
คิดเปน็

เปอร์เซ็น

1 600459 นรวีร์   เทนอสิสระ ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 73

2 590998 ปณ๎ณธร   ชมบญุ ม.5 3.67 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 60

3 610063 ศตาย ุ  ดาษดา ม.5 3.81 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 58

4 610126 นพรุจ   ครุฑแดง ม.5 3.60 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 57

5 601346 พรีพงศ์   รอบคอบ ม.4 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 57

6 600562 ชัยยธ์นนิทร์   เฮงคราวิทย์ ม.4 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 53

7 590562 สลิล   อวยพร ม.5 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 52

8 601029 พสักร   ศิริเอก ม.5 3.21 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 52

9 581241 กฤษกร   กลุไทย ม.5 3.26 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 51

10 600255 จรัิฏฐ์   ชุมมะ ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 51

11 620265 พรีพฒัน ์  มาศศรี ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 51

12 601127 ปณ๎ณทัต   ดีจงเจริญ ม.4 3.33 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 51

13 620928 พชร ดลรวีธนากจิ ม.4 3.23 ทานตะวันไตรภาษา สมทุรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 50

14 590493 คุณานนต์ เสริมทรัพย์ ม.5 3.08 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 49

15 590987 พลรัฐ   เทพเจริญ ม.4 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 48

16 600241 ชนาธิป   วิโรจนศิ์ริ ม.5 2.48 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 47

17 601725 กติติชาติ   จฑูามาตย์ ม.4 3.81 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

18 610807 สิทธินนท์   หงษท์อง ม.4 2.70 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

19 601142 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.5 3.32 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

20 620551 จริเดช   ปอ้มใหญ่ ม.6 3.04 หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

21 591067 ทีปกร   อษุาสิริ ม.4 3.01 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

22 610375 ชนกานต์   สุขสวัสด์ิ ม.5 3.67 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

23 610380 ฌาณุวัตร   คล้ายสุทธิ์ ม.5 3.25 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 46

24 600306 พงษก์ติติ   ภฆูงั ม.4 2.75 สมทุรสาครบรูณะ สมทุรสาคร ติดต่อประชาสัมพนัธ์ 46

25 600565 รัชชานนท์   รักเดช ม.4 3.67 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 45

26 610025 นรเศรษฐ์ อเมกอง ม.4 3.79 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 45

27 590810 วรากร   กาญจนแพทยน์กุลู ม.4 3.50 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 45

28 620626 ธีรเดช   ละครวงษ์ ม.4 3.86 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ติดต่อประชาสัมพนัธ์ 45

29 620973 สาธิต กล่ินบปุผา ม.4 3.5 ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 45

30 620855 กติติบดินทร์   สุวรรณปทุมเลิศ ม.5 2.86 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 44

ผลการพิจารณาผู้สอบผ่านเข้าหลักสูตรตุลาคม'62
ของนักเรยีนหลักสูตรเตรยีมทหารวันอาทติย ์ระดับชั้น ม.4 - 6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันที ่4 สิงหาคม 2562 (ผลสอบเข้าตุลา'62 รอบที ่2)
หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

31 600456 เจษฎากร   เขยีนทอง ม.5 3.35 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 44

32 611120 ภทัร์   ศรีนลิ ม.5 2.87 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 44

33 610225 วิชยตุม ์  เพื่อนฝูง ม.4 3.40 สารสาสนว์ิเทศสายไหม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 44

34 611455 อติวัณณ์  เล้าพยอม ม.5 ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 44

35 620528 สรวิศ   เพยีรเจริญ ม.4 2.93 มธัยมวัดสิงห์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 44

36 610074 ณัฐคุณาสิน   ล้ิมไกรวุฒิ ม.4 3.84 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 43

37 590767 มนสัวิน   กองปน๎ ม.4 3.92 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 43

38 620295 พรีพฒัน ์สร้อยสุวรรณ ม.4 3.75 สารสาสนพ์ทิยา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 43

39 590953 ตรัย จติวัฒนาภริมย์ ม.4 3 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 43

40 620683 นนทพทัธ์   ขนัค า ม.5 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 43

41 620361 พชัรพล   กติติวิรยานนท์ ม.4 3.70 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

42 620926 ทินกร  ปทุมสูติ ม.5 3.5 อู่ทอง สุพรรณบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

43 620558 ผไทวิทย ์ปานจนัทร์ ม.6 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

44 610848 พรัีชชัย ขนุศิริ ม.4 3.9 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

45 611432 ณัฐดนยั   เอมออ่น ม.5 3.98 วัดหว้ยจระเขว้ิทยาคม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

46 601545 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกลุ ม.4 3.17 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

47 610725 วรภพ   ภมูไิชยวุฒิ ม.4 2.94 ถาวรานกุลู สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

48 611450 เดชตะกานต์   นฤภยั ม.4 2.77 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

49 590605 วรพล   วังพรม ม.4 3.16 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

50 600723 ตะวัน   ปณุณะเวส ม.4 3.36 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 42

51 601489 จตุรวิทย ์  อนิทร์ดวง ม.5 3.00 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

52 610530 สุธินนัท์   เซ้งเครือ ม.5 3.69 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

53 611324 คณิต   กลัดสมบรูณ์ ม.4 3.77 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

54 620515 ธนทัต   สลางสิงห์ ม.5 3.00 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

55 620130 เปรม   ลิขติอนนัตชัย ม.6 3.30 มธัยมวัดสิงห์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

56 620877 ธรรมภทัร์   โตแทน ม.4 3.20 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

57 580999 ณภทัร   ต่วนเครือ ม.5 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

58 610518 ภทัรพล   ตุ้มนอ้ย ม.6 3.40 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

59 600716 ตะวัน   ศรีชา ม.4 3.55 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

60 620303 ปณ๎ณวรรธ   ลือหาญ ม.4 3.67 เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

61 610443 อคัรพฒัน ์  วงศ์นมิติร ม.4 3.10 วัดราชบพธิ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

