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***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.032-389-296, 081-778-0870  เวลา 0830-1600*** 

 

 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) 

รายชื่อนกัเรียนอยูห่นา้ถัดไป 

 

ช่องทางการจองเรียน 



คิดเปน็

ผลพิจารณา เปอรเ์ซ็น

1 315236 ภธูนะ ชาครนธิพิงศ์ ม.6 3.94 พมิายวทิยา นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 69

2 315299 ต้นน้า้ ออ่นฤทธิ์ ม.4 3.59 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 68

3 315501 พชรพล เขม็สวา่ง ม.4 3.17 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 66

4 315219 ธรีพชัร์ เลิศพรมาตุลี ม.4 3.75 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 66

5 315283 ปวริศร์ เยาวมาลย์ ม.5 2.16 หนองคายวทิยาคาร หนองคาย ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 63

6 315317 ภทัรพงศ์ ภทัรกวนิ ม.4 3.5 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 61

7 315077 ชชัพมิขุ รัตนมลูตรี ม.5 2.97 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 60

8 315294 ธรรมรัตน ์รัตนพล ม.5 3.5 เบญจมราชทูศิ นครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 59

9 315191 ศดานนัท ์จนัทร์เเดง ม.4 3.34 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 59

10 315070 ตฤณ สุทธวิฒันานนท์

นาย

สิบ 3.53 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 59

11 315226 ณภทัร บญุเรือง ม.5 2.44 ชมุพลโพนพสัิย หนองคาย ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 58

12 315222 ภมูภิกัธิ ์คงโนนกอก ม.4 3.2 ปทมุเทพวทิยาคาร หนองคาย ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 58

13 315140 ภมูนิทร์ กูช่ยัภมูิ ม.5 2.8 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนเเกน่ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 58

14 315132 ภคัพล สังขแ์กว้ ม.5 3.3 บดินทรเดขา 2 กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 57

15 315183 กติติภพ บดุดีค้า ม.4 2.82 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 57

16 315184 ศักด์ิเสถยีร พนัวไิล ม.4 3 อดุรพฒันาการ อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 57

17 315519 เมธสิ อนิเเจง้ ม.5 3.8 ตากพทิยาคม ตาก ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 57

18 315379 นติิวฒัน ์ภจู้าปา ม.5 3 สาธติจอมบงึ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 57

19 315074 กฤษฏิว์ธุ เรืองสวสัด์ิ ม.5 3.41 สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 57

20 315319 อทิธวิฒัน ์ชยัณรงค์สกลุ ม.5 3.59 บางบอ่วทิยาคม สมทุรปราการ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 56

21 315282 พชัรวฒิุ ศรีบญุจนัทร์ ม.6 2.71 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 56

22 315250 ปญัญากร แยม้กล่ิน ม.5 3.33 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 55

23 315128 อภสิิทธิ ์เอีย้วศุภมงคล ม.6 3.2 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 55

24 315168 บรัุสกร นวลสุวรรณ์ ม.5 3.77 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 54

25 315130 ธนาธปิ ไชยคง ม.4 3.98 สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 54

26 315160 ราชนั ชยันนถี ม.5 3.8 พริิยาลัยจงัหวดัเเพร่ แพร่ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 54

27 315544 ภาสกร ปัน้เงิน ม.4 2.8 อรุณวทิยา ประจวบ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 53

28 315262 ดลนท ีประเดิมรัตนกลุ ม.4 3.36 ปทมุวไิล ปทมุธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 53

29 315239 สุรพงศ์ พรหมวชิยั ม.5 2.15 อดุรพฒันาการ อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 51

30 315360 พงษพศั สารินทร์ ม.4 3.73 อรัญประเทศ สระแกว้ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 51

31 315041 ณภทัร จติอารีย์ ม.4 3.15 มธัยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร พษิณุโลก ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 51

ประกาศผลพิจารณาเข้าหลักสูตรตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2
ของนร.หลักสูตรเตรียมทหารเรียนออนไลน์ ระดบัชั้น ม.4 - 6 เทอม 1/62

ผลสอบเมือ่วันที ่4 สิงหาคม 2562 (ผลสอบเข้าตุลา'62 รอบที ่2)

