
1 611241 ศุภัทรพงษ์ สุขสงวน ม.6 3.87 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

2 611118 สุกมล   นาเจริญ ม.5 3.26 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

3 611098 ศุภกร   โชติศรี ม.5 3.00 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

4 580153 ณัฐวัฒน์   สินสถาพรกุล ม.6 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

5 611116 ปฏิภาณ   วิโรจน์ชีวัน ม.4 3.98 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

6 600715 อาซิส   เวชกะ ม.5 3.38 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

7 590069 ธันวา   นามวัน ม.5 3.85 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

8 600135 อนุภาส   บัวนุ้ย ม.4 3.69 สุราษฎร์พิทยา สุราาฎร์ธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

9 610997 สัทพงศ์   เทียมครู ม.4 พิชญศึกษา นนทบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

10 611112 ธนวัฒน์   ศิริวัน ม.5 3.14 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

11 610758 วิภู   เหล่าชินชาติ ม.4 3.92 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

12 611081 ธนกร   ป้องขวาพล ม.5 3.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

13 611157 พงศกร   วิเศษสินธ์ุ ม.5 2.63 มหาวชิราวุธ สงขลา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

14 611097 ชัยภัทรพล   ดีเรือก ม.5 3.00 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

15 610167 อภิศักด์ิ   สุวรรณหงษ์ ม.4 3.90 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

16 611100 ชนาธิป   ทองศักด์ิ ม.6 2.69 วิเชียรมาตุ 3 ตรัง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

17 611142 รามิล   เหลืองวิเศษ ม.5 3.85 สตรีอ่างทอง อ่างทอง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

18 600448 ณัฐชนน  บุญทักษ์ ม.5 3.35 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

19 611099 กลยุทธ์   สกุลสุวรรณ ม.4 3.87 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

20 600043 ทศพร   สวัสดี ม.5 3.98 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

21 590004 พลนที   จันทร์ฉาย ม.5 3.9 นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

22 611124 ราเมศ   ยาสมุทร ม.5 3.41 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

23 611087 ภาณุวัฒน์   รักสนิท ม.4 3.90 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

24 600480 พงษ์เทพ   เอ้ือวงษ์ประเสริฐ ม.4 3.62 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

25 611197 นนทนัทธ์ อ๋องสกุล ม.5 3.30 พัทลุง พัทลุง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

26 611114 ธันยธร   ท้วมปุย ม.4 3.81 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

27 600015 ปวริศร   จันตา ม.4 4.00 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

28 610196 คณิศร   บุญฤทธ์ิ ม.4 3.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

29 611149 ชนุดร   แก้วเมือง ม.5 3.33 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

30 611184 ณภัทร   เฟ่ืองประชากร ม.4 3.79 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

31 601406 พลศรุต   แสงแก้ว ม.5 3.22 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

32 570726 ธนทัต   กาญจนแพทย์นุกูล ม.5 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

33 611108 พ.พล   หนูเหมือน ม.5 2.30 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

34 611144 อนุตร   คล้ายประยูร ม.5 3.85 สตรีอ่างทอง อ่างทอง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

35 610059 วงศพัทธ์  นวลเปียน ม.4 3.59 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

36 611095 ชิษณุพงศ์   บุญส่ง ม.4 3.41 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

37 611102 ธนภูมิ   ชินวิชกูล ม.5 3.20 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

38 611133 วิทวัส   อ่อนเอิง ม.4 3.90 สตรีอ่างทอง อ่างทอง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

39 610374 ปิยะพงษ์   สุชาติพงษ์ ม.4 3.26 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

      ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

สิทธ์ิการเข้าคอร์สท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                  

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน ให้สอบจากโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4 (สอบวันท่ี 9 ธ.ค.61)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

โควตาตุลา61 เข้าเรียนกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
(พิจารณาจากผลการประเมิน 4 คร้ังคอร์สตุลา61)

เฉพาะ นร.ท่ีไม่ได้เรียนหลักสูตรตท.เสาร์/อาทิตย์ เทอม2/61



      ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

สิทธ์ิการเข้าคอร์สท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                  

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน ให้สอบจากโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4 (สอบวันท่ี 9 ธ.ค.61)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

โควตาตุลา61 เข้าเรียนกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
(พิจารณาจากผลการประเมิน 4 คร้ังคอร์สตุลา61)

เฉพาะ นร.ท่ีไม่ได้เรียนหลักสูตรตท.เสาร์/อาทิตย์ เทอม2/61

40 600355 เกริกพล   คนบ ารุง ม.5 3.55 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

41 610168 นพณัฐ  สีตะวัน ม.4 4 พิริยาลัย แพร่ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

42 610290 ภัคพล   บัวผัน ม.4 3.94 สตรีศรีน่าน น่าน โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

43 611093 นูธร์   สุนทรจินดา ม.5 3.31 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

44 610098 พชรพล   มีกอง ม.4 4.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

45 611179 กสานต์ิ   อติชาตสินธพ ม.4 3.89 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

46 601510 พร้อม   สุขกิจบ ารุง ม.4 3.20 สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

47 611134 พีรวิชญ์   จันทวิเศษ ม.5 3.61 สิงห์สมุทร ชลบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

48 611146 วิศรุตกานต์   นามคุณ ม.4 3.48 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