62 590972 ไกรวิชญ์   แซ่ล้ิม ม.4 3.36 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 41

63 610534 พสิิทฐ์   สงวนพนัธุ์ ม.4 3.09 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

64 600488 เสริมสุข   หมื่นโฮ้ง ม.4 3.82 บา้นไร่วิทยา อทัุยธานี ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

65 610105 ธนาคาร   จนัทะยา ม.4 3.50 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ อยธุยา ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

66 620903 นนัทวัฒน ์สุขโหมด ม.4 3.22 วัดราชบพธิ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

67 601764 ศรุต   ชัยเจริญ ม.4 3.62 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการฯ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

68 610860 รัฐนนท์   เมอืงสง ม.4 3.80 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

69 620703 วิศว   โพธิแ์กว้ ม.4 3.25 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

70 601577 สิทธิโชค   แกว้สระแสน ม.5 3.66 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

71 620601 พรีวิชญ์   วาลมนตรี ม.5 3.68 กาญจนภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

72 590433 ทศพร   คงคาหลวง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

73 610093 กติติพงษ ์  บญุสม ม.4 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

74 591122 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.5 3.76 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

75 600350 สิรวิชญ์   ปกุหตุ ม.5 3.56 วินติศึกษา ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

76 600346 อมรเทพ   แสงนาค ม.4 2.00 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้ตุลา62 รอบที่ 2 40

77 611036 อภสิิทธิ ์  อนพุนธ์พร ม.4 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

78 610114 ภทัรพล   หว้ยหงษท์อง ม.4 2.89 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

79 590692 พรภวิษย ์  พรหมเจริญ ม.4 3.20 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

80 601137 เมฆพฒัน ์  ฟา้รุ่งอรุโณทัย ม.4 3.80 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

81 610953 ยศวัฒน ์  นวพติร ม.5 2.78 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

82 600733 แทนรัก   ทองสมบรูณ์ ม.4 3.28 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

83 620852 เสกสรร จนัทร์ราช ม.4 3.98 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

84 620625 วรัญชัย   เจริญผล ม.4 3.51 วินติศึกษา ลพบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

85 620752 ภานพุฒัน ์  ประยงค์พนัธ์ ม.4 3.47 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 39

86 620616 กฤตัชญ์   นอ้ยกอ ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

87 610889 ชินพฒัน ์  แสงทวี ม.4 2.70 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

88 610615 พทุธิพงศ์   เอี่ยมอ านวย ม.5 3.06 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

89 590586 ธีรพล   รอตยนัต์ ม.5 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

90 601475 รัฐเซีย   สังขท์อง ม.5 2.95 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

91 620710 นนทกร   มปีา ม.4 3.97 อมาตยกลุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

92 590757 ชานนนติิ   วุฒิชัย ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

93 620299 พรไชย  เทียมเมฆา ม.4 3.16 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

94 610141 ชณัฐพนัธ์   หล้าศักด์ิ ม.4 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

95 580673 มงคลพฒัน ์  เกาสังข์ ม.5 3.3 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

96 591106 ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบติั ม.4 2.56 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

97 600519 ปณ๎ณวิชญ์   ส าเนยีง ม.4 3.40 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

98 620244 อนณ   ยอดอภกิลุ ม.4 3.47 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

99 601501 วิกรม   ขวัญเมอืง ม.5 2.68 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

100 581219 ชนมพ์ฤทธิ ์ กล่ินบปุผา ม.4 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

101 620501 ปญ๎จวิชญ์   โอฬารปติิพนัธ์ ม.4 3.01 บดินทรเดชา 2 (สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

102 601380 ปฏภิาณ   วงศ์ประภารัตน์ ม.5 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 38

103 620759 ณัฐพงษ ์  บตุรสี ม.4 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

104 601017 นวพล   ชิณศรี ม.5 3.72 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

105 600031 นฤชกร   เบญจมาลา ม.5 2.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

106 610101 รวิสุต   อนิทะสอน ม.5 2.99 นวมนิทราชินทิูศสวนกหุลาบ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

107 610535 บญัชา   เพยีงนั้น ม.4 3.28 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

108 611354 ณราฤทธิ ์  เจริญพร ม.4 3.55 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

109 590952 ตฤณ จติวัฒนาภริมย์ ม.4 3 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

110 581071 ธีร์ธวัช   บญุปรีชา ม.5 2.83 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

111 611337 เชาว์วัฒน ์  พลอยบศุย์ ม.4 3.00 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

112 601482 ชัยวลัญช์  กล่ินสุคนธ์ ม.5 3.25 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

113 620820 วัตรธวริญ   รัตนนนัท์ธกรณ์ ม.6 2.80 มารียอ์ปุถมัภ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

114 611294 ปภงักร   กาญจนอโนทัย ม.4 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

115 610503 วชิร   ชมญาติ ม.5 2.53 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

116 611301 จรัินดร์   โพธิทะโสม ม.5 2.11 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

117 620901 วิศรุตส์   อรยพรสวัสด์ ม.5 2.89 สารสาสนว์ิเทศกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

118 601083 ไวกณูฐ์   สุธีวีระอนนัต์ ม.4 3.01 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 37

119 620604 เศรษฐภมู ิ  หอมขจร ม.4 3.05 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

120 620013 พชรกร   ร่ืนยาน ม.5 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

121 610332 เกยีรติพนัธุ ์  กลุเกล้ียง ม.4 3.17 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

122 620967 พชร     ดนตรี ม.5 3.25 นวมนิทราชินทิูศสตรีวิทยาพทุธมณฑลกรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

123 620712 ทีปกร   เยน็จติต์ ม.4 2.29 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

124 601468 ภมูริพ ี  เดชศิริ ม.4 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

125 620909 ฐปณพงศ์ ภทัรเสรี ม.4 3.64 แสงอรุณ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

126 620554 ทิวัตถพ์งศ์   วรรณา ม.6 3.50 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

