
โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

1 601623 ศิริวัฒน   โชคชัยธนพัฒน ม.5 3.96 เทพศิรินทร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 83

2 591266 สิงหา   รัชตมหาคุณ ม.5 3.75 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 78

3 591265 ปกสกนธ   สกิมงาม ม.6 3.75 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 78

4 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.4 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 77

5 581017 ณัฐสิทธิ์ ฮั้นพะเนิน ม.5 3.62 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 74

6 610297 อนุสัญญา   แกวสุวสิงห ม.4 3.88 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 73

7 620508 ศุภวิชญ   แสงทับทอง ม.5 3.82 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 72

8 570726 ธนทัต   กาญจนแพทยนุกูล ม.6 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 71

9 591286 โชตินล   เศวตรักต ม.5 3.83 เซนตดอมินิก กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 70

10 580645 นที   ชะออนชม ม.5 3.75 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 70

11 610023 เสฏฐวุฒิ   สมสงวน ม.5 3.92 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 70

12 590402 อนุพงษ   ผองอําไพ ม.5 2.95 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 68

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

12 590402 อนุพงษ   ผองอําไพ ม.5 2.95 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 68

13 610039 ศิรภพ   อริยเดช ม.5 3.60 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 68

14 590642 ฐานพันธ   สิงหาวรวงศ ม.5 3.94 สาธิต มรภ.บานสมเดจ็ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 67

15 601043 ศุภกร   หนูรัตน ม.5 3.96 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 67

16 590737 ธนโชต ิ  คุมพร ม.6 2.35 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 67

17 620562 ฐิรวัฒน   เกิดศรี ม.4 ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 67

18 610049 ธนวัฒน   แกวมณี ม.5 3.95 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 65

19 600084 วงศธร   แยมฉาย ม.5 3.00 สาธิตเกษตร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 64

20 591043 ทินภัทร   ชาวกระบุตร ม.4 3.98 ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 64

21 591055 ณัฐดนัย   สอดแสงอรุณงาม ม.4 3.84 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 64

22 611138 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.5 3.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 64

23 620526 พงศธร   พูลทวีธรรม ม.4 3.80 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 64

24 610660 สิรวิชญ   แจมจํารัส ม.4 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 64

25 620543 เอกพงษ   สุวรรณศรี ม.5 3.91 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

26 600669 เกียรติยศ   เอกทรงพล ม.6 3.70 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

27 620802 รฤกโชต   บุรีรัตน ม.5 3.85 เทพศิรินทร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

28 600022 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย ม.5 3.54 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

29 590717 กฤษณ   เมนขํา ม.5 3.59 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

30 590527 สิรวิชญ   ศีลวัตพงศ ม.5 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

31 590697 ยศพนธ   เฉลิมพรวโรดม ม.6 3.43 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 63

32 620814 อัครวิชช   วองวัฒนโรจน ม.5 3.71 ทีปงกร 3 กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 62

33 590439 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.6 2.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 62

34 590508 ญาณพัฒน   ตันเจริญ ม.5 2.89 พนมทวนชนูปถัมภ กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 62

35 600877 ศุภากร   ฤกษศุภพร ม.4 3.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 62

36 610434 สุรพงศ   อรามมนุปญญากุล ม.4 3.86 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 6236 610434 สุรพงศ   อรามมนุปญญากุล ม.4 3.86 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 62

37 610642 พิสิษฐ   ชนชยาเตชสิทธิ์ ม.5 3.56 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 61

38 620131 ณัฐกฤติย   ภัทรศิษไพศาล ม.6 3.37 ทานตะวันไตรภาษา กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 61

39 610273 รัชเดช   ตีระกิจวัฒนา ม.5 3.56 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 61



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

40 580534 อัมรินทร   หวยหงษทอง ม.6 3.64 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 61

41 610180 ศุภวิชญ   แยมสรวล ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 61

42 610798 พีชพล   แกวเสียง ม.5 2.70 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 61

43 600954 ปยพนธ   ใจยินดี ม.5 3.80 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 60

44 620815 ชยากร   ยังมีมา ม.5 4.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 60

45 610034 พงศภัค   ชื่นนาคะกุล ม.5 3.70 ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 60

46 610602 ธีรภัทร   สุขเกษม ม.6 2.70 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

47 610117 ธนบูรณ   เดชสมบูรณรัตน ม.5 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

48 610595 ศิริมงคล   แกวอําไพ ม.5 3.39 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

49 600487 อนุชิต   ยังประดิษฐ ม.5 3.28 ถาวรรานุกูล สมุทรสงคราม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

50 610825 เฉลิมศักดิ์   แสงประเสริฐ ม.6 นายรอยตํารวจ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

51 620788 พชรพล   เงาฉาย ม.5 3.11 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 5951 620788 พชรพล   เงาฉาย ม.5 3.11 เบญจมราชูทิศ จันทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

52 611188 เทพนคร   โอโน ม.5 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

53 610440 บุณฑยกร   อิ่นคํา ม.4 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

54 620199 กฤศ   แปงเครื่อง ม.4 3.30 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 59

55 610261 ณัฐพงศ   สงชุม ม.5 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 58

56 620831 คุณธร   อารยาภิวัฒน ม.5 2.98 เทพศิรินทร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 58

57 610028 ธนกร   จุระกะนิสก ม.5 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 58

58 601761 อภิรัตน   อัมพรรัตน ม.4 3.40 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 58

59 580508 ภัคพล   ศรีชัยธํารง ม.6 3.25 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 58

60 590922 กฤษณะ สายสวาท ม.5 3.03 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 58

61 560587 สิทธิพล   สําราญ ม.6 2.60 อัสสัมชัญธนบุรี สมุทรสาคร ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

62 590578 ศุภพล   ปญญาสม ม.4 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

63 610115 ปุญญพัฒน   สมานหมู ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

64 601445 ศุภณฐั   เสือคลาย ม.5 3.32 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

65 610348 กนกพล   กลิ่นเกลี้ยง ม.5 3.60 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

66 610257 คมปกรณ   พวงดอกไม ม.4 3.90 นครสวรรค นครสวรรค ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

67 580368 ชนกันต   เลิศนภากูล ม.6 3.10 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

68 610177 ศิวภาคย   พันธวานิช ม.4 3.90 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

69 601776 ศิรชิต   ศรีขาว ม.4 3.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 57

70 590611 เสกสรัล   ทองสีจัด ม.4 3.31 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 56

71 611106 สรวิชญ   ศิริวรรณ ม.5 3.36 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 56

72 620219 วิทวัส   วรสาร ม.4 3.37 สมุทรปราการ สมุทรปราการ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 56

73 601425 คุณากร   ลาภสงผล ม.4 3.41 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 56

74 620511 ปฐมพงษ   แปนแกว ม.5 3.50 เทศบาลปลูกปญญาฯ ภูเก็ต ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 56

75 610740 พศวีร ทิพยเที่ยงแท ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 5675 610740 พศวีร ทิพยเที่ยงแท ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 56

76 590487 ณัฐดนัย   บุญไพศาลดิลก ม.6 3.60 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

77 581196 ศักดิธัช   สวัสดี ม.5 3.21 เทพศิรินทร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

78 620467 ปานศิริ   ปริสิทธิ์ ม.5 3.40 เทพศิรินทร สมุทรปราการ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

79 580603 ตุลย พูนพิทักษสกุล ม.5 2.05 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

80 580361 รัฐศักดิ์   พิลาสุข ม.5 3.5 มัธยมวัดเบญจมบพิธ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

81 620919 พัฒนากร  จั่นแกว ม.6 3.13 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

82 620599 ธนกร   สังวาลยเงิน ม.5 3.25 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

83 580781 อิทธิ   ฤทธิ์เดช ม.5 3.73 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

84 600770 จุลจักรกฤช   ชูคง ม.6 3.82 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

85 620523 ธนาธิป   อัครโชตสิกุล ม.4 ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

86 590721 นินนาท   สุขเทศ ม.5 3.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

87 610190 วีรากร   จรูญศรี ม.4 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