49 600673 สุภัทร   ภัทรพัลลภ ม.4 2.63 สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

50 611132 วิธวิทย์   อ่อนเอิง ม.4 3.96 สตรีอ่างทอง อ่างทอง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

51 610331 ณัฐพงศ์   ไส้เพ้ีย ม.4 3.43 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

52 600501 ชยภพ   กาหยี ม.4 3.63 พัทลุง พัทลุง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

53 611103 มินธาดา   บุญทะระ ม.6 3.43 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

54 591336 กิตติภัฏ   บุญมาก ม.5 3.84 ตะพานหิน พิจิตร โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

55 611162 ดิเรกฤทธ์ิ   ชัยสอน ม.6 3.50 กันทรลักษณ์วิทยา ศรีสะเกษ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

56 610273 รัชเดช   ตีระกิจวัฒนา ม.4 3.74 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

57 590143 ณัฐวัฒน์   พัสกุล ม.5 3.89 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

58 611135 ภูริทัต   โฉมยงค์ ม.4 3.75 ปราจิณราษฎร์อ ารุง ปราจีนบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

59 610048 เดชนะ   ชลสวัสด์ิ ม.4 3.80 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

60 590006 ณฐพล   เขมาภิรักษ์ ม.5 3.90 โยธินบูรณะ กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

61 600421 ณัฏฐ์ณภัทร   วณิชเจริญการ ม.4 3.20 โยธินบูรณะ กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

62 610743 ศิวัส   ภูศรี ม.4 3.60 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

63 611168 ศุภกร   สุขแก้ว ม.4 3.20 มหาวชิราวุธ สงขลา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

64 611192 ธนวัฒน์   ศิลา ม.4 3.97 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

65 611161 เกษมพงษ์   พงษ์ไทย ม.5 2.54 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

66 611148 ปภพพงษ์   ท้องฟ้า ม.5 2.78 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

67 611141 ภาณุพงศ์   ประวะโข ม.4 3.46 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

68 611127 ธีรัช   จิณแพทย์ ม.4 3.98 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

69 611101 ศิวัช   เพ็ชรกลม ม.4 3.79 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

70 611195 ฐิติพงษ์   ชูเกิด ม.5 2.61 แสงทองวิทยา สงขลา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

71 611138 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.4 3.90 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

72 610239 กิตติพศ   พงศ์นาถวัฒน์ ม.4 3.40 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

73 600134 ชัยยุทธ   ธนสกนธ์พงศ์ ม.4 3.57 ศรียาภัย ชุมพร โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

74 610266 ยุทธภูมิ   รัตนสมัย ม.4 3.91 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

75 580994 ปฐมนคร   เกรียงวัฒนะศักด์ิ ม.6 3.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

76 600133 พงศกร   ขนอม ม.4 3.60 ศรียาภัย ชุมพร โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

77 580771 รวิพัชร์   กรวีปภาวิทย์ ม.5 3.1 มัธยมสาธิต มรภ.สวนสุนันทากรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

78 610342 อิทธิพัทธ์   วงษา ม.4 3.58 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



      ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

สิทธ์ิการเข้าคอร์สท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                  

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน ให้สอบจากโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4 (สอบวันท่ี 9 ธ.ค.61)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

โควตาตุลา61 เข้าเรียนกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
(พิจารณาจากผลการประเมิน 4 คร้ังคอร์สตุลา61)

เฉพาะ นร.ท่ีไม่ได้เรียนหลักสูตรตท.เสาร์/อาทิตย์ เทอม2/61

79 611113 รัฐเขตธรณ์   ศัพท์พันธ์ุ ม.5 3.53 วาปีปทุม มหาสารคาม โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

80 610109 ตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์ ม.4 3.86 พิริยาลัย แพร่ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

81 611186 ธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร ม.4 3.77 เชียงค าวิทยาคม พะเยา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

82 600078 ภีรวิช   บุญอุไร ม.4 3.40 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

83 610359 นิติพร   จันทร์รัศมี ม.4 3.27 ศรียาภัย ชุมพร โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

84 590118 ชนาธิป   ทองอร่าม ม.5 3.5 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

85 611165 นิธิวัฒน์   มีแก้ว ม.4 3.89 พิชัยรัตนาคาร ระนอง โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

86 600465 ปิยศักด์ิ   อรรถการพงษ์ ม.4 3.19 ศรียาภัย ชุมพร โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

87 611152 ฤทธิรงค์   เรืองแก้ว ม.5 3.11 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

88 610216 ปฏิภาณ   เพียรไพโรจน์ ม.4 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

89 600105 คณิติน บุญมาศ ม.5 3.75 ตะพานหิน พิจิตร โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

90 601450 ศุภวัฒณ์   ตู้จินดา ม.4 3.64 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สมุทรปราการ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

91 611171 กิตติธัช   ใหม่ชู ม.5 2.53 มหาวชิรวาวุธ สงขลา โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

92 611182 ปิยวัฒน์   อภัยรัตน์ ม.5 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

93 601614 ภูษณ   อนุรักษ์สมบัติ ม.4 3.04 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

94 611191 ติณห์   สุมน ม.4 3.50 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

95 610032 ปยุต   ตัณฑวิทยากุล ม.4 3.49 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ โควตาตุลาเข้ากุมภา62 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61