127 611440 ชิษณุพงศ์   เพง่ผล ม.5 3.16 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

128 611468 วงศพทัธ์   หยกสุริยนัต์ ม.4 2.93 กาญจนานเุคราะห์ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

129 620039 กษดิิศ   เขยีววงษ์ ม.4 3.18 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

130 620546 กรีติ   แสนสุข ม.6 3.52 ดรุณากาญจนบรีุ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

131 620746 อนตัตา   วงษแ์ดง ม.4 3.18 สมเด็จพระปยิมหาราชฯ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

132 620778 ธเนศวร   โปฟ๊า้ ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

133 620965 อรรคพล  เมอืงฮาม ม.6 3.33 มกุดาหาร มกุดาหาร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

134 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.4 3.09 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

135 590927 วชิระวิทย ์  สุวรรณรัตน์ ม.4 3.46 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

136 610854 สินสุธร   นติิธรรม ม.6 3.60 กนุนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 36

137 620548 พชิชากร   เกยีรติสุขสิริ ม.4 3.20 โยธินบรูณะ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

138 600174 พงศ์ภรณ์   ฉวีศักด์ิ ม.5 2.45 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

139 610069 วชิรายทุธ   พนัธุไ์ทย ม.4 3.39 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

140 620293 ธนวินท์   เกษมจติ ม.4 3.03 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

141 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.4 3 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

142 610456 วิทวัส   หนรุู่ง ม.4 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

143 590687 กฤษฎิ์   ประเสริฐนรัินดร์ ม.6 2.93 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

144 610818 ภทัรพล   ฮะค่อม ม.5 3.16 ประสาทรัฐประชากจิ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

145 620711 ภากร   สหพฒันา ม.4 3.68 วัดราชบพธิ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

146 620549 สุทธิกานต์   ปยิะเมธาง ม.4 3.87 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

147 620850 ณัฐวัตร   หนขูาว ม.5 2.58 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการฯ ปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

148 600614 ศิรวิชญ์   อยู่คง ม.4 2.60 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

149 620149 ชนมภมู ิ  ประจนัพล ม.4 2.58 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

150 601758 นครินทร์   เผือกนวล ม.5 3.12 วรรัตนศึ์กษา นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

151 610867 กฤตภพ   แสงแกว้ ม.4 3.51 เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

152 600498 ธัชพล   พณิเนยีม ม.5 3.10 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

153 610873 ธราดล   ผิวนิ่ม ม.4 3.44 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

154 610607 รนวริทธิ ์  อสิริยภานนัท์ ม.4 3.83 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

155 620726 ธนดล   เจริญคง ม.5 3.40 วัดหว้ยจรเขว้ิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 35

156 620373 ณัฐพล   เจยีมวงศ์สกลุ ม.4 2.50 บรมราชินนีาถราชวิทยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

157 600120 ณัฐวุฒิ   ปกเกล้า ม.4 3.33 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

158 620721 ธีรรัช   ชาวุฒิ ม.4 3.75 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

159 600287 กษด์ิิเดช   ปลาบู่ทอง ม.4 3.17 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

160 570773 วิรัชช์ชัย   ฤกษโ์หราภาณุกลุ ม.6 3.55 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

161 590547 ชัยวัฒน ์  พนัธ์พชื ม.4 3.69 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

162 601750 ปณ๎ณธร   กลุธวัชวรกจิ ม.4 2.27 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

163 620525 ศิวกร   อรุณมณี ม.5 3.08 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

164 601666 พฤฒนินัท ์นามสี ม.4 3.01 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

165 610796 สหสัภมู ิ  เจริญสุข ม.4 2.05 สารสาสนว์ิเทศสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

166 620913 นวภมู ิสดวกดี ม.4 3.31 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34
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             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600
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ผลการพิจารณา

167 620628 ปรุเชษฐ์   เฉยเกา่ ม.5 2.11 ดรุณาราชบรีุวิเทศศึกษา ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

168 610274 เฉลิมพล   วิเชียร ม.4 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

169 590478 อภวิิชญ์   เปรมปรีสุข ม.5 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

170 611004 ชยางกรู  เดชาฤทธิ์ ม.4 3.91 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

171 611205 เอื้อการย ์  ขอ้เพชร ม.4 3.07 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

172 620589 จริเมธ   รังสิตสวัสด์ิ ม.6 2.4 ต ารวจนครบาล นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

173 590943 ศุภกร   อภโิสภณกลุ ม.4 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

174 610383 ธนวัฒน ์เพช็ร์ปานกนั ม.6 2.82 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

175 611220 กติติคมเดช   สุนทรศักด์ิสิทธิ์ ม.4 2.75 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

176 611229 ธีรภทัร   เงินสมทุร ม.4 3.73 สมทุรสาครวิทยาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

177 620709 พชร   ภกัดีศรีสันติกลุ ม.4 3.96 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

178 591319 อคัรพนธ์   จลุกมล ม.5 3.10 มธัยมวัดสุทธาราม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

179 620499 สิรวิชญ์   ลัคนาโฆษติ ม.5 2.40 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

180 610162 ธีระพฒัน ์  ศรีรักษ์ ม.4 2.5 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

181 620550 ไชยนภนต์   เปร่ืองชะนะ ม.6 3.48 สารสาสนว์ิเทศฯ สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

182 600201 ณัฐภทัร   ยอดเช้ือ ม.4 2.62 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 34

183 611200 ทิชานนัทน ์  มาลาภริมย์ ม.4 3.90 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

184 620705 ปธิกร   สมหวังสกลุ ม.5 2.7 เซนต์ปเีตอร์ ธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

185 600518 ธนวินท์ ภู่ทอง ม.4 3.8 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

186 580455 อภชิาติ   เกตุนลิ ม.5 2.5 สารสาสนว์ิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

187 601749 ปณ๎ณทัต   กลุธวัชวรกจิ ม.4 2.86 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