88 590959 สิรวัฒน   ใจดี ม.6 3.46 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

89 620537 พศวีร   บุญธรรม ม.5 3.69 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 55

90 601449 ศุภณฐั   ปริสุทธิ์สุนทร ม.6 3.28 อูทอง สุพรรณบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 5490 601449 ศุภณฐั   ปริสุทธิ์สุนทร ม.6 3.28 อูทอง สุพรรณบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

91 600856 ชยวุฒิ   จันทรชนะ ม.4 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

92 610972 อวิรุทธิ์   ตั้งวงค ม.5 3.19 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

93 600534 วรภัทร   ปานโต ม.4 3.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

94 620097 กันตพงศ   พรหมานนท ม.4 3.85 นครสวรรค นครสวรรค ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

95 601570 ศุภณฐั   งานทวี ม.4 3.87 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

96 620621 อมรเวธน   วาสรับ ม.4 3.42 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 54

97 611425 กิตติธัช   สายจันทร ม.5 3.57 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

98 620054 ธนพงศ   ปอมปราณี ม.4 3.34 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

99 620945 ธนโชต ิ สุขชัย ม.5 3 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

100 611289 ภัทรพล   พรหมอยู ม.4 3.8 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

101 620010 นภัสดล   วิรุฬบุตร ม.5 2.90 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

102 600948 โชติพัตร   กี้ประเสริฐทรัพย ม.5 3.48 เทพศิรินทร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

103 600199 ภวิษยดนัย   อุไรเลิศ ม.5 3.10 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

104 580542 ธนบัตร   แปนนอย ม.5 3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

105 620284 ฑัตพล   พูลคลาย ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

106 611230 ธารเทพ   บุญศิลป ม.4 3.56 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 53

107 601710 นรวัชร   หลักศิลา ม.4 3.91 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 52

108 620600 จิรเมธ   จางผล ม.5 3.30 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 52

109 601087 ภัทรวิน   ตุมพลอย ม.4 3.55 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 52

110 610017 วชิรวิทย   อุดมสุข ม.4 3.29 รัตนโกสินทรสมโภชฯ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 52

111 610259 นพรัตน   สอิ้งทอง ม.5 3.50 แสงอรุณ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 52

112 590668 ฉัตรตระกูล   ทั่งทอง ม.5 3.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 52

113 580626 ภาณุวัฒน   เอี่ยมสําอางค ม.5 2.80 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51

114 590029 ณัฐวุฒิ   สะคาน ม.6 3.16 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51114 590029 ณัฐวุฒิ   สะคาน ม.6 3.16 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51

115 620755 รัฐภาส   อรุณชาติ ม.5 3.28 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51

116 601506 ราเมศวร   อัษฎายุธ ม.6 3.50 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51

117 620615 กฤตภาศ   นอยกอ ม.5 3.92 เทพศิรินทร กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

118 600911 พิชชากร   ยาปอม ม.5 3.34 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51

119 570379 ปณณธร   ชํานาญราช ม.6 3.26 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 51

120 620708 กองภพ   ยืนยง ม.6 2.79 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

121 611227 ภูมิปรัช   เมฆโพธิ์ ม.5 3.30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

122 620565 ศิรศักย   ศิรสุกล ม.4 3.36 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

123 600945 ศุภกร   กีบาง ม.4 3.10 สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

124 590418 ณัฏพล   ปญญาสม ม.5 3.28 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

125 610835 ภาณุวิชญ   อวมแอรม ม.5 2.67 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

126 600109 ภาณุพงศ   เกลือกัน ม.5 2.90 เทพศิรินทร นนทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

127 611006 กัณฑเอนก   พวงพิศ ม.5 3.85 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 50

128 620476 ศิขรินทร   ทัศนเสวี ม.4 3.76 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

129 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย ม.4 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49129 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย ม.4 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

130 590521 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.5 3.14 รัตนโกสินทรสมโภชฯ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

131 620504 รชต   ชูคดี ม.4 3.60 อัสสัมชัญธนบุรี ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

132 591129 เสกสรรค   พุมใบศรี ม.4 3.74 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

133 620556 ภาณุวัฒน   ไพศาล ม.5 3.75 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

134 590915 สุภกฤษฎิ์  ดิษเจริญ ม.5 2.00 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

135 620255 ณภัทร   ลีวัฒนา ม.4 3.49 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

136 601644 ชนสิษฎ   ทองยอน ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

137 620611 วรภัทร   วรรณชัย ม.4 3.29 สาธิต ม.ขอนแกน ขอนแกน ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 49

138 610698 จิตติฐิพงษ   วิชัยคําจร ม.5 2.60 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

139 581066 กานตพงศ   เบาทอง ม.5 3.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

140 600642 วิษณุ   ชุมจิต ม.4 3.41 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

141 610590 มณฑล   สุปงคลัด ม.4 3.50 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

142 620793 สุรวิชญ   พวงมาลัย ม.5 3.80 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

143 601081 จักรพันธ   ศิริรัตน ม.4 3.68 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

144 620614 วรชน   ใจซื่อ ม.4 3.23 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

145 600294 ภัทรชนน   นาคเถื่อน ม.4 3.59 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

146 590504 ภัทรดนัย   ชิดเครือ ม.5 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

147 601609 เมธวัจน   ฤทธิ์ชัยทิพย ม.4 3.78 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 48

148 620034 นนทพัทธ สุคนปมาน ม.4 3.2 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

149 580558 วุฒิปกรณ   ยุทธศักดารักษ ม.5 3.97 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

150 580512 ธนาพล   หงสแกว ม.5 3.63 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

151 620634 ธนพนธ   ตรีสารศรี ม.6 3.30 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

152 611506 ปรภัทร   รัตนโสภณ ม.4 3.62 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

153 610116 ภาณุพันธ   แกวเพ็ชร ม.4 3.87 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47153 610116 ภาณุพันธ   แกวเพ็ชร ม.4 3.87 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

154 590675 ชนกันต   รีพี ม.4 3.95 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

155 610216 ปฏิภาณ   เพียรไพโรจน ม.5 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

156 620062 ภีมพัฒน   อัศวฤกษนันท ม.4 3.90 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

157 610031 คุณากร   สนทนา ม.4 3.4 เทพศิรินทร นนทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

158 610050 ณภัทร   วรรณรส ม.5 3.87 วินิตศึกษา ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

159 571149 เขมทัต   หอยสังข ม.6 3.5 นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

160 620294 กฤษ   กันเรืองชัย ม.4 2.03 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

161 611496 พยุหพล   บุญญา ม.4 3.50 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

162 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.4 3.91 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

163 601071 ประกาศิต   พันธุแตง ม.4 3.53 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 47

164 620020 ณภัทรภากร   เสมพูล ม.4 3.86 เทพศิรินทรนนทบุรี นนทบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

165 600273 พวัสส   ธีรธนาวิโรจน ม.4 3.10 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

166 620689 รชต   ออมสิน ม.5 2.80 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

167 601713 พริสร   ชาวหนองหิน ม.5 3.03 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฯ กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

168 600097 กองกิดากร   ปาจินะ ม.4 3.4 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46168 600097 กองกิดากร   ปาจินะ ม.4 3.4 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

169 590965 ณัฐนนท   สรรเสริญ ม.5 2.26 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

170 600873 โรจนศักดิ์ พันธประเสริฐ ม.4 3.23 มัธยมบานบางกะป กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

171 600973 ชัยชนะ   ทวีสุข ม.5 3.39 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

172 601135 จุลดิส   เดชเฟอง ม.4 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

173 610158 เขมณัฐ   พรายแกว ม.4 3.80 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

174 620128 รมยธีรา   บุญเสรฐ ม.5 3.75 อํานวยศิลป กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

175 620744 ฐณาภพ   พุมกุมาร ม.4 2.75 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

176 590774 พิทวัส   พงศชุตินันท ม.4 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

177 580732 บุลากร  เกตุแกว ม.5 2.62 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

178 610118 ชิโณทัย   ทศพรเบญจรัชต ม.4 3.81 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 46

