
คําช้ีแจง   
1. ผู�ท่ีมีรายชื่อผ�านให�จองเรียนได� รับเฉพาะนักเรียนชาย (รหัสหลักสูตร 120)

2. จองเรียน 4000.บาท ภายในวันท่ี 15 ม.ค.61 หากเกินกําหนดถือว�าสละสิทธ์ิ

3. ส�วนท่ีเหลือชําระภายใน 5 เม.ย.61  หากพ%นกําหนดถือว(าสละสิทธ์ิ (รายละเอียดอ่ืนๆ สอบถามทีตึกTw หรืออ�านเพ่ิมเติมในเว็บไซต4)

4. ผู�ท่ียังสอบไม(ผ(านให%รอสอบในรอบถัดไป…ต�องการสอบถามโทร 032-389-296 เวลา 0830-1630
การพิจารณาเข%า เมษา61

รอบท่ี1

1 600559 กมลภพ   บรรดิษจีน ม.2 2.22 สาธิต มรภ.บ�านสมเด็จเจ�าพระยา กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

2 590913 กมลภพ   หลําแนะ ม.2 3.00 สายธรรมจันทร4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

3 600766 กฤตพัฒน4   จิตรคํา ม.2 2.81 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

4 590359 กฤตภาส   วิริยภาพไพบูลย4 ม.2 3.39 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

5 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.2 3.91 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

6 590568 กฤษตฤณ ประเทศ ม.2 3.28 รัตนราษฎร4บํารุง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

7 601724 กองทัพ วันสามง�าม ม.2 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

8 601683 ก�องภพ   พืชผล ม.2 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

9 601035 ก�องเมือง   จ�าหม่ืนปราบนคร ม.2 3.45 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

10 601725 กิตติชาติ  จูฑามาตย4 ม.2 3.79 เทพศิรินทร4 กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

11 601165 ขจรศักด์ิ   โม�มาลา ม.2 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

12 601425 คุณากร   ลาภส�งผล ม.2 3.41 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

13 601081 จักรพันธ4   ศิริรัตน4 ม.2 3.68 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

14 601643 จักรินทร4   พิทักษ4สถิต ม.2 1.80 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

15 601555 จิรเมธ   เราจุติธรรม ม.2 2.98 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

16 600255 จริฏัฐ ์ชุมมะ ม.2 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

17 601135 จุลดิศ   เดชเฟNOอง ม.2 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

18 600556 เจนณรงค4  ธรรมาชัยมงคล ม.2 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

19 591075 ชยพล   ไชยขันแก�ว ม.2 3.86 สาธิตเกษตร กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

20 600180 ชยานนท4   บัวประเสริฐ ม.2 2.80 ราชวินิตบางแก�ว สมุทรปราการ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

21 600562 ชัยย4ธนินทร4   เฮงคราวิทย4 ม.2 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

22 590547 ชัยวัฒน4   พันธ4พืช ม.2 3.69 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

23 590757 ชานนนิติ  วฒิุชยั ม.2 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

24 591059 ชิษณุพงศ4   ชุ�มชัยรัตน4 ม.2 1.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

25 601443 ชิษณุพงศ4   วงษ4ศิริ ม.2 3.38 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

26 600585 โชติรส   พิรุณจิตร ม.2 3.40 วัชรวิทยาคม กําแพงเพชร ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

27 601167 ญาณวุฒิ   วรนุช ม.2 3.61 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

28 600476 ฐปนนท4   จุนทการ ม.2 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

29 601673 ณภัทร   ทับทิม ม.2 3 สุคนธีรวิทย4 นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

30 601258 ณภัทร   พิศาลสิทธิวัฒน4 ม.2 3.24 อํานวยวิทย4 สมุทรปราการ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

31 601574 ณภัทรพล   จอมเกตุ ม.2 2.34 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

      เกรด      

นักเรียน ม.2 ท่ีผ(านการคัดเลือกเข%าแคมป1เมษา'  61 (รอบที่ 1)
คัดเลือกจากผลสอบเมื่อ 2-3  ธ.ค.60

      ชั้น                        ชื่อ-นามสกุล                      รหัสประจําตัว    ท่ี       จังหวัด            โรงเรียน      



การพิจารณาเข%า เมษา61

รอบท่ี1
      เกรด            ชั้น                        ชื่อ-นามสกุล                      รหัสประจําตัว    ท่ี       จังหวัด            โรงเรียน      

32 590584 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.2 3.77 สุคนธีรวิทย4 นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

33 601693 ณัฐดนัย   เลิศแก�ว ม.2 3.18 พรหมานุสรณ4 เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

34 591055 ณัฐดนัย   สอดแสงอรุณงาม ม.2 3.84 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

35 601588 ณัฐดนัย   อัมฤทธิ์ ม.2 3.60 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