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช้าระค่าจองเรียน ภายในวนัที ่30 ส.ค.62 และส่วนทีเ่หลือช้าระทีโ่รงเรียนในวนัรายงานตัว 28 ก.ย.62  (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์

             2. กรณีช้าระค่าเรียนทัง้หลักสูตรสามารถช้าระเต็มจ้านวนได้ (ค่าเรียนทัง้หมด 14,000 บาท)<รายละเอยีดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิม่เติมในแผ่นพบัทีป่ระกาศ>

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช้าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกทีพ่กัได้ / สอบถามเพิม่เติมได้ที ่032-389296  ทกุวนัเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน      

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **



คิดเปน็

ผลพิจารณา เปอรเ์ซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช้าระค่าจองเรียน ภายในวนัที ่30 ส.ค.62 และส่วนทีเ่หลือช้าระทีโ่รงเรียนในวนัรายงานตัว 28 ก.ย.62  (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์

             2. กรณีช้าระค่าเรียนทัง้หลักสูตรสามารถช้าระเต็มจ้านวนได้ (ค่าเรียนทัง้หมด 14,000 บาท)<รายละเอยีดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิม่เติมในแผ่นพบัทีป่ระกาศ>

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช้าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกทีพ่กัได้ / สอบถามเพิม่เติมได้ที ่032-389296  ทกุวนัเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน      

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

32 315206 ภธูเนศ ทมินิกลุ ม.4 3.66 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 51

33 315301 นนัทพทัธ ์เลิศสัฒนนนท์ ม.4 3.6 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชงิเทรา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 50

34 315526 ปริเยศ พมิพาเลีย ม.5 3.71 เตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สกลนคร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 50

35 315351 ณภทัร กลัยาณมติร ม.4 3.83 สวนกหุลาบวทิยาลัยนนทบ์รีุ นนทบ์รีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 50

36 315541 ปรัตถกร ยงัด้ารง ม.4 3.51 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 50

37 315493 ชนิโชติ นิม่ประเสริฐ ม.4 2.56 ราชวนิติ มธัยม กทม. ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 50

38 315172 โอบเอือ้ ไกรทรัพยส์ม ม.5 3.56 อนกุลูนารี กาฬสินธุ์ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 50

39 315303 สัณหณัฐ ยาแสง ม.6 3.6 สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

40 315402 ปานชนม ์ปานจนัทร์ ม.5 2.9 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

41 315095 ธนชติ บ้ารุงผล ม.4 3.46 นารีนกุลู อบุลราชธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

42 315029 ชภุณ พลประมวล ม.4 3.7 พบิลูวทิยาลัย ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

43 315216 ภริูวฒัน ์นภาลัย

นาย

สิบ 0 หอวงั กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

44 315213 วชริวนิทร์ วรเมศร์กานนท์ ม.5 3.17 อสัสัมชญัสมทุรปราการ สมทุรปราการ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

45 315190 ภาคิน ชาสังข์ ม.4 4 ชมุแพศึกษา ขอนแกน่ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 49

46 315396 อนวชั อดุม ม.5 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 48

47 315181 พฤทธพิงษ ์ปัน้ทอง ม.4 3.93 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 48

48 315560 ปณุยวร์ี เรืองสมวงศ์ ม.4 3 สาธติเกษตร กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 48

49 315076 ภวูศิ ล้ิมไพโรจน์ ม.4 3.51 สวนกหุลาบวทิยาลัยรังสิต ปทมุธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 48

50 315046 ภมูพิฒัน ์พพิธินวงค์ ม.4 3.75 สตรีศรีนา่น นา่น ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

51 315220 ธนวฒัน ์ปูแ่ตน ม.4 3.51 ประจกัษศิ์ลปาคาร อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

52 315425 ปยิดณัย กวาวหนึง่ ม.5 3.7 พริิยาลัย แพร่ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

53 315194 ธนชาติ ศรีจนัทร์ ม.4 3.15 บา้นดุงวทิยา อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

54 315436 กติติภมู ิปดัภยั ม.5 3.65 มหาชนะชยัวทิยาคม ยโสธร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

55 315569 กฤษฎา แพทยจ์นัลา ม.6 3.01 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

56 315424 เพชรกล้า สีเขยีว ม.5 3 ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