179 611367 กันตธีร   ปยพงศวรกุล ม.4 4.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

180 580780 สุชัจจ   คุมพะเนียด ม.5 3.09 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

181 620885 กันตัง   ชวยแจง ม.4 ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

182 620843 เสฏฐนันท   เจริญศักดิ์ ม.5 3.40 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

183 601610 ภูริวัจน   ฤทธิ์ชัยทิพย ม.4 3.51 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

184 610169 ณัฐวีร   สมประสงค ม.5 3.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

185 620833 พงศธร   ทรัพยสกุล ม.5 3.48 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

186 601678 พัสกร   นาคประสูตร ม.4 2.95 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

187 591034 ภควัต   มีคุณ ม.4 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

188 620056 เจษฎา   แสนหาสิ่ว ม.4 3.32 มัธยมวัดสิงห กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

189 620707 ณัฐ   ลําจวน ม.6 2.56 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

190 620557 พลอธิป   ดิษฐคลึ ม.5 2.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

191 600122 สิรวิชญ   อื้อฮก ม.5 2.23 พิบูลสงครามอุปถัมภ ราชบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

192 600476 ฐปนนท   จุนทการ ม.4 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45192 600476 ฐปนนท   จุนทการ ม.4 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

193 600644 ภวันธร   แกวระยา ม.4 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

194 620603 เอกพัฒน   พัฒนวิบูลย ม.4 3.83 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

195 601693 ณัฐดนัย   เลิศแกว ม.4 2.87 พรหมานุสรณ เพชรบุรี ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

196 601490 ประสิทธิ์   หมูมาก ม.5 2.63 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

197 620608 พงษพิพัฒน   วงศสืบสกุล ม.4 3.79 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ ผานเกณฑเขาตุลา62 รอบที่ 1 45

198 600488 เสริมสุข   หมื่นโฮง ม.4 3.82 บานไรวิทยา อุทัยธานี รอสอบรอบถัดไป 44

199 620228 ยศภัทร   เอ่ียมดี ม.4 3.48 ชลประทานวิทยา นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

200 600562 ชัยยธนินทร   เฮงคราวิทย ม.4 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

201 611324 คณิต   กลัดสมบูรณ ม.4 3.77 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 44

202 590987 พลรัฐ   เทพเจริญ ม.4 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

203 610607 รนวริทธิ์   อิสริยภานันท ม.4 3.83 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 44

204 600241 ชนาธิป   วิโรจนศิริ ม.5 2.48 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

205 600498 ธัชพล   พิณเนียม ม.5 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

206 580999 ณภัทร   ตวนเครือ ม.5 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

207 620601 พีรวิชญ   วาลมนตรี ม.5 3.68 กาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 44207 620601 พีรวิชญ   วาลมนตรี ม.5 3.68 กาญจนภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

208 610074 ณัฐคุณาสิน   ลิ้มไกรวุฒิ ม.4 3.84 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 44

209 620039 กษิดิศ   เขียววงษ ม.4 3.18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 44

210 601670 ธีรพัฒน   บูรณะสิงห ม.5 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

211 620709 พชร   ภักดีศรีสันตกิุล ม.4 3.96 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 44

212 620551 จิรเดช   ปอมใหญ ม.6 3.04 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 44

213 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.4 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 44

214 601577 สิทธิโชค   แกวสระแสน ม.5 3.66 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

215 601346 พีรพงศ   รอบคอบ ม.4 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

216 620855 กิตติบดินทร   สุวรรณปทุมเลิศ ม.5 2.86 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

217 610443 อัครพัฒน   วงศนิมิตร ม.4 3.10 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

218 601725 กิตติชาติ   จูฑามาตย ม.4 3.81 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

219 620928 พชร ดลรวีธนากิจ ม.4 3.23 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 43

220 610375 ชนกานต   สุขสวัสดิ์ ม.5 3.67 เทพศิรินทร นนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

221 600120 ณัฐวุฒิ   ปกเกลา ม.4 3.33 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

222 581219 ชนมพฤทธิ์  กลิ่นบุปผา ม.4 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 43

223 611279 ณัฐชนน   ลิ้มพิพัฒนวัฒนา ม.5 2.73 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 43

224 600716 ตะวัน   ศรีชา ม.4 3.55 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

225 600733 แทนรัก   ทองสมบูรณ ม.4 3.28 กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

226 600350 สิรวิชญ   ปุกหุต ม.5 3.56 วินิตศึกษา ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

227 601741 ชนันดา   พินนาศักดิ์ ม.4 3.25 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

228 611285 อภิวิชญ   เสร็จกิจ ม.4 3.50 บรรหารแจมใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

229 620683 นนทพัทธ   ขันคํา ม.5 3.23 ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค รอสอบรอบถัดไป 43

230 620913 นวภูมิ สดวกดี ม.4 3.31 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

231 601127 ปณณทัต   ดีจงเจริญ ม.4 3.33 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43231 601127 ปณณทัต   ดีจงเจริญ ม.4 3.33 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

232 620516 จุฑาภัทร   พิเชฐวัฒนา ม.4 3.54 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43

233 591067 ทีปกร   อุษาสิริ ม.4 3.01 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 43

234 620604 เศรษฐภูมิ   หอมขจร ม.4 3.05 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 43
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หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

235 600346 อมรเทพ   แสงนาค ม.4 2.00 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 43

236 620046 ฐิติพัฒน   มณฑา ม.4 3.16 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 42

237 610332 เกียรติพันธุ   กุลเกลี้ยง ม.4 3.17 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 42

238 620877 ธรรมภัทร   โตแทน ม.4 3.20 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 42

239 620323 ภัทรพงศ   ภัทรกวิน ม.4 3.50 ฤทธิยวรรณาลัย กรุงเทพฯ รอสอบรอบถัดไป 42

240 620593 ทัณฑธร   อินไหม ม.4 3.36 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 42

241 601142 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.5 3.32 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 42

242 610101 รวิสตุ   อินทะสอน ม.5 2.99 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 42

243 620728 ภูมินทร   ภูเปลี่ยน ม.6 3.06 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 42

244 620787 ธีรภัทร   บุณรังศรี ม.5 2.30 วัดราชพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 42

245 590493 คุณานนต เสริมทรัพย ม.5 3.08 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 42

246 611470 ถิรวัฒน   แจมจํารัส ม.5 3.10 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 42246 611470 ถิรวัฒน   แจมจํารัส ม.5 3.10 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 42

247 601482 ชัยวลัญช  กลิ่นสุคนธ ม.5 3.25 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 42

248 610534 พิสิทฐ   สงวนพันธุ ม.4 3.09 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

249 570773 วิรัชชชัย   ฤกษโหราภาณุกุล ม.6 3.55 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

250 610195 คณาธิป   สังขตอง ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 41

251 601468 ภูมิรพี   เดชศิริ ม.4 3.5 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

252 601545 พศวีร   ศักดิ์ศรีสกุล ม.4 3.17 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

253 620859 สรสิช   เอ่ียมสี ม.4 3.45 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ รอสอบรอบถัดไป 41

254 610132 วราเมธ   คําเสียง ม.4 2.94 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

255 600614 ศิรวิชญ   อยูคง ม.4 2.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

256 620548 พิชชากร   เกียรติสุขสิริ ม.4 3.20 โยธินบูรณะ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

257 610790 ชุณหกฤช   ดวงพรม ม.4 2.91 ศึกษานารี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

258 610025 นรเศรษฐ์ อเมกอง ม.4 3.79 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

259 591319 อัครพนธ   จุลกมล ม.5 3.10 มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

260 610953 ยศวัฒน   นวพิตร ม.5 2.78 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

261 620718 สุรพันธ   พึ่งเจาะ ม.6 3.48 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 41

262 610114 ภัทรพล   หวยหงษทอง ม.4 2.89 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 41

263 610424 นรากร   โพธิ์ลอม ม.4 3.80 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

264 601083 ไวกูณฐ   สุธีวีระอนันต ม.4 3.01 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