188 600431 ภวูศิษฏ ์  นุ้ยโดด ม.4 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

189 611271 ชิษณุ   มาต านาน ม.4 3.39 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

190 620245 วุฒิภทัร   ล้อมพงษพ์พิฒัน์ ม.4 3.14 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

191 601415 สิทธิพล   ร าทะแย ม.5 2.86 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

192 610594 สรรเสริญ   สงวนให้ ม.4 2.68 อมัพวันวิทยาลัย สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

193 620110 บริรักษ ์แหวนเครือ ม.4 3.5 วัดหว้ยจรเขว้ิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

194 611272 เจษฎากร ชูเรือง ม.4 3.32 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

195 620963 รัชพล   เปี้ยวนาลาว ม.6 2.2 อู่ทอง สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

196 620921 กติติธัช  อนิทรยงค์ ม.4 3 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

197 620758 ปองคุณ   พนูทรัพยโ์สภณ ม.4 2.36 วัดหว้ยจรเขว้ิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

198 620723 กติติชัย   นงลักษณ์ ม.6 2.62 อู่ทอง สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

199 620552 ธนายตุ   ละมลู ม.4 3.57 ราชประชาสมาสัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

200 610404 ภคภทัร   พรรณสุข ม.4 3.27 มธัยมศึกษาเทศบาลเมอืงปทุม ปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33
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201 620725 กติติพงศ์   ทองหนกั ม.4 3.29 นวมนิทราชินทิูส สวนกหุลาบปทุมปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

202 611351 พนัธวัฒน ์  เยาว์นุ่น ม.4 3.40 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

203 620690 สิทธิพนัธ์   แกว้สิมมา ม.5 3.44 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

204 620849 บวร   พวัตระกลูทรัพย์ ม.4 2.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

205 620841 พลภทัร   ผิวขาว ม.5 3.40 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 33

206 620477 นนัธวัช   สีวงษจ์นัทร์ ม.5 3.37 ทีปง๎กรวิทยาพฒัน์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

207 611517 ชยพล   สาระ ม.4 3.15 กาญจนานเุคราะห์ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

208 601034 ปารม ี  โชคขจรเกยีรติ ม.6 3.43 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

209 620718 สุรพนัธ์   พึ่งเจาะ ม.6 3.48 เฉลิมพระเกยีรติฯ สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

210 601535 ฐานศิร์   พลบเนยีม ม.4 2.36 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

211 610790 ชุณหก์ฤช   ด้วงพรม ม.4 2.91 ศึกษานารี กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

212 620971 ฐศกญัวน ์ วิขมัภประหาร ม.4 2.74 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

213 600556 เจนณรงค์   ธรรมาชัยมงคล ม.4 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

214 315028 ณพวิทย ์สาทิตานนท์ ม.5 2.54 มธัยมวัดนายโรง กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

215 601172 สรยทุธ   บตุรหล า ม.5 3.10 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

216 601621 พฒิุพงศ์   อนิเหี้ยน ม.4 2.70 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

218 620964 สันติ   ปานสง่า ม.6 3.21 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

219 620792 นนทวุฒิ   คุ้มกนั ม.5 2.15 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดากรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

220 580485 อธิปวัฒน ์  พนัธุ ม.5 3.50 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

221 611262 สรวิชญ์   เดชชาย ม.5 3.33 มธัยมวัดเบญจมบพติร กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

222 601670 ธีรพฒัน ์  บรูณะสิงห์ ม.5 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

223 620699 พรีกานต์   พวงมาลี ม.4 2.04 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 32

224 611492 ค ารณ เฉดิโฉม ม.5 2.9 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

225 601130 ชนติพล   กลุภกัดี ม.5 3.53 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

226 620859 สรสิช เอี่ยมสี ม.4 3.45 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

227 610791 บญุชัย   เชิงชล ม.4 3.38 บางแพปฐมพทิยา ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

228 620925 นธกรณ์ สิทธิบุ่น ม.4 3.8 มธัยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

229 601148 ธราดล   โพธิเดช ม.5 2.9 นวมนิทราชินทิูศ หอวัง นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

230 610104 รณกร   แร่เพชร ม.4 2.62 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

231 620939 ธัชพล  ชิน้ป่ินเกลยีว ม.4 2.5 ยอแซฟอปุถมัภ์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

232 601418 ภาณุพงศ์   ชัยเจริญ ม.4 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

233 610112 ชัชนนิท์   เจริญสุข ม.4 2.72 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

234 581088 ธรรมภณ   เงินยิ่งสุข ม.5 3.50 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

235 610132 วราเมธ   ค าเสียง ม.4 2.94 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

236 620715 อคัรสิชฌ์   กง๋เกดิ ม.4 2.64 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

237 601258 ณภทัร   พศิาลสิทธิวัฒน์ ม.4 3.24 อสัสัมชัญบางรัก สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

238 610325 ชิษณุพงศ์   พลายละมลู ม.4 3.93 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

239 611470 ถริวัฒน ์  แจม่จ ารัส ม.5 3.10 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

240 610926 สถาพร   เทศเล็ก ม.4 2.09 ศึกษานารี กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

241 610426 ณัฐพนัธ์   บวัแกว้ ม.4 2.95 สาธิตวไลอลงกรณ์ ปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

242 610893 แทนไท   อิ่มทอง ม.4 3.27 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

243 610055 ธิติ   สุวรรณนอ้ย ม.4 2.70 บอสโกพทัิกษ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

244 611495 วิกรานต์   โชคเกษตรชัย ม.4 2.60 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

245 610134 เอกวัฒน ์เศวตภมูพิฒัน์ ม.4 3.65 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

246 610806 สร้างสรรค์   หงษท์อง ม.5 3.09 สมทุรสาครวิทยาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 31

247 600537 กติติพฒัน ์  วีรกลุวัฒนา ม.5 2.98 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

248 600399 ณภทัร   กาาญจนปรีชา ม.4 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