57 315002 กณิศพงศ์ อนสุา ม.5 2.97 มหาวชริาุธ สงขลา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

58 315367 วรีกลุ สร้อยค้า ม.5 3.5 หอวงันนท์ กรุงเทพฯ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 47

59 315136 ธรีเทพ บญุยงค์ ม.6 3 ยอแวฟอปุถมัภ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 46

60 315093 ณัฐกานต์ พมุมี ม.6 3.14 ดาวทอง นครนายก ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 46

61 315223 กรวฏัฏ ์ไหลพริิยกลุ ม.5 3.2 ก้าแพงแสนวทิยา นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 46

62 315120 กฤติธ ีประดับศรี ม.5 3.25 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 46

63 315090 ธนทัวชิญ์ แหลมไธสง ม.4 3.5 ศรีสะเกษวทิยาลัย ศรีสะเกษ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 46

64 315447 บรรณรต สดโสภา ม.4 3.86 เบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชงิเทรา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 45

65 315189 สิปปนนท ์ทองมศีรี ม.4 3.44 ชมุแพศึกษา ขอนแกน่ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 45

66 315201 พรีณัฐ บญุประเสริฐ ม.5 3.33 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 45



คิดเปน็

ผลพิจารณา เปอรเ์ซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช้าระค่าจองเรียน ภายในวนัที ่30 ส.ค.62 และส่วนทีเ่หลือช้าระทีโ่รงเรียนในวนัรายงานตัว 28 ก.ย.62  (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์

             2. กรณีช้าระค่าเรียนทัง้หลักสูตรสามารถช้าระเต็มจ้านวนได้ (ค่าเรียนทัง้หมด 14,000 บาท)<รายละเอยีดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิม่เติมในแผ่นพบัทีป่ระกาศ>

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช้าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกทีพ่กัได้ / สอบถามเพิม่เติมได้ที ่032-389296  ทกุวนัเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน      

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

67 315006 จริวทิย ์วรีานนัต์ ม.5 3.58 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 45

68 315443 ภานวุฒัน ์เมฆมะตูม ม.5 3.65 อยธุยาวทิยาลัย พระนครศรีอยธุยา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที ่2 45

69 315008 รัชตะศักด์ิ มะโนใหม่ ม.4 3.8 ศรีราชา ชลบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 44

70 315186 พศุตม ์ร่วมชาติ ม.4 2.9 รักษว์ทิยา ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 44

71 315137 ภริูพฒัน ์ตาดไธสง ม.4 3.89 ปากชอ่ง นครราชสีมา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 44

72 315119 จตุพล อปุญัญ์ ม.5 3.21 เบญจมราชรังสฤษฎิ2์ ฉะเชงิเทรา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 44

73 315542 ปวริศร์ วตัตะพฒัน์ ม.4 2.93 ปทมุเทพวทิยาคาร หนองคาย รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 44

74 315060 ศักด์ิสรัล เกษมสุขไพศาล ม.4 3.45 สามร้อยยอดวทิยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

75 315022 ปณัณวชิญ์ ภคทพิากร ม.5 3.76 ตะพานหนิ พจิติร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

76 315230 เบญจพล แกว้วรรณา ม.4 3.27 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

77 315238 กติิธร ผาระนดั ม.4 2.75 น้า้สวยวทิยา หนองคาย รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

78 315380 อริยธ์ชั อริยรุ่งเรืองกลุ ม.5 2.78 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

79 315071 วพิศิน ์พงศ์ศุภนมิติ ม.5 2.7 สาธติ มศว กทม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

80 315495 อภสิิทธิ ์พทุธวงษ์ ม.5 3.57 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

81 315302 จรัิฎฐ์ รัตนกลุ ม.4 3.02 อมาตยกลุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

82 315245 ปญัญา ธานี

นาย

สิบ 3.46 ค้าเขือ่นเเกว้ชนปูถมัภ์ ยโสธร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 43

83 315157 ศิววฒัน ์แสงจุย้วงษ์ ม.4 3.75 อา่งทองปทัมโรจนว์ทิยาคม อา่ทอง รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

84 315284 ณัฐพนธ ์สมมติุ ม.5 2 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

85 315205 เสกสรร สร้อยผล ม.6 2.79 หนองบวัพทิยาคาร หนองบวัล้าภู รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