265 620710 นนทกร   มีปา ม.4 3.97 อมาตยกุล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 41

266 601418 ภาณุพงศ   ชัยเจริญ ม.4 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

267 620688 ณัฐพงศ   สุกามินทร ม.5 2.15 ประจักษศิลปาคาร อุดรธานี รอสอบรอบถัดไป 41

268 611004 ชยางกูร  เดชาฤทธิ์ ม.4 3.91 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

269 580673 มงคลพัฒน   เกาสังข ม.5 3.3 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

270 620908 วณฐัพงศ  ตั้งไทยขวัญ ม.4 3.24 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 41270 620908 วณฐัพงศ  ตั้งไทยขวัญ ม.4 3.24 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

271 601380 ปฏิภาณ   วงศประภารัตน ม.5 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 41

272 620587 อธิวัฒน   โสตถิวัฒน ม.5 3.10 บางปะกอก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

273 620898 วงศธร  เอี่ยมวนานนทชัย ม.4 2.51 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40
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** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

274 590692 พรภวิษย   พรหมเจริญ ม.4 3.20 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 40

275 610380 ฌาณุวัตร   คลายสุทธิ์ ม.5 3.25 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 40

276 611440 ชิษณุพงศ   เพงผล ม.5 3.16 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 40

277 590998 ปณณธร   ชมบุญ ม.5 3.67 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 40

278 601742 นรพนธ   ถานัน ม.4 1.98 รักษวิทยา ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 40

279 600565 รัชชานนท   รักเดช ม.4 3.67 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 40

280 580485 อธิปวัฒน   พันธุ ม.5 3.50 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 40

281 620515 ธนทัต   สลางสิงห ม.5 3.00 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

282 600201 ณัฐภัทร   ยอดเชื้อ ม.4 2.62 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 40

283 620013 พชรกร   รื่นยาน ม.5 3.50 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

284 590810 วรากร   กาญจนแพทยนุกูล ม.4 3.50 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 40

285 620818 โชติภัทร   สระเดช ม.5 3.30 ทวารวดี นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 40285 620818 โชติภัทร   สระเดช ม.5 3.30 ทวารวดี นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 40

286 600088 ธนภัทร บุญเจริญ ม.5 3.62 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

287 611262 สรวิชญ   เดชชาย ม.5 3.33 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

288 620711 ภากร   สหพัฒนา ม.4 3.68 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

289 611468 วงศพัทธ   หยกสุริยันต ม.4 2.93 กาญจนานุเคราะห กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 40

290 610042 ปุณธวัฒน   รัตนนันทธกรณ ม.4 2.54 สารสาสนวิเทศธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

291 610069 วชิรายุทธ   พันธุไทย ม.4 3.39 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 40

292 611455 อติวัณณ  เลาพยอม ม.5 รอสอบรอบถัดไป 40

293 620616 กฤตัชญ   นอยกอ ม.5 3.30 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 40

294 611220 กิตติคมเดช   สุนทรศักดิ์สิทธิ์ ม.4 2.75 ยอแซฟอุปถัมภ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 39

295 620703 วิศว   โพธิ์แกว ม.4 3.25 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 39

296 620567 ราชันย   เข็มทอง ม.4 3.13 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 39

297 610456 วิทวัส   หนูรุง ม.4 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 39

298 610105 ธนาคาร   จันทะยา ม.4 3.50 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ อยุธยา รอสอบรอบถัดไป 39

299 601475 รัฐเซีย   สังขทอง ม.5 2.95 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 39

300 620103 ศักดิธัช   ฤทธิ์มหา ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 39

301 580342 ณฐวีร   ชัยสมิต ม.5 3.50 เขมาภิรตาราม นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 39

302 620628 ปุรเชษฐ   เฉยเกา ม.5 2.11 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 39

303 620752 ภานุพัฒน   ประยงคพันธ ม.4 3.47 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 39

304 620941 จิรันธนิน  คูสนิทรัพย ม.4 3.82 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 39

305 600287 กษิดิ์เดช   ปลาบูทอง ม.4 3.17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 39

306 620314 ภคพล   จิติวงศ ม.4 3.05 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 39

307 601489 จตุรวิทย   อินทรดวง ม.5 3.00 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 39

308 620850 ณัฐวัตร   หนูขาว ม.5 2.58 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 38

309 611205 เอื้อการย   ขอเพชร ม.4 3.07 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 38309 611205 เอื้อการย   ขอเพชร ม.4 3.07 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

310 620895 พัชรินทร   ศรีลับศรี ม.5 3.54 สกลวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

311 620717 ณัฐดนัย   อายินดี ม.4 3.54 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

312 620726 ธนดล   เจริญคง ม.5 3.40 วัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

313 611036 อภิสิทธิ์   อนุพนธพร ม.4 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

314 620552 ธนายุต   ละมูล ม.4 3.57 ราชประชาสมาสัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

315 620477 นันธวัช   สีวงษจันทร ม.5 3.37 ทีปงกรวิทยาพัฒน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

316 580543 ปณณทัต   จิตรจุลชลวัฒน ม.5 3.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

317 620299 พรไชย  เทียมเมฆา ม.4 3.16 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

318 620722 กาจพน   สอยเหลือง ม.5 2.53 สันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

319 600174 พงศภรณ   ฉวีศักดิ์ ม.5 2.45 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

320 610860 รัฐนนท   เมืองสง ม.4 3.80 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

321 620549 สุทธิกานต   ปยะเมธาง ม.4 3.87 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

322 611335 ชิตพล   เลิศจิรกุล ม.4 2.75 สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

323 620842 วิธวินท   อินทรพฤกษา ม.5 2.56 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

324 620499 สิรวิชญ   ลัคนาโฆษิต ม.5 2.40 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38324 620499 สิรวิชญ   ลัคนาโฆษิต ม.5 2.40 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

325 611294 ปภังกร   กาญจนอโนทัย ม.4 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

326 620373 ณัฐพล   เจียมวงศสกุล ม.4 2.50 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

327 600518 ธนวินท   ภูทอง ม.4 3.97 เซนตยอแซฟยานนาวา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

328 620561 ธนวัฒน   รุงเรือง ม.4 รอสอบรอบถัดไป 38

329 600031 นฤชกร   เบญจมาลา ม.5 2.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

330 620356 สิรสพล ใจบุญ ม.4 3.6 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

331 591178 วิธวินท   ไวยวิทยา ม.4 3.21 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

332 601724 กองทัพ   วันสามงาม ม.4 3.68 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

333 620293 ธนวินท   เกษมจิต ม.4 3.03 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

334 620719 ศกร   ทองออน ม.4 2.86 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 38

335 611432 ณัฐดนัย   เอมออน ม.5 3.98 วัดหวยจระเขวิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 38

336 610126 นพรุจ   ครุฑแดง ม.5 3.60 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 38

337 620130 เปรม   ลิขิตอนันตชัย ม.6 3.30 มัธยมวัดสิงห กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 37

338 620243 จินระภัทร   จงจุดเทียน ม.4 3.20 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 37

339 601137 เมฆพัฒน   ฟารุงอรุโณทัย ม.4 3.80 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 37

340 611303 ศิรเดช   บุญมาก ม.4 3.09 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 37

341 620554 ทิวัตถพงศ   วรรณา ม.6 3.50 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ รอสอบรอบถัดไป 37

342 620546 กีรติ   แสนสุข ม.6 3.52 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

343 620965 อรรคพล  เมืองฮาม ม.6 3.33 มุกดาหาร มุกดาหาร รอสอบรอบถัดไป 37

344 610112 ชัชนินท   เจริญสุข ม.4 2.72 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 37

345 620901 วิศรุตส   อรยพรสวัสด ม.5 2.89 สารสาสนวิเทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

346 610225 วิชยุตม   เพื่อนฝูง ม.4 3.40 สารสาสนวิเทศสายไหม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 37

347 611272 เจษฎากร ชูเรือง ม.4 3.32 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 37

348 590545 พิธา   ภวภูตานันท ม.5 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37348 590545 พิธา   ภวภูตานันท ม.5 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

