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1 650028 กรองเกียรติ  กานุวงษ์ พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 65.02 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

2 650255 กฤชเทพ  บุญรัตน์ ศรียาภัย ชุมพร 46.05 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

3 650266 กฤตธัช ไทยสงฆ์ ทานตะวัน ไตรภาษา สมุทรสาคร 59.14 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

4 650199 กฤตยชญ์  ใจศิล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 50.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

5 640775 กฤษกร  หารเทา วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ 53.62 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

6 650115 กฤษณพัฒน์  เอ้ือวงษ์ประเสริฐ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 54.38 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

7 640569 กวินท์  ขุนนคร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 56.93 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

8 640514 กษิดิศ  ชมโลก เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 52.45 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

9 650213 กสิณ  จินดารัตน์ สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบุรี 54.48 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

10 650114 ก้องกิดากร  ชัชวาลรัตน์ โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 45.71 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

11 650157 กอบุญ  จุลชาตินันท์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 57.95 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

12 620503 กัณพ์เอนก  ภุมมา สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 65.24 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

13 640515 กันตพงศ์  ชูจินดา เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพฯ 42.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

14 650009 กันตวิชญ์  กันย์พิมานมนต์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 52.55 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

15 650154 กันตินันท์  ลานเหลือ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 65.10 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

16 650128 กันตินันทน์  จินเลิศ โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ 43.74 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

17 650247 กาณฑ์  อ่อนหวาน เเก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 49.57 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

18 650003 กานตวีร์ คงสุคนธ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 52.52 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

19 650232 กิตต์ิธนศักด์ิ  เตียวสกุล เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ภูเก็ต 45.14 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

20 650253 ไกรสรธนายศ  อุ่นร้ัวทิพย์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 45.43 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

21 650119 คชา  เชียงค า จักรค าคณาทร ล าพูน 57.64 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

22 650141 คณิศร  จันทร์รุ่ง ศรียาภัย ชุมพร 50.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

23 650152 จอช  โจโฉ สตรีพัทลุง พัทลุง 42.79 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

24 650260 จารุกิตต์ิ  พงไพร เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43.26 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

25 640333 จิรวัฒน์  แสงมนตรี ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 46.17 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

26 620514 ฉัตรชัย  เย็นเปิง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 49.76 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

27 650142 ชนะอาจ  แก้วเจริญ พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 40.64 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

28 650264 ชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 65.14 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

29 620464 ชิษณุพงศ์  ล้ิมศิริสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 52.40 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

30 650262 ณัฐชนน  แสงสว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 61.33 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

31 650246 ณัฐชานันท์  เอ่ียมส าอางค์ พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 40.62 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

32 650214 ณัฐนนท์  มานะกิจ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 72.29 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

คัดเลือกจากหลักสูตร SSS คอร์สเมษายน 2565 (แคมป์ ม.3 ข้ึนม.4)
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65"

หมายเหตุ 1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565

            2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านการคัดเลือก กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65

ผลการพิจารณ

               4.  นร.ท่ีต้องการเรียนและยังไม่มีรายช่ือ หากลงเรียนหลักสูตรตท.ออนไลน์ /ตท.ส-อา 1/65 ให้ตรวจสอบในหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนไว้

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                  โรงเรียน จังหวัด

            3. นร.ท่ีจองเรียนด้วยเงินสดท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกท่ีพักได้
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33 650211 ณัฐภณ  เซ่งจันทร์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 44.90 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

34 650150 ณัฐภัทร  ศิริไพรทอง หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 41.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

35 650147 ณัฐภัทร  หมุนสนิท ศรียาภัย ชุมพร 49.43 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

36 650124 ณัฐวุฒิ  บุญยกิตานนท์ วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ 50.57 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

37 650139 ตฤณ   ตันลักขณาชัย ศรียาภัย ชุมพร 55.10 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

38 620784 ถิรวัฒน์  อัมพรรัตน์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 67.55 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

39 650252 ทองพันช่ัง  วงศ์ษาพาน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม 58.48 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

40 650245 ธนกร  ปานเรือนแสน แก่งค้อยวิทยา ชัยภูมิ 45.76 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

41 650198 ธนกฤต  แย้มศรีบัว ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 53.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

