.4 3.54 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 56 ผ่านโควตาตุลา61

27 610123 อนิวัต   อมรนิมิตร ม.2 3.90 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 56 ผ่านโควตาตุลา61

28 610387 ฐนกร  ฮวดโสภา ม.3 3.94 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 56 ผ่านโควตาตุลา61

29 610341 ขวัญสรวง   อัศวธรรมกุล ม.3 3.86 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 55 ผ่านโควตาตุลา61

30 610331 ณัฐพงศ์   ไส้เพ้ีย ม.3 3.43 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 55 ผ่านโควตาตุลา61

31 600419 วัฒนวงศ์   เทพวรรณ์ ม.3 3.96 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 55 ผ่านโควตาตุลา61

32 600819 ธนยศ   พิดา ม.3 3.96 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 55 ผ่านโควตาตุลา61

33 610036 ชววัตน์   สุวรรณประเสริฐ ม.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 55 ผ่านโควตาตุลา61

34 610109 ตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์ ม.3 3.86 พิริยาลัย แพร่ 54 ผ่านโควตาตุลา61

35 610316 ปุริม   รุจิเรก ม.3 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 54 ผ่านโควตาตุลา61

36 610351 วรดร บุญประเสริฐสิทธ์ิ ม.3 54 ผ่านโควตาตุลา61

37 610336 กฤษณ์ศิธัช   ฐิติโภคา ม.3 3.89 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 54 ผ่านโควตาตุลา61

38 610098 พชรพล   มีกอง ม.3 4.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 54 ผ่านโควตาตุลา61
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39 610328 ธงชาติ   อินทราราม ม.3 2.68 บดินทรเดชา กรุงเทพ 54 ผ่านโควตาตุลา61

40 591219 เจษฎา   เพ่ิมพรสันติ ม.3 3.92 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 54 ผ่านโควตาตุลา61

41 610021 เจนณรงค์   โง๊ะมุกดา ม.3 3.30 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 53 ผ่านโควตาตุลา61

42 600034 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.3 3.70 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 52 ผ่านโควตาตุลา61

43 601273 พจนกร   ประเคนรี ม.3 3.45 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ 52 ผ่านโควตาตุลา61

44 600421 ณัฏฐ์ณภัทร   วณิชเจริญการ ม.3 3.20 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 52 ผ่านโควตาตุลา61

45 610202 ภีร์วิชญะ   ระเบียบดี ม.3 3.90 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 52 ผ่านโควตาตุลา61

46 610205 ธีธัช   สิทธิโชค ม.3 3.90 อ่างทองปัทมโรจน์ อ่างทอง 52 ผ่านโควตาตุลา61

47 600465 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.3 3.19 ศรียาภัย ชุมพร 51 ผ่านโควตาตุลา61

48 610319 ณชนันท์   ชัยศิริ ม.3 3.24 พัทลุง พัทลุง 51 ผ่านโควตาตุลา61

49 610310 กิตติกร   สมใจ ม.3 51 ผ่านโควตาตุลา61

50 610318 พีระพัฒน์   มานพ ม.3 3.55 ศรียาภัย ชุมพร 50 ผ่านโควตาตุลา61

51 610266 ยุทธภูมิ   รัตนสมัย ม.3 3.91 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 50 ผ่านโควตาตุลา61

52 600956 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.3 3.50 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 50 ผ่านโควตาตุลา61

53 610216 ปฏิภาณ   เพียรไพโรจน์ ม.3 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 50 ผ่านโควตาตุลา61

54 610269 วิพิศน์   พงศ์ศุภนิมิตร ม.3 2.98 สาธิตปทุมวัน กรุงเทพ 50 ผ่านโควตาตุลา61

55 591294 ชนาเมธ   นวกิจวิบูลย์ ม.3 3.67 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 49 ผ่านโควตาตุลา61

56 610077 สิรภพ   ลานอุ่น ม.3 3.34 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 49 ผ่านโควตาตุลา61

57 610271 รชานนท์   ด าจะโปะ ม.3 3.6 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 49 ผ่านโควตาตุลา61
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58 610041 สัตยา   เลพล ม.3 3.82 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 49 ผ่านโควตาตุลา61

59 610359 นิติพร จันทร์รัศมี ม.3 3.27 ศรียาภัย ชุมพร 49 ผ่านโควตาตุลา61