349 591106 ปรเมษฐ   ศักดิ์สมบัติ ม.4 2.56 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

350 600852 เสกสรร   จันทรแซ ม.4 3.98 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ รอสอบรอบถัดไป 37

351 600556 เจนณรงค   ธรรมาชัยมงคล ม.4 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37
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ที่สอบผาน
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ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

352 620866 ธัญญเทพ   สุขไชยศรี ม.4 3.63 ราชประชาสมาสัยฯ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป 37

353 620509 วัชรพงษ   ครุฑจันทร ม.4 2.44 สตรีนครสวรรค นครสวรรค รอสอบรอบถัดไป 37

354 601130 ชนิตพล   กุลภักดี ม.5 3.53 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 37

355 620468 นันทวัฒน   ปยนุสรณ ม.5 3.02 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

356 620727 รัชชานนท   เทียนเงิน ม.4 3.61 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

357 600431 ภูวศิษฏ   นุยโดด ม.4 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

358 600306 พงษกิตติ   ภูฆัง ม.4 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 37

359 620677 กษโรจน   ศรีแยม ม.4 3.08 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 37

360 591138 ณัฐวัฒน   แฉงสมบูรณ ม.5 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 37

361 620625 วรัญชัย   เจริญผล ม.4 3.51 วินิตศึกษา ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

362 581241 กฤษกร   กุลไทย ม.5 3.26 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

363 600731 ชิตธวัช   สาภักดี ม.4 3.08 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37363 600731 ชิตธวัช   สาภักดี ม.4 3.08 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 37

364 600723 ตะวัน   ปุณณะเวส ม.4 3.36 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 37

365 620690 สิทธิพันธ   แกวสิมมา ม.5 3.44 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 36

366 620303 ปณณวรรธ   ลือหาญ ม.4 3.67 เทพศิรินทรนนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 36

367 600492 อัคคเดโช   แจงคํา ม.4 3.54 หนองเสอืวิทยาคม ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 36

368 601172 สรยุทธ   บุตรหลํา ม.5 3.10 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 36

369 590586 ธีรพล   รอตยันต ม.5 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 36

370 620247 หัสฐากร   หงษสุวรรณ ม.4 3.10 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 36

371 590757 ชานนนิติ   วุฒิชัย ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 36

372 610913 ภัทรกร   สายสาหราย ม.4 3.62 ศรัทธาสมุทร สมทุรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 36

373 590395 พชรพล   ชูวงศวาน ม.4 3.42 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 36

374 620921 กิตติธัช  อินทรยงค ม.4 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

375 600847 วิศรุต   คําบาง ม.5 3.25 สุคนธีรวิทย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

376 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.4 3 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

377 610051 มงคล   บุญดําเนิน ม.4 3.46 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

378 611312 สัณหณัฐ   คุดรัมย ม.4 2.42 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 35

379 590475 ปยพงษ   จุออน ม.5 3.7 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

380 610807 สิทธินนท   หงษทอง ม.4 2.70 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

381 610928 ธรรมรัตน   ปาละกะวงศ ณ อยุธยา ม.4 2.93 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

382 610791 บุญชัย   เชิงชล ม.4 3.38 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

383 610886 พีระพัฒน   งิ้วทอง ม.5 3.48 วัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

384 620745 สหรัฐ   เจริญศิลป ม.4 3.52 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

385 620715 อัครสิชฌ   กงเกิด ม.4 2.64 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

386 610383 ธนวัฒน เพ็ชรปานกัน ม.6 2.82 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

387 620849 บวร   พัวตระกูลทรัพย ม.4 2.5 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 35387 620849 บวร   พัวตระกูลทรัพย ม.4 2.5 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 35

388 620776 อิทธิ   อารยสคุนธา ม.4 3.30 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

389 611351 พันธวัฒน   เยาวนุน ม.4 3.40 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

390 620245 วุฒิภัทร   ลอมพงษพิพัฒน ม.4 3.14 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

391 620778 ธเนศวร   โปฟา ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 35

392 620746 อนัตตา   วงษแดง ม.4 3.18 สมเด็จพระปยมหาราชฯ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

393 600491 อิทธิเดชะ   แจงคํา ม.5 3.75 หนองเสอืวิทยาคม ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 35

394 620244 อนณ   ยอดอภิกุล ม.4 3.47 เซนตคาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 35

395 600537 กิตติพัฒน   วีรกุลวัฒนา ม.5 2.98 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

396 611492 คํารณ เฉิดโฉม ม.5 2.9 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 35

397 620923 ณัฐวุฒิ จั่นวิลัย ม.5 3.64 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 34

398 620841 พลภัทร   ผิวขาว ม.5 3.40 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

399 610404 ภคภัทร   พรรณสุข ม.4 3.27 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุม ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 34

400 600559 ภาสกร บรรดษิจีน ม.4 2.22 สาธิต มรภ.บานสมเดจ็เจาพระยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

401 610243 กรวิชญ   เจียวกก ม.5 3.70 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

402 610024 คฑาเทพ   ประทุมศรีขจร ม.5 2.50 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 34402 610024 คฑาเทพ   ประทุมศรีขจร ม.5 2.50 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 34

403 620505 ชนะเดช   คงใจดี ม.6 3.28 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 34

404 620534 ปรินทร   โมรีศิลป ม.5 3.38 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 34

405 620777 ภาสพงศ   พลายแกว ม.4 3.59 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 34

406 620903 นันทวัฒน สุขโหมด ม.4 3.22 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

407 620816 ศุภกร   สุขจันทร ม.5 3.33 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

408 610283 ณัฐพล   เอ้ือตระการวิวัฒน ม.5 3.00 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

409 620525 ศิวกร   อรุณมณี ม.5 3.08 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

410 620713 ปณิธิ   ตุลาธร ม.5 3.02 มาเรียลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

411 620922 รวิชญ ลือบางใหญ ม.6 สภ.มารวิชัย เสนา อยุธยา รอสอบรอบถัดไป 34

412 611391 ปณณทัต  เงินทองดี ม.4 3.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 34

413 620351 ประภาคย   วารนิช ม.4 3.20 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

414 611301 จิรันดร   โพธิทะโสม ม.5 2.11 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

415 610926 สถาพร   เทศเล็ก ม.4 2.09 ศึกษานารี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

416 610124 ธนภัทร   พวงนอย ม.4 3.01 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 34

417 620716 ณัฐสิทธิ์   ผิวทอง ม.6 2.98 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 34

418 590929 นนทสิทธิ์   คุณประดิษฐ ม.4 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

419 611229 ธีรภัทร   เงินสมุทร ม.4 3.73 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 33

420 610268 ศรัณยภัทร   วงษปาน ม.4 3.50 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

421 610104 รณกร   แรเพชร ม.4 2.62 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

422 590664 ทวีเกียรต ิ  วรชินา ม.5 2.55 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 33

423 620840 อธิภัทร   คุงลึงค ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

424 620501 ปญจวิชญ   โอฬารปติพันธ ม.4 3.01 บดินทรเดชา 2 (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

425 620705 ปธิกร   สมหวังสกุล ม.5 2.7 เซนตปเตอร ธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

426 620792 นนทวุฒิ   คุมกัน ม.5 2.15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33426 620792 นนทวุฒิ   คุมกัน ม.5 2.15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

427 590433 ทศพร   คงคาหลวง ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

428 610200 ภัทรชัย   ออนทองหลาง ม.4 3.40 กรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

429 591059 ชิษณุพงศ   ชุมชัยรัตน ม.4 1.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 33



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

430 620721 ธีรรัช   ชาวุฒิ ม.4 3.75 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

431 600234 ศิรภัทร   โนรี ม.5 2.50 บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

432 590972 ไกรวิชญ   แซลิ้ม ม.4 3.36 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 33

433 620829 ทรงกลด   ธีรนนท ม.6 2.30 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

434 610854 สินสุธร   นิติธรรม ม.6 3.60 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

435 620149 ชนมภูมิ   ประจันพล ม.4 2.58 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 33

436 590943 ศุภกร   อภิโสภณกุล ม.4 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