86 315240 สิรวชิญ์ สมต้ังมัน่ ม.5 2.9 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

87 315156 ปญุญพศ หลิมจ้ารัส ม.5 3.3 สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

88 315293 ปฏพิล พรมลี ม.6 2.9 พนมไพร รัอยเอด็ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

89 315043 ภาณุพงศ์ เกลือกนั ม.5 3.5 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

90 315049 จาฏพุจน ์แสงกล้า ม.5 3.03 ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

91 315064 วรีเดช จนัทวาส ม.4 3.42 หนองแค''สรกจิพทิยา'' สระบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 42

92 315318 วทิรู ทราจารวตัร ม.5 3.63 เตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สกลนคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

93 315407 กฤติชาติ ปาลกวงศ์ ณ อยธุยา ม.5 3.54 บางสะพานวทิยา ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

94 315414 ธนายตุ บตุดา ม.4 2.9 ชมุพลโพนพสัิย หนองคาย รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

95 315530 ยศวริศ คมสินธุ์ ม.4 3.61 นวมนิทราชนิทูศิสตรีวทิยา2 ปทมุธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

96 315552 ศุภชยั ใจบญุ ม.4 2.83 อดุรพชิยัรักษพ์ทิยา อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

97 315021 ภมูริพ ีศรีฟา้ ม.5 3.37 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

98 315445 อชริะ วรีะพนัธุ์ ม.4 2.48 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

99 315231 ชนิาธร มาลาหอม ม.4 2.66 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

100 315175 ธรีวฒัน ์สาสังข์ ม.4 3.88 ศรีสะเกษวทิยาลัย ศรีสะเกษ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

101 315264 ณัฐนล พลูคุ้ม ม.4 3.46 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41
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             2. กรณีช้าระค่าเรียนทัง้หลักสูตรสามารถช้าระเต็มจ้านวนได้ (ค่าเรียนทัง้หมด 14,000 บาท)<รายละเอยีดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิม่เติมในแผ่นพบัทีป่ระกาศ>

      จงัหวดั      
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102 315100 อภมิขุ ชัน้สกลุ ม.4 3.05 วเิชยีรมาตุ ตรัง รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 41

103 315280 ธนพล ยกโต ม.5 3.8 สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

104 315551 เสฎฐวฒิุ ภแูล่นกี่ ม.4 3.8 สารคามพทิยาคม มหาสารคาม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

105 315322 บดี สาลี ม.4 3.18 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

106 315045 กนกศักด์ิ สีสาวแห ม.5 3.62 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

107 315218 วศิิษฏ ์เจนชยัภมูิ ม.4 3.5 ชมุแพศึกษา ขอนแกน่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

108 315099 ศุภสัณห ์พริบรรณ ม.4 3.88 พะเยาพทิยาคม พะเยา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

109 313053 ภบูดินทร์ หสักรกิง่ ม.5 2.8 ฤทธยิะวรรณาลัย กทม. รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

110 315524 เกริกชยั จบัเทยีน ม.4 3.1 หล่มสักวทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 40

111 315466 ปกครอง ทองค้า ม.5 3.8 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

112 315010 วฎัจกัร แสนชยัอาสา ม.6 2.4 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

113 315520 พร้อมพฒัน ์พรมทอง ม.4 3.12 หล่มสักวทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

114 315169 หาญไกร โลขนัธ์ ม.4 3.55 ชยัภมูภิกัดีชมุพล ชยัภมูิ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

115 315451 อชริา วรีะพนัธุ์ ม.4 2.72 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

116 315345 สุกฤต โต๊ะยี ม.5 3.37 วดัทรงธรรม สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

117 315404 ภพธรีา บอ่ค้า ม.4 3.86 ราชวนิติบางเขน กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

118 315373 ภาณุพงศ์ จอดนอก ม.6 3 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

119 315110 กนัตินนัท ์สิทธมิณีวรรณ ม.4 3.01 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

120 315508 คมกฤช เสมอเชือ้ ม.4 3.42 วงัดาลวทิยาคม ปราจนีบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

121 315287 รามพฒัน ์ถนดัทาง ม.5 2.6 นารีนกุลู อบุลราชธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