36 601193 ณัฐรณชัย   รัตน4ต�อวงศ4 ม.2 3.55 อัสสัมชัญนคราชสีมา นครราชสีมา ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

37 601565 ณิชากร   อุ�นไชย ม.2 3.79 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

38 600716 ตะวัน   ศรีชา ม.2 3.55 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

39 601729 ตะวัน ทองพูล ม.2 3.1 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

40 591181 ถิระวัฒน4   ฟQกทับ ม.2 3.54 รัตนราษฎร4บํารุง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

41 591043 ทินภัทร   ชาวกระบุตร ม.2 3.98 ยอแซฟอุปถัมภ4 นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

42 590399 ทีฆทัศน4 จันทร4แดง ม.2 3.95 พระปฐมวิทยยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

43 600733 แทนรัก   ทองสมบูรณ4 ม.2 3.28 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

44 600100 ธนกฤต   ฮวบประเสริฐ ม.2 3.88 เซนต4คาเบรียล กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

45 601136 ธนเดช   นันทะศรี ม.2 3.30 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

46 601010 ธนเดช   สงวนสัตย4 ม.2 3.64 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

47 590979 ธนธร   นาคสุขศรี ม.2 3.75 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

48 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.2 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

49 601345 ธเนศร์ ชอ่เหมือน ม.2 3.51 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

50 600393 ธัชชัย   มุ�งผลกลาง ม.2 2.9 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

51 600781 ธัชพล   รอดอยู� ม.2 3.38 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

52 590427 ธัญวรัตม4   พงษ4โพธิ์ ม.2 3.80 เชวงศักด์ิศึกษา ประจวบคีรีขันธ4 ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

53 591002 ธีรภัทร   เสวนาวงค4 ม.2 3.25 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

54 600466 นนท4นรุตม4   บุญยศ ม.2 3.29 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

55 601710 นรวชัร ์หลกัศลิา ม.2 ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

56 600459 นรวีร4   เทนอิสสระ ม.2 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

57 600912 นาวิน   พรมภาพ ม.2 3.65 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

58 590590 นิติพัฒน4   บํารุงชน ม.2 3.76 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

59 590764 บญุเสริม หมอนทอง ม.2 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

60 600949 ปภินวิทย4   พงษ4ไธสง ม.2 3.1 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

61 600293 ปรมัตถ4   พงศ4ลิมากร ม.2 3.1 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

62 591106 ปรเมษฐ4 ศักด์ิสมบัติ ม.2 2.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

63 601071 ประกาศิต   พันธุ4แตง ม.2 3.63 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

64 600292 ปวริศ   พงศ4ลิมากร ม.2 3.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

65 590438 ปQณฑเชษฐ4   มาฆะลักษณ4 ม.2 3.89 พรหมานุสรณ4 เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

66 601127 ปQณณทัต   ดีจงเจริญ ม.2 3.33 เซนต4คาเบรียล กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

67 601749 ปัณณทตั กลุธวชัวรกิจ ม.2 2.95 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

68 601688 ปQณณวิชญ4   ฉัตรชัยศักด์ิ ม.2 3.13 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

69 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.2 3.02 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

70 600243 เป็นตอ่ คล้ายนุม่ ม.2 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

71 601770 ไปศล  สิงห4เรือง ม.2 3.51 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1



การพิจารณาเข%า เมษา61

รอบท่ี1
      เกรด            ชั้น                        ชื่อ-นามสกุล                      รหัสประจําตัว    ท่ี       จังหวัด            โรงเรียน      

72 590482 พงศ4ปณต   ปานอําพันธ4 ม.2 3.89 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

73 600306 พงษ4กิตติ   ภูฆัง ม.2 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

74 590395 พชรพล   ชูวงศ4วาน ม.2 3.42 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

75 590692 พรภวิษย4   พรหมเจริญ ม.2 3.20 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

76 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.2 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

77 601666 พฤฒินันท4   นามสี ม.2 3.35 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

78 590987 พลรัฐ   เทพเจริญ ม.2 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

79 600273 พวัสส4   ธีรธนาวิโรจน4 ม.2 3.10 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

80 601545 พศวีร4   ศักด์ิศรีสกุล ม.2 2.87 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

81 600990 พสิษฐ4   สุนทราวันต4 ม.2 3.64 จุฬาภรณ4ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

82 601599 พัชรพล   สุกปล่ัง ม.2 3.75 เทพศิรินทร4 กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

83 601678 พัสกร   นาคประสูตร ม.2 3.13 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

84 590774 พิทวัส   พงศ4ชุตินันท4 ม.2 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

85 601346 พีรพงศ์ รอบคอบ ม.2 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

86 601621 พุฒิพงศ4   อินเหี้ยน ม.2 2.70 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

87 601036 ภคพล   กุลกรินีธรรม ม.2 3.57 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