437 601148 ธราดล   โพธิเดช ม.5 2.9 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 33

438 600766 กฤตพัฒน   จิตรคํา ม.4 2.81 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 33

439 601749 ปณณทัต   กุลธวัชวรกิจ ม.4 2.86 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 33

440 610725 วรภพ   ภูมิไชยวุฒิ ม.4 2.94 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 33

441 601621 พุฒิพงศ   อินเหี้ยน ม.4 2.70 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32441 601621 พุฒิพงศ   อินเหี้ยน ม.4 2.70 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

442 590767 มนัสวิน   กองปน ม.4 3.92 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

443 620927 พิสิษฐ สืบสนินันทพร ม.4 2.85 เซนตดอมินิก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 32

444 620542 ติณณภพ   ทับยัง ม.4 3.21 เทพศิรินทร นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

445 601641 สิรภพ  นวนพลอย ม.4 2.86 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

446 620977 ยุทธชัย  เทพมณี ม.5 2.9 อรุณประดิษฐ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

447 611337 เชาววัฒน   พลอยบุศย ม.4 3.00 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

448 620528 สรวิศ   เพียรเจริญ ม.4 2.93 มัธยมวัดสิงห กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 32

449 601535 ฐานิศร   พลบเนียม ม.4 2.36 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

450 620881 ศักดิ์กาฬ   แกวพรม ม.5 2.76 สกลวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 32

451 610774 วรปรัชญ   ตุมทอง ม.4 สาธิต มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 32

452 610093 กิตติพงษ   บุญสม ม.4 3.50 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 32

453 620795 ชลชาติ   ทะสญู ม.5 2.35 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 32

454 611354 ณราฤทธิ์   เจริญพร ม.4 3.55 สายธรรมจันทร ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

455 620749 ธนาพล   การพันธุทา ม.6 2.00 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

456 620687 อภิรัชต   วัฒกะวรรณ ม.4 2.70 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

457 611035 ปวีณ   คงไชย ม.4 3.48 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 32

458 620801 ญาณภัทร   บัวเผื่อน ม.4 3.20 บางบัวทอง นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

459 601666 พฤฒนินัท ์นามสี ม.4 3.01 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 32

460 610426 ณัฐพันธ   บัวแกว ม.4 2.95 ดาวทอง นครนายก รอสอบรอบถัดไป 32

461 570525 ธนภพ   ขําลวน ม.6 2.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

462 590482 พงศปณต   ปานอําพันธ ม.4 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

463 610818 ภัทรพล   ฮะคอม ม.5 3.16 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

464 610605 จิรภัทร  รูปทอง ม.4 2 วัดเขาวัง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 32

465 620553 เจนภพ   หิรัญรักษ ม.4 3.70 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 31465 620553 เจนภพ   หิรัญรักษ ม.4 3.70 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 31

466 611120 ภัทร   ศรีนิล ม.5 2.87 สามรอยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 31

467 610503 วชิร   ชมญาติ ม.5 2.53 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

468 590927 วชิระวิทย   สุวรรณรัตน ม.4 3.46 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 31



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

469 610867 กฤตภพ   แสงแกว ม.4 3.51 เทพศิรินทร รมเกลา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 31

470 620440 จิรภัทร   อยูใจเย็น ม.4 2.88 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

471 620550 ไชยนภนต   เปรื่องชะนะ ม.6 3.48 สารสาสนวิเทศฯ สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 31

472 620712 ทีปกร   เย็นจิตต ม.4 2.29 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

473 611032 ขวัญด ี  มีลอม ม.5 3.62 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

474 620684 วณชิภัค   ศรีดี ม.4 3.29 เบญจมราชานุสรณ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

475 601716 แสงตะวัน   ไกรสาํโรง ม.5 2.30 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 31

476 610134 เอกวัฒน เศวตภูมิพัฒน ม.4 3.65 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

477 611271 ชิษณุ   มาตํานาน ม.4 3.39 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

478 610197 รัชชานนท   ชโนดมวิวัฒน ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 31

479 601415 สิทธิพล   รําทะแย ม.5 2.86 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 31

480 601511 รตพล   ธรรมชัยชูศักดิ์ ม.5 3.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 31480 601511 รตพล   ธรรมชัยชูศักดิ์ ม.5 3.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

481 590913 กมลภพ  หลําแนะ ม.4 3 สายธรรมจันทร ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 31

482 620964 สันติ   ปานสงา ม.6 3.21 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 30

483 620862 กองภพ   คงกระพันธ ม.4 2.50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 30

484 611418 ชัชนนท   เครื่องทิพย ม.4 3.10 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

485 620298 คันธราฐ   บุตรโสภา ม.4 3.00 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 30

486 620724 ศุภวิชญ   สวนจันทร ม.4 2.60 บอสโกพิทักษ นครปฐ รอสอบรอบถัดไป 30

487 610055 ธิติ   สุวรรณนอย ม.4 2.70 บอสโกพิทักษ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 30

488 620971 ฐศกัญวน  วิขัมภประหาร ม.4 2.74 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 30

489 610471 ไชยวุฒ   เที่ยงธรรม ม.5 2.72 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

490 620521 ธนากร   ฟูเหลอื ม.5 3.14 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

491 620576 นราวิชญ   จันทาทอง ม.5 3.27 บางปะกอก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 30

492 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.4 3.58 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

493 620759 ณัฐพงษ   บุตรสี ม.4 3.23 ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค รอสอบรอบถัดไป 30

494 590547 ชัยวัฒน   พันธพืช ม.4 3.69 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

495 601758 นครินทร   เผือกนวล ม.5 3.12 วรรัตนศึกษา นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

496 620791 ปนแกว   นิมะบุตร ม.4 2.24 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 30

497 620820 วัตรธวริญ   รัตนนันทธกรณ ม.6 2.80 มารียอุปถัมภ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 30

498 610081 บวรภัค   แสงสวาง ม.4 2.00 เซนตคาเบรียล กรุงเเทพ รอสอบรอบถัดไป 30

499 601501 วิกรม   ขวัญเมือง ม.5 2.68 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 30

500 601034 ปารมี   โชคขจรเกียรติ ม.6 3.43 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 30

501 590467 คุณากร   ทับทิมทอง ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

502 620361 พัชรพล   กิตติวิรยานนท ม.4 3.70 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 30

503 620909 ฐปณพงศ ภัทรเสรี ม.4 3.64 แสงอรุณ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 29

504 620973 สาธิต กลิ่นบุปผา ม.4 3.5 กําแพงแสนวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29504 620973 สาธิต กลิ่นบุปผา ม.4 3.5 กําแพงแสนวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29

505 620297 ธนบูรณ ปญจมาส ม.4 3.04 เทศบาล 5 ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

506 611200 ทิชานันทน   มาลาภิรมย ม.4 3.90 ตาคลีประชาสรรค นครสวรรค รอสอบรอบถัดไป 29

507 601685 กฤตาณัฐ   ปนงาม ม.4 2.91 มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29
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ที่สอบผาน
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หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>
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            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

508 620095 ปณิธาน   รุงแสง ม.4 3.70 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 29

509 620897 ภาณุพงศ  สายแสง ม.5 2.74 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 29

510 610274 เฉลิมพล   วิเชียร ม.4 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

511 620564 เจษฎาวัฒน   สุวรรณวงษ ม.4 1.97 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

512 620817 ปณณวัฒน   ชางประดิษฐ ม.4 2.50 ชลประทานวิทยา นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

513 600936 เริงฤทธิ์  คํากาหลง ม.4 3 สหบํารุงวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29

514 611517 ชยพล   สาระ ม.4 3.15 กาญจนานุเคราะห กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

515 591177 กรวิชญ   จันทรเมง ม.5 2.51 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29

516 620819 ธราเทพ   เอ่ียมจอย ม.4 3.17 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

517 590483 พรลภัส   เกิดไพบูลย ม.4 3.11 สกลวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29

518 611495 วิกรานต   โชคเกษตรชัย ม.4 2.60 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 29