122 315366 ภทัรวงศ์ ประดับวงศ์ ม.4 3.02

สาธติมหาวทิยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชปูถมัป์ ปทมุธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

123 315210 ธนกฤษ กฤษฎาการภญิโญ ม.5 3.1 กนัทรลักษว์ทิยา ศรีสะเกษ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

124 315513 สุเมธ ค้าหอมกลุ ม.5 2.79 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรร? รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

125 315271 ไวยวฒิุ ยงัดี ม.5 3.75 บางสะพานวทิยา ประจวบ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

126 315532 กริชฏญิญ์ นอ้ยอาษา ม.5 3.38 ภเูขยีว ชยัภมูิ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

127 315005 ชษิณุพงศ์ โขวฒันชยั ม.4 3.2 สาธติศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

128 315391 กลุพทัธ ์เครือชะเอม ม.5 2.5 โยธนิบรูณะ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

129 315476 นริชน ค้าขาย ม.5 3.6 วชริาวธุวทิยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

130 315018 ณัฏฐ์พพิฒั นลิประกอบกลุ ม.5 3.4 สารสาสนเ์อกตรา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

131 315416 ธนพฒัน ์จติใจ ม.4 3.43 ศรีสวสัด์ิวทิยาคาร นา่น รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

132 315149 ปริญ เจริญจงึสันติ ม.5 3.25 เบญจะมะมหาราช อบุลราชธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

133 315228 ธรีพฒัน ์แสงฉวาง ม.4 3.36 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

134 315075 ฉตัรเกล้า นโรปการณ์ ม.4 3.55 นางรอง บรีุรัมย์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

135 315376 จรีศักด์ิ อนนัต์ทสิทธิ์ ม.4 3

สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ พระนครศรีอยธุยา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

136 315121 คณาวฒิุ แสงอไุร ม.5 3.43 มธัยมฐานบนิก้าแพงแสน นตรปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35



คิดเปน็

ผลพิจารณา เปอรเ์ซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช้าระค่าจองเรียน ภายในวนัที ่30 ส.ค.62 และส่วนทีเ่หลือช้าระทีโ่รงเรียนในวนัรายงานตัว 28 ก.ย.62  (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์

             2. กรณีช้าระค่าเรียนทัง้หลักสูตรสามารถช้าระเต็มจ้านวนได้ (ค่าเรียนทัง้หมด 14,000 บาท)<รายละเอยีดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิม่เติมในแผ่นพบัทีป่ระกาศ>

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช้าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกทีพ่กัได้ / สอบถามเพิม่เติมได้ที ่032-389296  ทกุวนัเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน      

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

137 315006 ศัยศ์รณ์ ทองหยวก ม.6 2.42 สตรีสมทุรปราการ สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

138 315361 ปภงักร ขนุารักษ์ ม.4 2.88 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

139 315475 กติติพศ ใหมชู่ ม.4 2.5 มหาวชริาวธุ สงขลา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

140 315036 ศิวกร ตันยะบตุร ม.4 3 มธัยมตากสินระยอง ระยอง รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

141 315273 กษมา นายาติ ม.5 3.25 นครพนมวทิยาคม นครพนม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

142 315033 ชยพล ไชยขนัแกว้ ม.4 3.86 สาธติเกษตร กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

143 315412 วชิชากร เสนชยั ม.5 2.9 พทุธชนิราชพทิยา พษิณุโลก รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

144 315275 วลัฮาดีย ์โอล้าผล ม.4 3.8 วรนารีเฉลิม สงขลา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

145 315005 ปฏภิาณ สินค้า ม.5 - อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

146 315298 กติติโชค มนุแิดง ม.4 3.08 เตรียมอดุมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

147 315468 คณิศร ภกัดีโต ม.4 3.6 อรัญประเทศ สระแกว้ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

148 315499 กติติพฒัน ์มหาศิริพนัธุ์ ม.4 3.2 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

149 315434 วณัฐพงศ์ ต้ังไทยขวญั ม.4 3.24 กรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

150 315193 เสฏฐวฒิุ กาญจนะเดชะ ม.5 2.72 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพฯ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

151 315027 อภฒิน ์อดุมศรี ม.5 2.77 เลยพทิยาคม เลย รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