249 620687 อภรัิชต์   วัฒกะวรรณ์ ม.4 2.70 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

250 620247 หสัฐากร   หงษสุ์วรรณ ม.4 3.10 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

251 600847 วิศรุต   ค าบาง ม.5 3.25 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

252 620722 กาจพน   สอยเหลือง ม.5 2.53 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

253 591059 ชิษณุพงศ์   ชุ่มชัยรัตน์ ม.4 1.5 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

254 600766 กฤตพฒัน ์  จติรค า ม.4 2.81 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

255 620593 ทัณธร อนิไหม ม.4 3.36 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

256 590467 คุณากร   ทับทิมทอง ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

257 620678 ไชยวัฒน ์  หาดี ม.4 2.54 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

258 620542 ติณณภพ   ทับยงั ม.4 3.21 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

259 620587 อธิวัฒน ์  โสตถวิัฒน์ ม.5 3.10 บางปะกอก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

260 610913 ภทัรกร   สายสาหร่าย ม.4 3.62 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

261 610632 ธชาทชั  พวงส าลี ม.5 2 สารสาสนว์ิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

262 601724 กองทัพ   วันสามง่าม ม.4 3.68 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

263 590684 ชิติพทัธ์   ส าลีจติ ม.5 2.94 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

264 610994 ชลกฤษฏ ์  แจบ้ญุ ม.4 3.62 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

265 620095 ปณิธาน   รุ่งแสง ม.4 3.70 นวมนิทราชินทิูศ บดินทรเดชา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

266 580543 ปณ๎ณทัต   จติรจลุชลวัฒน์ ม.5 3.6 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

267 610886 พรีะพฒัน ์  ง้ิวทอง ม.5 3.48 วัดหว้ยจรเขว้ิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

268 610774 วรปรัชญ์   ตุ้มทอง ม.4 สาธิต มรภ.สวนสุนนัทา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30

269 611174 วรฤทธิ ์  ศรีสมบติั ม.5 3.75 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 30



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

270 611361 จรัิฏฐ์   พว่งนาค ม.4 2.38 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

271 620777 ภาสพงศ์   พลายแกว้ ม.4 3.59 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

272 620162 ฐานสัประกร   ลากลุ ม.4 2.56 ศรีอยธุยาฯ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

273 620350 อนาวิล นาคออ่น ม.4 3.04 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

274 611335 ชิตพล   เลิศจริกลุ ม.4 2.75 สาธิตสวนสุนนัทา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

275 610125 ภศูกร   นลินอ้ย ม.5 2.89 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

276 590475 ปยิพงษ ์  จอุอ่น ม.5 3.7 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

277 610402 ภคัพล   สุขโข ม.4 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

278 590584 ณัฐดนยั   ปะนนัโต ม.4 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

279 620677 กษโรจน ์  ศรีแยม้ ม.4 3.08 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

280 620966 สิทธิโชค   อนิทวัฒน์ ม.4 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

281 610099 เขมฆนทั   สุขอร่าม ม.4 2.50 เบญจมเทพอทิุศ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

282 620842 วิธวินท์   อนิทร์พฤกษา ม.5 2.56 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

283 601009 ธนกฤต   ทวีพรสุข ม.5 รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

284 611035 ปวีณ   คงไชย ม.4 3.48 นวมนิทราชินทิูศ สตรีวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

285 620895 พชัรินทร์   ศรีลับศรี ม.5 3.54 สกลวิทยา นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

286 620290 พชร ใจปานน้ า ม.4 3 สาธิตจฬุาฯ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

287 611418 ชัชนนท์   เคร่ืองทิพย์ ม.4 3.10 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

288 620817 ปณ๎ณวัฒน ์  ช่างประดิษฐ์ ม.4 2.50 ชลประทานวิทยา นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

289 610081 บวรภคั   แสงสว่าง ม.4 2.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

290 590482 พงศ์ปณต   ปานอ าพนัธ์ ม.4 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

291 610298 พริิยะ ศิริสงวนสุทธิ์ ม.4 3.21 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

292 620818 โชติภทัร   สระเดช ม.5 3.30 ทวารวดี นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

293 590929 นนทสิทธิ ์  คุณประดิษฐ์ ม.4 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

294 600987 วรัญชิต มากมลู ม.4 2.42 คงคาราม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 29

295 620311 อนาวิล ตันติวงศานกุลู ม.4 2.3 อสัสัมชัญศรีราชา ชลบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

296 620512 จริเวช   กาญจนกงกลุ ม.4 3.87 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

297 610051 มงคล   บญุด าเนนิ ม.4 3.46 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

298 611285 อภวิิชญ์   เสร็จกจิ ม.4 3.50 บรรหารแจม่ใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

299 620801 ญาณภทัร   บวัเผ่ือน ม.4 3.20 บางบวัทอง นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

300 620561 ธนวัฒน ์  รุ่งเรือง ม.4 รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

301 620046 ฐิติพฒัน ์มณฑา ม.4 3.16 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

302 610301 ณฐกร   ช่อองัชัญ ม.4 3.27 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

303 620775 สหรัฐ   ช้างแกว้ ม.6 2.00 ปากท่อพทิยาคม ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

304 620881 ศักด์ิกาฬ   แกว้พรม ม.5 2.76 สกลวิทยา นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

305 620781 ธนภทัร   ศิริรุ่งโรจนย์ิ่ง ม.4 2.50 ถาวรานกุลู สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

306 610283 ณัฐพล   เอื้อตระการวิวัฒน์ ม.5 3.00 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

307 620257 ณัฐพล   เสมอดี ม.4 2.37 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

308 610265 ศิวกร   ศรีทองคง ม.5 2.19 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

309 611325 อริยา   ทองวารี ม.6 2.82 ถาวรานกุลู สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 28

310 620776 อทิธิ   อารยสุคนธา ม.4 3.30 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

311 620567 ราชันย ์  เขม็ทอง ม.4 3.13 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