42 650230 ธนชัย  จันโท กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 59.24 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

43 640538 ธนเดช  ข าเขียว เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 41.64 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

44 650121 ธนทรัพย์  สุขอนันต์ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 43.81 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

45 640465 ธนภัทร ป้อมสีทอง พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 56.10 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

46 650040 ธนวัฒน์  พงษ์พิมพ์ พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 47.71 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

47 620899 ธนวิชญ์  เด่ียวรัตนกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 50.67 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

48 640537 ธนาพิพัฒน์  กงแก้ว สาธิตมรภ.เทพสตรี ลพบุรี 61.02 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

49 650261 ธเนศพล  บัวทอง วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 67.55 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

50 620466 ธวัฒชัย  กอศรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 66.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

51 640301 ธัญย์ธร  พยาเครือ คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบุรี 43.21 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

52 650209 ธีรดา  นาคสวัสด์ิ พระเเม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี 47.71 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

53 620696 นที  โคกครุฑ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 77.24 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

54 650004 นักปราชญ์  ผ่องจิตต์ อมาตยกุล กรุงเทพฯ 59.29 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

55 650263 นาวิน  ดาวเรือง ประเทืองทิพวิทยา กรุงเทพฯ 45.55 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

56 650218 ปฐมพง  วุฒิการณ์ ศรีสวัสด์ิวิทยาคาร น่าน 44.19 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

57 650239 ปภังกร  อินทร์พรหม ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 56.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

58 650160 ปารเมศ  ชัยศิริโภคา เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 55.00 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

59 650149 ปิยังกร  สุวรรณวิธี ศรียาภัย ชุมพร 43.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

60 650248 ปุญญพัฒน์  จิตรจุลชลวัฒน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 44.12 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

61 640602 แผ่นฟ้า  เยาวภักด์ิ ดรุณาราชบุรี นครปฐม 48.45 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

62 650229 พงศกร  คล้ายนัทที บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 40.90 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

63 650258 พงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 72.10 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

64 650242 พงศ์ทร  ขนอนคราม สาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 49.57 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65"

หมายเหตุ 1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565

            2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านการคัดเลือก กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65

ผลการพิจารณ

               4.  นร.ท่ีต้องการเรียนและยังไม่มีรายช่ือ หากลงเรียนหลักสูตรตท.ออนไลน์ /ตท.ส-อา 1/65 ให้ตรวจสอบในหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนไว้

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                  โรงเรียน จังหวัด

            3. นร.ท่ีจองเรียนด้วยเงินสดท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกท่ีพักได้

65 650212 พงศธร  ค าภีระมี แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 53.19 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

66 640576 พงศ์ศิริ  หลงสมบุญ สงวนหญิง สุพรรณบุรี 55.00 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

67 650244 พชร  วงษ์วิจารณ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 54.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

68 640303 พลกฤต  บัวประเสริฐ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 55.95 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

69 640590 พศวีร์  สุขไพบูลย์ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 55.62 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

70 650134 พัสกร  เครือเพ็ชร์ ราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ 48.60 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

71 640388 พิชญ์อลัน  เรืองอ่อน วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ 59.79 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

72 620915 พิชญุตม์  ม่ันใจ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 65.45 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

73 640304 พิชัยยุทธ  สินสิริพัฒนผล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ 48.90 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

74 640554 พิพัฒพันธ์พงศ์ คงดี เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 45.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

75 640341 พีรเกียรติ  เช้ือวงศ์สกุล นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ 44.07 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

76 650201 พีรพงศ์  พรมบุตร บดินทรเดชา2 กรุงเทพฯ 50.38 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

77 650138 ภควัฒน์  ศรีสุนารถ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 45.64 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

78 650144 ภวัต  นวลใย สภาราชินี ตรัง 43.60 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

79 650254 ภัตรพยนต์  ล้ิม กิตติโชติ พระปฐม วิทยาลัย  นครปฐม 61.48 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

80 640741 ภัทรพล  แสงภู่ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 54.05 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

81 620527 ภากร  มูลสิน ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 61.79 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

82 650224 ภาคิน  อาษานอก บุญวัฒนา นครราชสีมา 55.19 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

83 650148 ภาณุวิชญ์  เลขนาวิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 53.45 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

84 620627 ภานรินทร์  คชกฤษ เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 46.40 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