152 315252 กวนิ สืบภา ม.5 2.6 นวมนิทราชทูศิ ทกัษณิ สงขลา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

153 315479 คุณากร เสารึก ม.5 3.73 ภเูวยีงวทิยาคม ขอนแกน่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

154 315167 ชนาธปิ โอโน ม.4 3.75 เบญจมราชานสุรณ์ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

155 315557 วศิน เขมน้เขตการ ม.5 3.16 ประเทอืงทพิยว์ทิยา กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

156 315249 ธนกฤต เราะหะวลัิย ม.5 2.28 เบญจมราชทูศิ นครศรีธรรมราช รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

157 315419 เธยีรวฒัน ์สิงหบ์รุาณ ม.6 3.33 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

158 315516 ประดิพทัธ ์เมอืงซ้าย ม.5 2.89 เทศบาล6นครเชยีงราย เชยีงราย รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

159 315357 วรีพจน ์ชืน่มาลัย ม.5 2.6 สวนกหุลาบวทิยาลัยธนบรีุ กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

160 315217 ชนาพฒัน ์อายวุฒัน์ ม.5 3.93 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

161 315300 จริะศักด์ิ ทองเณร ม.5 3.03 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

162 315133 ธนวฒัน ์สมนอ้ย ม.5 3.86 พนาศึกษา อ้านาจเจริญ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

163 315101 พชิญะ สีดา ม.4 2.5 สาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

164 315088 ฐิติกร พวงสุวรรณ ม.4 2.98 ประจวบวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

165 315343 กฤตนยั หมืน่หาญ ม.4 2.21 สาธติมหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

166 315257 ภมู ิประยรูรัตน์ ม.4 3.81 อสัสัมชญั กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

167 315346 ปรเมศร์ ไทยพทิกัษ์ ม.4 3.42 ศรียาภยั ชมุพร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

168 315304 สิรวชิญ์ พรหมปากดี ม.4 3.24 สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

169 315125 นพดล ภรัิญค้า ม.4 3.22 ศรีสวสัด์ิวทิยาคาร นา่น รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

170 315474 สรวศิ ธนาวร ม.5 3.43 ชยัภมูภิกัดีชมุพล ชยัภมูิ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

171 315106 ทกัษด์นยั คงทน ม.6 3.41 เฉลิมพระเกยีรติกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32
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172 315564 กติติศักด์ิ อ่า้เอีย่ม ม.4 3.5 วทิยาศาสตร์จฬุาภรณ์ราชวทิยาลัย ลพบรีุ ลพบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

173 315065 ปยิวฒัน ์หวงัปญัญา ม.4 3.61 เเกน่นครวทิยาลัย ขอนเเกน่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

174 315047 ภมูฐินนท ์ค้ามณีวณิชวงศ์ ม.5 3.12 ศรีสวสัด์ิวทิยาคาร นา่น รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

175 315500 เฉลิมภทัร เฉลิมศรี ม.4 3 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

176 315139 ชวณัฏฐ์ จนัทร์อิม่ ม.4 3.5 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพฯ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

177 315158 ณัฐพงศ์ จนัทร์ลอย ม.5 3.57 ทุง่สง นครศรีธรรมราช รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

178 315370 พชัรพล พลเรืองทอง ม.5 2.89 อนกุลูนารี กาฬสินธุ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

179 315477 เหล็กเพชร อทุยัฉาย ม.5 3.5 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

180 315489 พรีะณัฐ หารเหน็ ม.4 3.73 ปลายพระยาวทิยาคม กระบี่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

181 315426 เอดาวตั เยน็วฒันา ม.4 2.92 ศรียาภยั ชมุพร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

182 315411 ลัทธพล สมศรีษะ ม.6 3.73 ศรีกระนวนวทิยาคม ขอนแกน่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

183 315291 สุภคม หา้วหาญ ม.4 3.47 วทิยานกุลูนารี เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

184 315430 ธนกร คันธาเวช ม.5 2.79 ยพุราชวทิยาลัย เชยีงใหม่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

185 315454 ชนกนัต์ ชา่งภู่

นาย

สิบ 3.45 ไตรราช พระนครศรีอยธุยา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