312 620509 วัชรพงษ ์  ครุฑจนัทร์ ม.4 2.44 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

313 620620 ปญุญาพฒัน ์  นิ่มทัศนศิริ ม.6 2.59 สมทุรสาครวิทยาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

314 620719 ศกร   ทองออ่น ม.4 2.86 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

315 611312 สัณหณัฐ   คุดรัมย์ ม.4 2.42 สวนกหุลาบวิทยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

316 620795 ชลชาติ   ทะสูญ ม.5 2.35 วัดราชบพธิ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

317 620727 รัชชานนท์   เทียนเงิน ม.4 3.61 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

318 620713 ปณิธิ   ตุลาธร ม.5 3.02 มาเรียลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

319 610911 กชทกานต์   สายกนั ม.5 2.30 เฉลิมพระเกยีรติสมทุรสาคร สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

320 620949 กฤษกร  นวลมา ม.4 2.76 วัดจนัทราวาส เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

321 590210 ยศกร   เรืองผิว ม.6 2.9 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

322 591138 ณัฐวัฒน ์  แฉง่สมบรูณ์ ม.5 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

323 620576 นราวิชญ์   จนัทาทอง ม.5 3.27 บางปะกอก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

324 610120 ลาภสิน   ทรัพยสิ์นสาคร ม.4 2.50 อาษาวิทยา สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

325 620314 ภคพล   จติิวงศ์ ม.4 3.05 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

326 620977 ยทุธชัย  เทพมณี ม.5 2.9 อรุณประดิษฐ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

327 620862 กอ้งภพ   คงกระพนัธ์ ม.4 2.50 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

328 620787 ธีรภทัร์   บณุรังศรี ม.5 2.30 วัดราชพธิ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

329 620564 เจษฎาวัฒน ์  สุวรรณวงษ์ ม.4 1.97 บรมราชินนีาถราชวิทยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

330 601547 ยศพล   ภู่ระหงษ์ ม.5 2.23 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 27

331 620440 จริภทัร   อยู่ใจเยน็ ม.4 2.88 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

332 620534 ปรินทร   โมรีศิลป์ ม.5 3.38 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

333 610197 รัชชานนท์   ชโนดมวิวัฒน์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

334 620816 ศุภกร   สุขจนัทร์ ม.5 3.33 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

335 590739 ปภคัพงษ ์  หารัญดา ม.4 3.03 บอสโกพทัิกษ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

336 610481 ภธูร   อ่ าสกลุ ม.6 2.25 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

337 610605 จริภทัร  รูปทอง ม.4 2 วัดเขาวัง ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26
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             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      
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ผลการพิจารณา

338 590664 ทวีเกยีรติ   วรชินา ม.5 2.55 สมทุรสาครวิทยาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

339 620724 ศุภวิชญ์   สวนจนัทร์ ม.4 2.60 บอสโกพทัิกษ์ นครปฐ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

340 600559 ภาสกร บรรดิษจนี ม.4 2.22 สาธิต มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยากรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

341 590913 กมลภพ  หล าแนะ ม.4 3 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

342 610338 ธนกฤต   ต้ังพทัิกษก์ลุ ม.4 3.00 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

343 601443 ชิษณุพงศ์   วงษศิ์ริ ม.4 3.38 นวมนิทราชินทิูศ บดินทรเดชา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

344 620749 ธนาพล   การพนัธุท์า ม.6 2.00 เทพมงคลรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

345 591123 คุณานนท์   คงทรัพย์ ม.6 3.06 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

346 620228 ยศภทัร   เอี่ยมดี ม.4 3.48 ชลประทานวิทยา นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

347 600966 กติติภณ   กานต์วรัญํู ม.4 2.21 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 26

348 610124 ธนภทัร   พวงนอ้ย ม.4 3.01 เบญจมเทพอทิุศ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

349 611279 ณัฐชนน   ล้ิมพพิฒันว์ัฒนา ม.5 2.73 วังไกลกงัวล ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

350 611032 ขวัญดี   มล้ีอม ม.5 3.62 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

351 611203 สรวิชญ์   ชิตชลธาร ม.4 2.24 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

352 620832 อทิธิพฒัน ์   สมานเกลียว ม.5 2.60 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

353 620573 ธนภทัร   จายะพนัธุ์ ม.4 2.63 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

354 620704 ภคพล   เสรีวิภาส ม.5 2.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

355 600155 วรินทร พรายศรี ม.4 3.77 ชะอ าคุณหญิงเนื่องบรีุ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

356 620717 ณัฐดนยั   อายนิดี ม.4 3.54 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

357 610446 การัณญาภาส   สังขสุ์วรรณ ม.4 2.40 บรมราชินนีาถราชวิทยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

358 610067 กติติธัช   ทองประเสริฐ ม.5 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

359 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.4 3.58 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

360 600731 ชิตธวัช   สาภกัดี ม.4 3.08 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

361 590636 ปยิวัฒน ์  โรจนธรรมเจริญ ม.4 3.14 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

362 620521 ธนากร   ฟเูหลือ ม.5 3.14 นนทบรีุวิทยาลัย นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

363 601742 นรพนธ์   ถานนั ม.4 1.98 รักษว์ิทยา ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

364 610917 ปภาวิชญ์   ดีเจริญ ม.4 2.25 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 25

365 620335 ศิวกร   ลอออนิทร์ ม.4 3.17 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

366 620298 คันธราฐ   บตุรโสภา ม.4 3.00 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

367 620972 วรพล  เนตรประภา ม.4 2.9 นาคประสิทธิ ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

368 610195 คณาธิป   สังขต้์อง ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

369 620840 อธิภทัร   คุ้งลึงค์ ม.4 2.83 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

370 620539 นนัทวุฒิ   อนิคล้าย ม.4 2.40 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

371 620728 ภมูนิทร์   ภู่เปล่ียน ม.6 3.06 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24
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372 620210 ศรัณยภ์ทัร   เรืองฤทธิ์ ม.4 3.03 ปทมุคงคา สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

