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รายชื่อนกัเรียนอยูหนาถัดไป
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จองเรียนไดตั้งแตบัดน้ี ถงึ วันท่ี 31 ก.ค.62 

ผูไมไดจองเรียนถือวานร.สละสิทธิ ์

28 ก.ย. – 21 ต.ต. 62 

รายละเอียดอานเพ่ิมเติมในประกาศรับสมัคร หรอื แผนพับ 

ไดทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น. (ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

ชื่อบัญชี ขัตติยาพร คําอาจ 

 ธ.กรุงเทพ  เลขบัญชี 276-463-4776 

 ธ.กรุงศรีอยุธยา  เลขบัญชี 8001-54899-0 

 ธ.ทหารไทย  เลขบัญชี 409-235752-6 

 ธ.กสิกร   เลขบัญชี 053-3-55805-4 

สงหลักฐานการโอนเงินทาง Line id : @twschool1992

บานไกล และชําระคาจองเรียนผานทางธนาคาร สามารถนําสวนที่เหลือมาจายในวันรายงานตัว
ติดตอเจาหนาที่เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมได) 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.032-389-296 , 081-778-0870  เวลา 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณใีดๆ

รายชื่อนักเรียนอยูหนาถัดไป 

62 

ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

Line id : @twschool1992] 

สามารถนําสวนที่เหลือมาจายในวันรายงานตัว 

เวลา 0830-1600*** 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน) 



หมายเหตุ   1. ผูผานเกณฑ กรุณาชําระคาจองเรียน ภายในวันที่ 31 ก.ค.62 (หากพนจากกําหนดถือวาสละสิทธิ์)

               2. นร.สามารถชําระคาเรียนเต็มจํานวนได  <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับท่ีประกาศ>

               3. สอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389296 ,081-778-0870 ทุกวันเวลา 0830-1600

ที่ รหัส นร. ชื่อ - นามสกุล ชั้น เกรด โรงเรียน จังหวัด

1 620358 กรพัส  ธนกฤตนภันต ม.3 3 บดินทรเดชา กรุงเทพ

2 610107 กฤต   เจียมจารีกุล ม.3 3.10 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

3 620112 กองภพ   ชางพินิจ ม.3 4.00 วินิตศึกษา ลพบุรี

4 620089 กันตปภพ   สุฤทธิ์ ม.3 3.70 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน

5 620091 กาจบัณฑิต   ทองประเสริฐ ม.3 2.83 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

6 610228 กิตติภูมิ   รักดานกลาง ม.3 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

7 620092 กิตติศักดิ์   จิรสินเกียรติ ม.3 3.87 ตากพิทยาคม ตาก

8 620102 เก้ือกูล   ปนศิริ ม.3 3.56 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน

โควตาเขาเรียนหลักสูตรตุลาคม'62

พิจารณาจากผลสอบเฉลี่ย 4 คร้ัง ของนร.หลักสูตรมีนา'62

< กรุณาจองเรียนภายใน 31 ก.ค.62 >

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

8 620102 เก้ือกูล   ปนศิริ ม.3 3.56 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน

9 620070 คณิศร   สมองญาติ ม.3 3.67 พะเยาพิทยาคม พะเยา

10 610437 คมชาญ   บุณยะนิวาศ ม.3 3.70 มัธยมปญญารัตน กรุงเทพ

11 620113 คุณานนต   รอดคํา ม.3 4.00 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบุรี

12 620045 จิรภัทร   โชคบุญธิยานนท ม.3 3.39 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

13 610394 จุฑาวัฒน   ชัดดอน ม.3 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

14 620372 เจษฎาภรณ  ภูพันสาย ม.4 2.77 สาธิต"พิบูลบําเพ็ญ" ม.บูรพา ชลบุรี

15 620223 ชนุตพงษ   รสหอม ม.3 3.94 เทพศิรินทร กรุงเทพ

16 620272 ชยุตม   ชํานิพงษ ม.3 3.92 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

17 610397 ชลธร   กลั่นมา ม.3 3.70 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม

18 620211 ชวลัวิทย   ผาสุข ม.3 3.70 นครสวรรค นครสวรรค

19 620100 ชัยพฤกษ   ภูชมศรี ม.3 3.20 เชียงของวทิยาคม เชียงราย

20 620172 ณพวุฒิ   เปยสกุล ม.3 3.49 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

21 620239 ณภัทร   นิลนนท ม.3 3.62 ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี

22 620360 ณัชพล รอยศรี ม.3 3.85 วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร

23 620281 ณัฐธนพล   ธัญญมงคลชัย ม.3 3.70 นครสวรรค นครสวรรค

24 620271 ณัฐนันท   ใยเกตุ ม.3 3.89 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

25 620208 ณัฐพัชร   วัฒนะกุณพันธ ม.3 3.75 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นาน