519 590361 สิทธิกร   ตันพิชัย ม.5 3.24 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 29519 590361 สิทธิกร   ตันพิชัย ม.5 3.24 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 29

520 610682 ภูริพัฒน   กลมกลอม ม.4 3.12 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 29

521 590739 ปภัคพงษ   หารัญดา ม.4 3.03 บอสโกพิทักษ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 29

522 620939 ธชัพล  ชนิปินเกลียว ม.4 2.5 ยอแซฟอุปถัมภ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 29

523 610402 ภัคพล   สุขโข ม.4 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

524 580578 กันตินันท   แกวกัญญา ม.6 3.24 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

525 610994 ชลกฤษฏ   แจบุญ ม.4 3.62 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

526 601599 พัชรพล   สุกปลั่ง ม.3 3.57 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 28

527 620679 ทักษดนัย   เหลืองอราม ม.5 2.52 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 28

528 620502 นรากานต   ถิ่นวงษแพง ม.6 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 28

529 620518 พงศพัศ   สิริกิติขจร ม.4 2.45 สัตยาไส ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

530 601443 ชิษณุพงศ   วงษศิริ ม.4 3.38 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 28

531 610162 ธีระพัฒน   ศรีรักษ ม.4 2.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

532 620926 ทินกร  ปทุมสูติ ม.5 3.5 อูทอง สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

533 610278 อดิลกัษณ   เลิศประเสริฐพันธ ม.4 2.16 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

534 590605 วรพล   วังพรม ม.4 3.16 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 28

535 620589 จิรเมธ   รังสิตสวัสด์ิ ม.6 2.4 ตํารวจนครบาล นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 28

536 610067 กิตติธัช   ทองประเสริฐ ม.5 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

537 601547 ยศพล   ภูระหงษ ม.5 2.23 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

538 620257 ณัฐพล   เสมอดี ม.4 2.37 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

539 591123 คุณานนท   คงทรัพย ม.6 3.06 สุคนธีรวิทย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 28

540 620311 อนาวิล ตันติวงศานุกูล ม.4 2.3 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

541 610099 เขมฆนัท   สุขอราม ม.4 2.50 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 28

542 590584 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.4 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 27

543 610481 ภูธร   อ่ําสกุล ม.6 2.25 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 27543 610481 ภูธร   อ่ําสกุล ม.6 2.25 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 27

544 620969 ทนาชา  แสงอัคคี ม.4 3.5 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 27

545 610338 ธนกฤต   ตั้งพิทักษกุล ม.4 3.00 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 27

546 620832 อิทธิพัฒน    สมานเกลียว ม.5 2.60 สามชุกรัตนโภคาราม สพุรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 27



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

547 600749 จิรายุ   พูลศิริกุล ม.4 3.00 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 27

548 620972 วรพล  เนตรประภา ม.4 2.9 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 27

549 620970 ปฐวีร   แจงกระจาง ม.4 2.5 อันนาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 27

550 620925 นธกรณ สิทธิบุน ม.4 3.8 มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 27

551 620685 ณภัทร   อัคคีเดช ม.4 2.3 มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 27

552 610083 ดวงปกรณ   อาศา ม.4 2.64 ชลประทานวิทยา นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 27

553 611174 วรฤทธิ์   ศรีสมบัติ ม.5 3.75 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ รอสอบรอบถัดไป 27

554 590684 ชิตพิัทธ   สําลีจิต ม.5 2.94 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 27

555 610796 สหัสภูมิ   เจริญสุข ม.4 2.05 สารสาสนวิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 27

556 620966 สิทธิโชค   อินทวัฒน ม.4 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 27

557 620162 ฐานัสประกร   ลากุล ม.4 2.56 ศรีอยุธยาฯ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 27

558 610889 ชินพัฒน   แสงทวี ม.4 2.70 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 26558 610889 ชินพัฒน   แสงทวี ม.4 2.70 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

559 610917 ปภาวิชญ   ดีเจริญ ม.4 2.25 สายธรรมจันทร ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

560 620725 กิตติพงศ   ทองหนัก ม.4 3.29 นวมินทราชินูทิส สวนกุหลาบปทุม ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป 26

561 610893 แทนไท   อิ่มทอง ม.4 3.27 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 26

562 620619 อติชาติ   สุขเนตร ม.4 2.79 โปลีราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

563 560543 วรวลญัช   โอโลม ม.6 3.40 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

564 620335 ศิวกร   ลอออินทร ม.4 3.17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 26

565 620758 ปองคุณ   พูนทรัพยโสภณ ม.4 2.36 วัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 26

566 620825 อิทธิชัย   แยมชื่น ม.4 1.77 มัธยมฐานบินกําแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 26

567 610615 พุทธิพงศ   เอ่ียมอํานวย ม.5 3.06 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

568 620949 กฤษกร  นวลมา ม.4 2.76 วัดจันทราวาส เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

569 620781 ธนภัทร   ศิริรุงโรจนยิ่ง ม.4 2.50 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 26

570 620896 สิทธา  แยมแสง ม.4 2 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 26

571 590210 ยศกร   เรืองผิว ม.6 2.9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

572 591074 สุริยะ   โกตวัตร ม.4 3.20 สารสาสนประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 26

573 620231 พงษพล  ศรีธรรมรงค ม.4 3.01 สารสาสนวิเทศฯ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

574 611325 อริยา   ทองวารี ม.6 2.82 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 26

575 620963 รัชพล   เปยวนาลาว ม.6 2.2 อูทอง สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 26

576 620210 ศรัณยภัทร   เรืองฤทธิ์ ม.4 3.03 ปทุมคงคา สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป 26

577 610911 กชทกานต   สายกัน ม.5 2.30 เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 25

578 620573 ธนภัทร   จายะพันธุ ม.4 2.63 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 25

579 610298 พิริยะ ศิริสงวนสุทธิ์ ม.4 3.21 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 25

580 620978 ณัฐณิชา  ทรัพยคํานูณ ม.6 2.7 อาชีวะศึกษาดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 25

581 611323 วริศรา   เขียวจันทร ม.6 2.38 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 25

582 611209 ธนดล  พุมสีนิล ม.4 3.03 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 25582 611209 ธนดล  พุมสีนิล ม.4 3.03 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 25

583 601783 วิศรุต   เง็กไซ ม.4 2.80 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 24

584 620110 บริรักษ   แหวนเครือ ม.4 3.54 วัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 24

585 610594 สรรเสริญ   สงวนให ม.4 2.68 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 24



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

586 610806 สรางสรรค   หงษทอง ม.5 3.09 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 24

587 620566 จักรพันธ   นาคทับ ม.4 3.00 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 24

588 620539 นันทวุฒิ   อินคลาย ม.4 2.40 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 24

589 611203 สรวิชญ   ชิตชลธาร ม.4 2.24 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 24

590 610301 ณฐกร   ชออังชัญ ม.4 3.27 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 23

591 601258 ณภัทร   พิศาลสิทธิวัฒน ม.4 3.24 อัสสัมชัญบางรัก สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป 23

592 600399 ณภัทร   กาาญจนปรีชา ม.4 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 23

593 600519 ปณณวิชญ   สําเนียง ม.4 3.40 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 23

594 620699 พีรกานต   พวงมาลี ม.4 2.04 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 23

595 600470 ณัฐภาคย   ชินอักษร ม.4 2.48 บางปะอินราชานุเคราะห 1 อยุธยา รอสอบรอบถัดไป 23

596 601009 ธนกฤต   ทวีพรสุข ม.5 รอสอบรอบถัดไป 22

597 581088 ธรรมภณ   เงินยิ่งสขุ ม.5 3.50 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 22597 581088 ธรรมภณ   เงินยิ่งสขุ ม.5 3.50 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 22

598 600163 สิรภพ   วรรณสตูร ม.4 2.75 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 22

599 620723 กิตติชัย   นงลักษณ ม.6 2.62 อูทอง สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป 21

600 620531 ชาตโดม   ชอยเครือ ม.5 2.15 ดรุณาวิเทศศึกษา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 21