186 315185 พรสวรรค์ นามวงค์ ม.5 2.4 ค้าแสนวทิยาสรรค์ หนองบวัล้าภู รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

187 315465 วษิณุ ชยัพนัธ์ ม.5 1.68 ปยิะมหาราชาลัย นครพนม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

188 315114 ฉฐัวฒัน ์จรรจาวจิกัษณ์ ม.5 2.51

สาธติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายมธัยมศึกษา

(ศึกษาศาสตร์) ขอนแกน่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

189 315068 นพกร ก้าเนดิ ม.4 3.73 กนัตังพทิยากร ตรัง รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

190 315432 เศรษฐกรญ์ บวัชู ม.4 3.6 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

191 315260 กฤติมขุ นวกจิกลุ ม.4 3.03 ราชวนิติบางเขน กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

192 315478 ปรุนนัท ์พุม่มา ม.4 2.96 มหาวชริาวธุ จงัหวดัสงขลา สงขลา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

193 315375 วราธร ศุภอกัษร ม.4 3.22 ฮ้ัวเฉยีวอบุลราชธาน ี2 อบุลราชธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

194 315289 ยศวฒ้น ์สัจจะวรีะชยั ม.4 3.6 หอวงั นนทบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

195 315192 ภานวุฒัน ์เขยีวชอุม่ ม.5 3.21 อเุทนพฒันา นครพนม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

196 600494 ภมูสิิทธิ ์ฦาชา ม.4 3.7 ชยัภมูภิกัดีชมุพล ชยัภมูิ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

197 315204 พสิษฐ์ สุนทราวนัต์ ม.4 3.6 วทิยาศาสตร์จฬุาภรณราชวทิยาลัย เพชรบรีุ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

198 315431 ศักด์ิสิทธิ ์วฒันจ้านงค์ ม.4 3.1 ศรีสะเกษวทืยาลัย ศรีสะเกษ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

199 315166 วิสิทธิ์ ศักด์ิ  หมืน่แกว้ ม.5 2.6 หาดใหญ่วทิยาลัย สมบรูณ์ กลุ กนัยา สงขลา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

200 315126 ทธัชรุัณย ์ประพฒันโ์พธิ์ ม.4 3.54 มงฟอร์ตวทิยาลัย เชยีงใหม่ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

201 315410 ตฤณ หวงัชยั ม.5 3.44 องครักษ์ นครนายก รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

202 315378 ธนวตั ค้ารินทร์ ม.4 2 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

203 315009 ธนกฤต แมน่ผล ม.4 3.93 บวัเชดวทิยา สุรินทร์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

204 315387 พรีดนย ์อคุ้า 3.23 ค้าสร้อยพทิยาสรรค์ มกุดาหาร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

205 315111 ธนทั เพยีโคตร ม.5 3.46 ดาวนายร้อย สงขลา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

206 315340 วรีพงษ ์ยงัอยูสุ่ข ม.5 3.53 สิงหส์มทุร ชลบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22



คิดเปน็

ผลพิจารณา เปอรเ์ซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช้าระค่าจองเรียน ภายในวนัที ่30 ส.ค.62 และส่วนทีเ่หลือช้าระทีโ่รงเรียนในวนัรายงานตัว 28 ก.ย.62  (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์

             2. กรณีช้าระค่าเรียนทัง้หลักสูตรสามารถช้าระเต็มจ้านวนได้ (ค่าเรียนทัง้หมด 14,000 บาท)<รายละเอยีดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิม่เติมในแผ่นพบัทีป่ระกาศ>

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช้าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกทีพ่กัได้ / สอบถามเพิม่เติมได้ที ่032-389296  ทกุวนัเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน      

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

207 315094 ปาณัสม ์ผลอนิทอง ม.4 3.54 ศรียาภยั ชมุพร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

208 315347 กรกช ขยนัสะการ ม.5 3.18 สามชกุรัตนโภคาราม สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

209 315565 วสุิทธ ์สาจ้าปา ม.4 3.72 บา้นดุงวทิยา อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

210 315014 ชาตโยดม ชอ้ยเครือ ม.5 2.15 ดรุณาราชบรีุวเิทศศึกษา ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 20

211 315459 ธธีชั ขนัธวธิิ ม.5 3.4 อกิเราะสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 16