26 610389 ณัฐวฒัน   ภาระนัง ม.3 3.50 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร26 610389 ณัฐวฒัน   ภาระนัง ม.3 3.50 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

27 610399 ณิธิศ   ไชยเลิศ ม.3 3.20 ปริ้นสรอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม

28 620072 ตรีทเศศ   ปาระมีสา ม.3 3.95 ตากพิทยาคม ตาก
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29 611200 ทิชานันทน   มาลาภิรมย ม.3 3.90 ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค

30 611265 ธนกฤต   หนายมี ม.3 3.51 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ

31 620192 ธนดล   อุนญาติ ม.3 3.50 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

32 620313 ธนทัต   คลายสมบัติ ม.3 3.37 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ

33 620047 ธนภัสสร   แผวัฒนโรจน ม.3 3.90 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ

34 610396 ธนวันต   ชูประเทศ ม.3 3.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

35 600393 ธัชชัย มุงผลกลาง ม.3 2.9 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ

36 620322 ธีรภัทร   เขตใหญ ม.3 2.93 พรหมานุสรณ เพชรบุรี36 620322 ธีรภัทร   เขตใหญ ม.3 2.93 พรหมานุสรณ เพชรบุรี

37 610080 ธีรวัจน   เดชพงศสรรค ม.3 3.20 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

38 620274 นครินทร   ฝาชัยภูมิ ม.3 3.70 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

39 620198 นพณัฐ   ยาวไธสง ม.3 3.86 พรหมานุสรณ เพชรบุรี

40 620279 ปริญญวศั   ตอยน่ึง ม.3 3.38 มัธยมสาธิต ม.นเรศวร พิษณุโลก

41 620315 ปวิณ   ปฐมวณิชกะ ม.3 3.61 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

42 620366 ปุณยวัฒน ติระยะพานิชกุล ม.3 2.7 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

43 600243 เปนตอ   คลายนุม ม.3 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

44 601770 ไปศล   สิงหเรือง ม.3 3.51 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

45 610058 พงศกร   นาคถม ม.3 3.53 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

46 610052 พงศกร   มานิตยกูล ม.3 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ

47 610207 พงศกฤษต   อุบลธรรม ม.3 3.61 เทพศิรินทร กรุงเทพ

48 620363 พิริยะพงศ อุดนัน ม.3 4 อุตรดิตถ อุตรดิตถ

49 620182 พีรพล   พรหมมา ม.3 3.51 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

50 610395 ภาวิต   วิลาวรณ ม.3 3.80 อัสสัมชัญ กรุงเทพ

51 610240 ภูมิพัทธ ชนะภัย ม.3 4 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

52 620380 มาฆพงศ ภูมิพงศ ม.3 3.69 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

53 610286 โมกข   ศุภกาญจน ม.3 3.50 วัดราชบพิธ กรุงเทพ

54 610285 รัชชานนท   เต็มมีศรี ม.3 3.85 ตากพิทยาคม ตาก54 610285 รัชชานนท   เต็มมีศรี ม.3 3.85 ตากพิทยาคม ตาก

55 610176 รัชตะศักดิ์   มะโนใหม ม.3 3.80 ศรีราชา ชลบุรี

56 610184 รัฐนันท   หนูฉง ม.3 3.9 วิเชียรมาตุ ตรัง
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57 620327 โรจกร   ลารินทา ม.3 3.98 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

58 610047 วงศพัทธ  โฆษกิจจาวุฒิ ม.3 3.96 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ

59 610401 วิชญะ   คําดวง ม.3 3.00 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ

60 610247 วีรวุฒิ   วดีศิริศักดิ์ ม.3 3.90 ปยะมหาราชาลัย นครพนม

61 620093 ศิรวิทย   ทองคํา ม.3 3.66 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต

62 620316 ศิวกร   สินอุดมไพศาล ม.3 3.60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก

63 620242 ศุภโชค   จงกลรัตนวัฒนา ม.3 3.33 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม

64 620291 สหวัสส   ธรรมติถานนท ม.3 3.50 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม64 620291 สหวัสส   ธรรมติถานนท ม.3 3.50 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม

65 610281 สิรภพ   โพธิโต ม.3 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา

66 610111 สุกฤษฎิ์   ชนะไชยมงคลกุล ม.3 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

67 610447 สุกฤษฎิ์  พรหมรุง ม.3 2.89 พัทลุง พัทลุง

68 600553 สุภฤกษ เสี้ยจันทรบริบูรณ ม.3 3.76 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

69 610237 สุรชัช  ชัยเชื้อ ม.3 3.20 เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

70 610234 สุรชา   เวียงวเิศษ ม.3 3.90 วินิตศึกษา ลพบุรี

71 600488 เสริมสุข   หมื่นโฮง ม.3 3.82 บานไรวิทยา อุทัยธานี

72 610453 เอกณัฐ   กีรติประสงค ม.3 3.70 หอวัง กรุงเทพ