601 601750 ปณณธร   กุลธวัชวรกิจ ม.4 2.27 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 21

602 620779 วีรพจน   ชื่นมาลัย ม.5 2.65 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 21

603 610587 วิศวะ   รักราษฎร ม.4 2.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 21

604 610265 ศิวกร   ศรีทองคง ม.5 2.19 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 21

605 590636 ปยวัฒน   โรจนธรรมเจริญ ม.4 3.14 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 20

606 620775 สหรัฐ   ชางแกว ม.6 2.00 ปากทอพิทยาคม ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 20

607 610632 ธชาทชั  พวงสําลี ม.5 2 สารสาสนวิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 20

608 610446 การัณญาภาส   สังขสวุรรณ ม.4 2.40 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 20

609 600966 กิตติภณ   กานตวรัญู ม.4 2.21 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 18

610 611361 จิรัฏฐ   พวงนาค ม.4 2.38 สันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 18

611 610223 วรินทร   เมืองพรหม ม.4 2.90 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 16

612 600255 จิรัฏฐ   ชุมมะ ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

613 610141 ชณัฐพันธ   หลาศักดิ์ ม.4 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

614 611450 เดชตะกานต   นฤภัย ม.4 2.77 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

615 600459 นรวีร   เทนอิสสระ ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

616 620265 พีรพัฒน   มาศศรี ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

617 611255 กฤตนัน   ธุวสถิตย ม.4 2.96 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

618 590687 กฤษฎิ์   ประเสริฐนิรันดร ม.6 2.93 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

619 620510 กฤษณะ   เฮงเจริญ ม.5 2.36 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

620 620917 กองภพ วรรณภักดิ์ ม.4 3.19 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

621 601035 กองเมือง   จาหมื่นปราบนคร ม.4 3.45 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0621 601035 กองเมือง   จาหมื่นปราบนคร ม.4 3.45 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

622 620924 ขวัญนคร คุมกลัด ม.6 1.5 ทวารวดี นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

623 620633 จักรภัทร   สุขสมบูรณธนา ม.4 3.60 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

624 620512 จิรเวช   กาญจนกงกุล ม.4 3.87 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 0



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

625 600456 เจษฎากร   เขียนทอง ม.5 3.35 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

626 620878 ชยาวัทน   ภูฮะ ม.4 3.50 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

627 580360 ชาญ   เจิดสกุล ม.5 3.89 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

628 610325 ชิษณุพงศ   พลายละมูล ม.4 3.93 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

629 620678 ไชยวัฒน   หาดี ม.4 2.54 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 0

630 620920 ทวีวัฒน กาสี ม.4 2 สารสาสนวิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 0

631 590417 ธนกฤต  จันทรหอม ม.5 2.20 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

632 601136 ธนเดช   นันทะศรี ม.4 3.30 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

633 610873 ธราดล   ผิวนิ่ม ม.4 3.44 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

634 620626 ธีรเดช   ละครวงษ ม.4 3.86 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา รอสอบรอบถัดไป 0

635 581071 ธีรธวัช   บุญปรีชา ม.5 2.83 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

636 601017 นวพล   ชิณศรี ม.5 3.72 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0636 601017 นวพล   ชิณศรี ม.5 3.72 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

637 610535 บัญชา   เพียงนั้น ม.4 3.28 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

638 620693 บูรพา   สนทาหงส ม.4 2.60 ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป 0

639 620714 ปฏิภาณ   แกวโอภาส ม.6 3.00 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

640 550598 ปฏิภาณ   จําปาศรี ม.6 2.22 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

641 611489 ปณณวัฒน   เพชรกูล ม.4 2.75 สาธิต ม.รามแหง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

642 620620 ปุญญาพัฒน   นิ่มทัศนศิริ ม.6 2.59 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป 0

643 620904 พงศธร  รักษชุมคง ม.5 2.7 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

644 620753 พงศระพี   สมพิทักษ ปวส. 3.24 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

645 620967 พชร     ดนตรี ม.5 3.25 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

646 620290 พชร ใจปานน้ํา ม.4 3 สาธิตจุฬาฯ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

647 601522 พรหมพิริยะ  จีนศรีคง ม.5 3.19 เทพศิรินทร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

648 620742 พัชรพล   ทวนเครือ ม.4 3.74 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

649 620720 พัลลภ   พุมเกตุ ม.4 3.00 สายธรรมจันทร ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

650 601029 พัสกร   ศิริเอก ม.5 3.21 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

651 601036 ภคพล   กุลกรินีธรรม ม.4 3.57 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

652 620704 ภคพล   เสรีวิภาส ม.5 2.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

653 610518 ภัทรพล   ตุมนอย ม.6 3.40 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป 0

654 580612 ภาคิน   แกวศรี ม.5 3.77 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

655 611500 ภูมิภัทร เขียวขํา ม.4 3.05 อรุณประดิษฐ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

656 620864 ภูริวัฒน   ชื่นบาน ม.5 1.45 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ รอสอบรอบถัดไป 0

657 610125 ภูศกร   นิลนอย ม.5 2.89 นาคประสิทธิ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

658 610120 ลาภสิน   ทรัพยสนิสาคร ม.4 2.50 อาษาวิทยา สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป 0

659 590730 วสิษฐพล   หัสดีพงษ ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

660 551017 วีรไทย   จงมี ม.6 3.4 ศรียาภัย ชุมพร รอสอบรอบถัดไป 0660 551017 วีรไทย   จงมี ม.6 3.4 ศรียาภัย ชุมพร รอสอบรอบถัดไป 0

661 610063 ศตายุ   ดาษดา ม.5 3.81 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป 0

662 601764 ศรุต   ชัยเจริญ ม.4 3.62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป 0

663 611429 ศุภกร   แจมศรี ม.5 2.60 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0



โควตาที่ได เปอรเซ็น

ที่สอบผาน

ผลการพิจารณาผูสอบผานเขาหลักสูตรตุลาคม'62

ของนักเรียนหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/62

ผลสอบเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ  1. ผูสอบผาน กรุณาชําระคาจองเรียน (เงินสด) ภายในวันท่ี 31 ก.ค.62 และที่เหลือภายใน 22 ก.ย.62 ไดท่ีเรือนประชาสัมพันธ  (หากพนกําหนดถือวานร.สละสิทธิ)์

            2. นร.สามารถชําระคาเรียนเตม็จํานวนได (คาเรียนทั้งหมด 14,000 บาท) <รายละเอียดหลักสูตรตุลา'62 ดูเพิ่มเติมในแผนพับที่ประกาศ>

      จังหวัด      

            3. ผูชําระเงินสดที่โรงเรียน จะใหสทิธิ์ในการเลือกที่พัก  มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ 032-389-296 , 081-7780-870

ที ่   รหัสประจําตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน      

** กรุณาตรวจสอบวันปดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอนการจองเรียน หากจองเรียนแลวทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

664 590562 สลิล   อวยพร ม.5 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

665 620844 สวโรจน   พงศศรีสุภกร ม.5 2.10 ราชโบริกานุเคราะห ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

666 620741 สิทธิกร   เท่ียงพูนวงศ ม.5 2.81 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

667 620706 สิทธิศักดิ์   เช้ือประเสริฐ ม.6 2.80 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

668 591122 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.5 3.76 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

669 570638 สุกัลย   เพงพิศ ม.6 3.70 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

670 610625 สุชานนท   พรศิริรัตน ม.5 3.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

671 610530 สุธินันท   เซงเครือ ม.5 3.69 รัตนราษฎรบํารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

672 611458 หิรัญรัฐ เพิ่มสวุรรณเจริญ ม.5 3.12 สามพรานวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

673 620350 อนาวิล นาคออน ม.4 3.04 พรหมานุสรณ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป 0

674 580455 อภิชาติ   เกตุนิล ม.5 2.5 สารสาสนวิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป 0

675 590478 อภิวิชญ   เปรมปรีสุข ม.5 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0675 590478 อภิวิชญ   เปรมปรีสุข ม.5 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป 0