85 650268 ภูมิพัฒน์ ดีทโชค กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 70.71 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

86 650238 ภูวณัฏฐ์  พรสัจจา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 46.14 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

87 650208 เภา  ต้ังประเสริฐ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 70.50 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

88 640358 มโนชญ์ธัมม์  ธนสิริวัฒนโชติ เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 76.88 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

89 650210 รณกร  เสนาอุดร สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 67.55 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

90 650250 รวินกร  บุญวรรณ์ วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 41.31 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

91 650243 รัตนวิชญ์  เอนกทรัพย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) กรุงเทพฯ 62.31 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

92 640331 วรโชค  ประพัฒน์ทอง จิตรลดา กรุงเทพฯ 47.52 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

93 640306 วรวิช  หลักศิลา นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 52.36 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

94 650217 วรินทร์  รุ่งโรจน์ วชิราวุธ เพชรบุรี 44.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

95 650220 วัชรวิทย์  แก่นภูเขียว ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 65.05 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

96 650205 วัธนนท์  ปานบุญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 82.48 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65



คิดเป็น
เปอร์เซ็น

คัดเลือกจากหลักสูตร SSS คอร์สเมษายน 2565 (แคมป์ ม.3 ข้ึนม.4)
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65"

หมายเหตุ 1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565

            2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านการคัดเลือก กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65

ผลการพิจารณ

               4.  นร.ท่ีต้องการเรียนและยังไม่มีรายช่ือ หากลงเรียนหลักสูตรตท.ออนไลน์ /ตท.ส-อา 1/65 ให้ตรวจสอบในหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนไว้

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                  โรงเรียน จังหวัด

            3. นร.ท่ีจองเรียนด้วยเงินสดท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกท่ีพักได้

97 650221 วิชชากร  พระบ ารุง พระนารายณ์ ลพบุรี 63.74 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

98 650155 วีรวิชญ์  ทองลออสิริกุล วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ 70.50 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

99 620494 ศรัญพงศ์  ธนวัฒนพงศ์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 47.52 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

100 650231 ศศกร  แก้วพ่วง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 45.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

101 640778 ศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ พระนารายณ์ ลพบุรี 53.33 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

102 650202 ศักรินทร์  โพธ์ิทอง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี 72.07 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

103 650225 ศิวกร  เนยน้อย เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 55.05 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

104 640400 ศิวกร  อรุณปาน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

105 640427 ศุกลวัฒน์  บุตรดีขันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาญจนบุรี 64.98 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

106 640527 ศุภกร  นิยมสุข วินิตศึกษา ลพบุรี 43.62 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

107 640309 ศุภกร  มาลาพงษ์ สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 76.67 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

108 650113 ศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล นครนายกวิทยาคม นครนายก 46.74 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

109 640547 ศุภวิชญ์  รวงทอง เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี 60.60 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

110 650236 เศรษฐพงษ์  เสือทอง หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 41.86 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

111 650271 สรวิชญ์ ธนมนัสนันท์ นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 56.60 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

112 650265 สิทธิเจตน์ ล้ าเลิศธนัญชัย ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 50.90 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

113 640350 สิรวิชญ์  ทองเสด สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 52.38 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

114 650204 เสฏฐรัฐ  โลสุยะ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 68.02 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

115 650235 หฤษฏ์  แจ่มจ ารัส หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 43.45 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

116 650216 อคิราภ์  เพ็งชะตา กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 64.50 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

117 650135 อชิรวิทย์  หีตหม่ืน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 43.17 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

118 640349 อภิปัญญา  อภิปัญญาธนสุข สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 67.17 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

119 650215 อภิวัฒน์  ศรีธรรมการ สาธิต มรภ.เพชรบุรี เพชรบุรี 46.64 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

120 620790 อรรถกร  มหาสุข สวนกุหลาบ วิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ 66.81 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

121 650159 อัครวิชญ์  ฉิมน้อย วินิตศึกษา ลพบุรี 40.14 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

122 650267 อัชฌากร โรจน์ทะนงค์ ภปร ราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ นครปฐม 41.38 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

123 640314 อิทธิ  โชติรังสฤษฏ์ิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจวบคีรีขันธ์ 48.52 ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65