88 590391 ภควัต   ภัควันต4 ม.2 3.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

89 591034 ภควัต   มีคุณ ม.2 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

90 600644 ภวันธร   แก�วระย�า ม.2 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

91 600294 ภัทรชนน   นาคเถ่ือน ม.2 3.59 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

92 601087 ภัทรวิน   ตุ�มพลอย ม.2 3.55 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

93 600681 ภาคิน   ผลวัฒนะ ม.2 3.55 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

94 601687 ภูดิศ   วัฒนสินธุ4 ม.2 3.96 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

95 590682 ภูมินทร4   บุณฑริกมาศ ม.2 3.5 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

96 601468 ภูมิรพี   เดชศิริ ม.2 3 เทพศิรินทร4 กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

97 601610 ภูริวัจน4   ฤทธิ์ชัยทิพย4 ม.2 ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

98 601422 โภคิน   ชลนภาสถิตย4 ม.2 3.32 พรหมานุสรณ4 เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

99 590767 มนัสวิน   กองปQน ม.2 3.92 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

100 601137 เมฆพัฒน4   ฟVารุ�งอรุโณทัย ม.2 3.80 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

101 601609 เมธวัจน4   ฤทธิ์ชัยทิพย4 ม.2 ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

102 600799 เมธาวีย4   สร�อยจิตร ม.2 2.94 ราชินีบน กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

103 590542 รักเกล�า   ดีไร� ม.2 3.14 กระทุ�มแบน "วิเศษสมุทร" สมุทรสาคร ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

104 601524 รัชชานน   ปXงมูล ม.2 3.05 กาญจนานุเคราะห4 กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

105 600565 รัชชานนท4   รักเดช ม.2 3.67 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ4 ปทุมธานี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

106 600873 โรจนศักด์ิ   พันธ4ประเสริฐ ม.2 3.23 มัธยมบ�านบางกะปX กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

107 590927 วชิระวิทย4   สุวรรณรัตน4 ม.2 3.46 อรุณประดิษฐ4 เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

108 601397 วรพล   จันทร4กรี ม.2 3.08 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

109 600987 วรัญชิต   มากมูล ม.2 2.42 คงคาราม เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1
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รอบท่ี1
      เกรด            ชั้น                        ชื่อ-นามสกุล                      รหัสประจําตัว    ท่ี       จังหวัด            โรงเรียน      

110 590810 วรากร   กาญจนแพทย4นุกูล ม.2 3.50 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

111 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย4 ม.2 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

112 590730 วสิษฐ4พล หัสดีพงษ4 ม.2 3.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

113 601131 วิชัยวัตน4   โอกาศรัตน4 ม.2 2.30 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

114 600642 วิษณุ   ชุ�มจิต ม.2 3.41 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

115 600859 วสุวฒัน์  ภกัดีพชัรภิรมย์ ม.2 3.49 เตรียมอุดมนวมินทราชินูทิศ สมุทรปราการ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

116 601176 ศิรชิต  ศรีขาว ม.2 3.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

117 600614 ศิรวิชญ4   อยู�คง ม.2 2.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

118 601603 ศิริพิชญ4   นําคิด ม.2 3.16 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

119 600945 ศุภกร   กีบาง ม.2 2.85 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

120 590450 ศุภกร   วาจะเสน ม.2 3.23 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

121 590943 ศุภกร   อภิโศภณกุล ม.2 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

122 600952 ศุภกานต4   มูลทรงเกียรต์ิ ม.2 3.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

123 601570 ศุภณัฐ   งานทวี ม.2 3.87 เซนต4คาเบรียล กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

124 590578 ศุภพล   ปQญญาสม ม.2 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

125 600877 ศุภากร   ฤกษ4ศุภพร ม.2 3.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

126 591210 สิปปวิชญ4   กุด่ัน ม.2 2.89 เศรษฐบุตรบําเพ็ญ กรุงเทพ ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

127 601641 สิรภพ   นวนพลอย ม.2 2.86 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

128 601419 สิรภัทร   ทหราวานิช ม.2 3.91 จุฬาภรณ4วิทยาลัย ลพบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

129 601395 สิรภัทร   อารีกิจ ม.2 3.10 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

130 600394 สุรภัทร   แย�มศรี ม.2 3.20 วีรศิลปZ กาญจนบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

131 591129 เสกสรรค4   พุ�มใบศรี ม.2 3.22 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

132 590611 เสกสรัล   ทองสีจัด ม.2 3.31 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

133 601761 อภิรัตน์  อมัพรรัตน์ ม.2 ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

134 601164 อภิวิชญ4   สถาปนาวัตร ม.2 3 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1

135 600346 อมรเทพ   แสงนาค ม.2 2.00 ราชโบริกานุเคราะห4 ราชบุรี ผ�านเข�าคอร4 เมษา61 รอบท่ี1