373 620684 วณิชภคั   ศรีดี ม.4 3.29 เบญจมราชานสุรณ์ นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

374 601599 พชัรพล   สุกปล่ัง ม.3 3.57 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 24

375 610268 ศรัณยภ์ทัร   วงษป์าน ม.4 3.50 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

376 620231 พงษพ์ล  ศรีธรรมรงค์ ม.4 3.01 สารสาสนว์ิเทศฯ กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

377 591074 สุริยะ   โกตวัตร ม.4 3.20 สารสาสนป์ระชาอทิุศพทิยาคาร กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

378 620468 นนัทวัฒน ์  ปยินสุรณ์ ม.5 3.02 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

379 620297 ธนบรูณ์ ปญ๎จพาส ม.4 2.85 เทศบาล 5 รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

380 590361 สิทธิกร   ตันพชัิย ม.5 3.24 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

381 590483 พรลภสั   เกดิไพบลูย์ ม.4 3.11 สกลวิทยา นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

382 610200 ภทัรชัย   ออ่นทองหลาง ม.4 3.40 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

383 611323 วริศรา   เขยีวจนัทร์ ม.6 2.38 ถาวรานกุลู สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

384 601511 รตพล   ธรรมชัยชูศักด์ิ ม.5 3.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 23

385 620518 พงศพศั   สิริกติิขจร ม.4 2.45 สัตยาไส ลพบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

386 600749 จริาย ุ  พลูศิริกลุ ม.4 3.00 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

387 620685 ณภทัร   อคัคีเดช ม.4 2.3 มธัยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

388 600470 ณัฐภาคย ์  ชินอกัษร ม.4 2.48 บางปะอนิราชานเุคราะห ์1 อยธุยา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

389 590395 พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.4 3.42 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

390 611458 หรัิญรัฐ เพิ่มสุวรรณเจริญ ม.5 3.12 สามพรานวิทยา นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

391 620505 ชนะเดช   คงใจดี ม.6 3.28 บางแพปฐมพทิยา ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

392 620566 จกัรพนัธ์   นาคทับ ม.4 3.00 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

393 620970 ปฐวีร์   แจง้กระจา่ง ม.4 2.5 อนันาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 22

394 610587 วิศวะ   รักราษฎร์ ม.4 2.40 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

395 620103 ศักดิธัช   ฤทธิม์หา ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

396 620819 ธราเทพ   เอี่ยมจอ้ย ม.4 3.17 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

397 591177 กรวิชญ์   จนัทร์เมง่ ม.5 2.51 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

398 601783 วิศรุต   เง็กไซ ม.4 2.80 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

399 591178 วิธวินท์   ไวยว์ิทยา ม.4 3.21 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

400 620679 ทักษด์นยั   เหลืองอร่าม ม.5 2.52 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

401 620619 อติชาติ   สุขเนตร ม.4 2.79 โปลีราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

402 610042 ปณุธวัฒน ์  รัตนนนัท์ธกรณ์ ม.4 2.54 สารสาสนว์ิเทศธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 21

403 620553 เจนภพ   หรัิญรักษ์ ม.4 3.70 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 20

404 620825 อทิธิชัย   แยม้ช่ืน ม.4 1.77 มธัยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 20

405 601685 กฤตาณัฐ   ป๎้นงาม ม.4 2.91 มธัยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 20



คิดเปน็

เปอร์เซ็น

หมายเหตุ   1. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน (เงินสด) ภายในวันที่ 30 ส.ค.62 และส่วนท่ีเหลือภายใน 22 ก.ย.62 ท่ีเรือนประชาสัมพนัธ์

             2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเต็มจ านวนได้ (ค่าเรียนท้ังหมด 14,000 บาท)  
                (หากไมร่จองเรียนถอืว่านร.สละสิทธิ)์

      จงัหวดั      

             3. ผู้ช าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหสิ้ทธิใ์นการเลือกท่ีพกัได้ / สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

406 620531 ชาตโดม   ช้อยเครือ ม.5 2.15 ดรุณาวิเทศศึกษา ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 20

407 620896 สิทธา  แยม้แสง ม.4 2 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 19

408 600234 ศิรภทัร   โนรี ม.5 2.50 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 16

409 610243 กรวิชญ์   เจยีวกก๊ ม.5 3.70 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

410 611255 กฤตนนั   ธุวสถติย์ ม.4 2.96 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

411 620510 กฤษณะ   เฮ้งเจริญ ม.5 2.36 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

412 620917 กอ้งภพ วรรณภกัด์ิ ม.4 3.19 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

413 601035 กอ้งเมอืง   จา่หมื่นปราบนคร ม.4 3.45 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

414 580578 กนัตินนัท์   แกว้กญัญา ม.6 3.24 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

415 620924 ขวัญนคร คุ้มกลัด ม.6 1.5 ทวารวดี นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

416 610024 คฑาเทพ   ประทุมศรีขจร ม.5 2.50 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

417 620633 จกัรภทัร   สุขสมบรูณ์ธนา ม.4 3.60 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

418 620941 จิรันธนิน  คสูนิทรัพย์ ม.4 3.82 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

419 620516 จฑุาภทัร   พเิชฐวัฒนา ม.4 3.54 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

420 601741 ชนนัดา   พนินาศักด์ิ ม.4 3.25 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

421 620878 ชยาวัทน ์  ภู่ฮะ ม.4 3.50 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

422 580360 ชาญ   เจดิสกลุ ม.5 3.89 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

423 610471 ไชยวุฒ   เท่ียงธรรม ม.5 2.72 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

424 620978 ณัฐณิชา  ทรัพยค์ านณู ม.6 2.7 อาชีวะศึกษาดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

425 620688 ณัฐพงศ์   สุกามนิทร์ ม.5 2.15 ประจกัษศิ์ลปาคาร อดุรธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

426 620923 ณัฐวุฒิ จั่นวิลัย ม.5 3.64 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

427 620716 ณัฐสิทธิ ์  ผิวทอง ม.6 2.98 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

428 610083 ดวงปกรณ์   อาศา ม.4 2.64 ชลประทานวิทยา นนทบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

429 620969 ทนาชา  แสงอคัคี ม.4 3.5 สมทุรสาครวิทยาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

430 620829 ทรงกลด   ธีรนนท์ ม.6 2.30 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

431 620920 ทวีวัฒน ์กาสี ม.4 2 สารสาสนว์ิเทศสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

432 590417 ธนกฤต  จนัทร์หอม ม.5 2.20 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

433 611209 ธนดล  พุ่มสีนลิ ม.4 3.03 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

434 601136 ธนเดช   นนัทะศรี ม.4 3.30 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

435 570525 ธนภพ   ข าล้วน ม.6 2.98 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

436 600088 ธนภทัร บญุเจริญ ม.5 3.62 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

437 610928 ธรรมรัตน ์  ปาละกะวงศ์ ณ อยธุยาม.4 2.93 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

438 620866 ธัญญเทพ   สุขไชยศรี ม.4 3.63 ราชประชาสมาสัยฯ สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

439 620502 นรากานต์   ถิ่นวงษแ์พง ม.6 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0
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440 620693 บรูพา   สนทาหงส์ ม.4 2.60 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมธัยม สมทุรปราการ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

441 620714 ปฏภิาณ   แกว้โอภาส ม.6 3.00 มธัยมวัดมกฏุกษตัริย์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

442 550598 ปฏภิาณ   จ าปาศรี ม.6 2.22 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

443 620351 ประภาคย ์  วารนชิ ม.4 3.20 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

444 611391 ปณ๎ณทัต  เงินทองดี ม.4 3.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

445 611489 ปณ๎ณวัฒน ์  เพชรกลู ม.4 2.75 สาธิต ม.รามแหง กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

446 620791 ปิ่นแกว้   นมิะบตุร ม.4 2.24 สมทุรสาครวิทยาลัย สมทุรสาคร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

447 620904 พงศ์ธร  รักษชุ์มคง ม.5 2.7 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

448 620753 พงศ์ระพ ี  สมพทัิกษ์ ปวส. 3.24 วิทยาลัยเทคนคิราชบรีุ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

449 601522 พรหมพริิยะ  จนีศรีคง ม.5 3.19 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

450 620742 พชัรพล   ท้วนเครือ ม.4 3.74 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

451 620720 พลัลภ   พุ่มเกตุ ม.4 3.00 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

452 590545 พธิา   ภวภตูานนัท์ ม.5 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

453 620927 พสิิษฐ์ สืบสินนนัทพร ม.4 2.85 เซนต์ดอมนิกิ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

454 601036 ภคพล   กลุกรินธีรรม ม.4 3.57 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

455 620323 ภทัรพงศ์   ภทัรกวิน ม.4 3.50 ฤทธิยวรรณาลัย กรุงเทพฯ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

456 580612 ภาคิน   แกว้ศรี ม.5 3.77 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

457 620897 ภาณุพงศ์  สายแสง ม.5 2.74 วัดราชบพธิ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

458 611500 ภมูภิทัร เขยีวข า ม.4 3.05 อรุณประดิษฐ์ เพชรบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

459 610682 ภริูพฒัน ์  กลมกล่อม ม.4 3.12 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

460 620864 ภริูวัฒน ์  ช่ืนบาน ม.5 1.45 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

461 620922 รวิชญ์ ลือบางใหญ่ ม.6 สภ.มารวิชัย เสนา อยธุยา รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

462 600936 เริงฤทธิ ์ ค ากาหลง ม.4 3 สหบ ารุงวิทยา นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

463 620898 วงศธร  เอี่ยมวนานนทชัย ม.4 2.51 มธัยมวัดนายโรง กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

464 620908 วณัฐพงศ์  ต้ังไทยขวัญ ม.4 3.24 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

465 560543 วรวลัญช์   โอโ้ลม ม.6 3.40 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

466 610223 วรินทร   เมอืงพรหม ม.4 2.90 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

467 590730 วสิษฐ์พล   หสัดีพงษ์ ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

468 551017 วีรไทย   จงมี ม.6 3.4 ศรียาภยั ชุมพร รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

469 620779 วีรพจน ์  ช่ืนมาลัย ม.5 2.65 สวนกหุลาบวิทยาลัยธนบรีุ กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

470 611303 ศิรเดช   บญุมาก ม.4 3.09 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

471 611429 ศุภกร   แจม่ศรี ม.5 2.60 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

472 620844 สวโรจน ์  พงศ์ศรีสุภกร ม.5 2.10 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

473 620745 สหรัฐ   เจริญศิลป์ ม.4 3.52 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0
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ที ่   รหสัประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ผลการพิจารณา

474 620741 สิทธิกร   เท่ียงพนูวงศ์ ม.5 2.81 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

475 620706 สิทธิศักด์ิ   เช้ือประเสริฐ ม.6 2.80 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

476 600163 สิรภพ   วรรณสูตร ม.4 2.75 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

477 601641 สิรภพ  นวนพลอย ม.4 2.86 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

478 620356 สิรสพล ใจบญุ ม.4 3.6 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

479 570638 สุกลัย ์  เพง่พศิ ม.6 3.70 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

480 610625 สุชานนท์   พรศิริรัตน์ ม.5 3.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

481 601716 แสงตะวัน   ไกรส าโรง ม.5 2.30 เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้า กรุงเทพ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

482 610278 อดิลักษณ์   เลิศประเสริฐพนัธ์ ม.4 2.16 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

483 600492 อคัคเดโช   แจง้ค า ม.4 3.54 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0

484 600491 อทิธิเดชะ   แจง้ค า ม.5 3.75 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี รอสอบรอบ 1 ก.ย.62 0


