
1 610047 วงศพัทธ์   โฆษกิจจาวุฒิ ม.2 3.96 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 88 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

2 610303 ธีรพัชร์   เลิศพรมาตุลี ม.2 3.88 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 80 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

3 610064 นวเทพ   สุพรรณไพบูลย์ ม.2 3.64 หอวัง กรุงเทพ 78 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

4 600100 ธนกฤต   ฮวบประเสริฐ ม.2 3.97 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 76 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

5 601687 ภูดิศ   วัฒนสินธ์ุ ม.2 3.98 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 72 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

6 610437 คมชาญ บุญยะนิวาศ ม.2 3.69 มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพ 72 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

7 610441 ประสพโชค วรรักษา ม.2 3.80 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ 72 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

8 610052 พงศกร   มานิตยกูล ม.2 3.9 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 72 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

9 610070 ภาวพุทธ์ิ   โสจะ ม.2 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 71 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

10 610082 เจตดิลก   พูนพิพัฒน์ ม.2 3.80 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 70 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

11 610276 กิตติพศ   กอโชคชัย ม.2 4 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 70 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

12 600297 นวพล   โกมลสวรรค์ ม.2 3.67 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 69 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

13 610198 กิตติภัท   ยงไพศาล ม.2 2.89 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 68 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

14 610228 กิตติภูมิ   รักด่านกลาง ม.2 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 68 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

15 600266 ชวทักษ์   พิริยะบรรหาร ม.2 3.75 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 67 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

16 610247 วีรวุฒิ   วดีศิริศักด์ิ ม.2 3.90 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 67 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

17 610388 รัชชานนท์   มีไข่ ม.2 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 65 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

18 610323 ธนฉัตร   นิทัศน์พัฒนา ม.2 3.73 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 65 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

19 610420 วชิรวิทย์   เจียมเอ๊ย ม.2 3.50 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 65 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

20 610436 ภาณุวัฒน์   ฮกซุน ม.2 3.50 หอวัง นนทบุรี 64 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

21 610182 นวพล   ด้วงทอง ม.2 3.70 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 64 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

22 610390 นิสสรณ์   พุทธกุลอนันต์ ม.2 3.14 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 64 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

23 610173 ก้องภพ   พ่ึงทรัพย์ ม.2 3.50 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี 64 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

24 600393 ธัชชัย   มุ่งผลกลาง ม.2 2.9 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ 64 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

25 610166 นันทพงศ์   กองตาพันธ์ุ ม.2 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 63 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

26 610395 ภาวิต   วิลาวรณ์ ม.2 3.80 อัสสัมชัญ กรุงเทพ 63 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

27 600396 ธนัทวิชญ์   แหลมไธสง ม.2 3.00 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 63 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

28 610240 ภูริพัทธ์   ชนะภัย ม.2 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

29 610111 สุกฤษฎ์ิ   ชนะไชยมงคลกุล ม.2 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

30 610060 จักราวุธ   ดีพ่ึงตน ม.2 4.00 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

31 600245 สุชัจจ์   มีอนันต์ ม.2 3.79 มาเรียลัย กรุงเทพ 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

32 610393 ธนกฤต   ชูบัว ม.2 3.35 บูรณะร าลึก ตรัง 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

33 610236 ปิยะพงษ์   ปรีชา ม.2 3.45 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

34 610264 ธนาธิป   ไชยคง ม.2 4 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

35 600534 วรภัทร   ปานโต ม.2 3.71 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 62 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

36 610180 ศุภวิชญ์   แย้มสรวล ม.2 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 61 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

37 610071 จุฑาภัทร   วาจาดี ม.2 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 60 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

38 610234 สุรชา   เวียงวิเศษ ม.2 3.90 วินิตศึกษา ลพบุรี 60 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

39 610257 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.3 3.90 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 60 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

40 600175 ธีรภัทร อรจุล ม.4 3.32 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร 60 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

โควต้าคอร์สมีนา62 :เรียน 26มีนา-15เมษา2562 (ม.3ข้ึน ม.4)

จากผลการประเมินวิเคราะห์รวม คอร์สเมษายน 2561

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมินเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62)

 หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **



โควต้าคอร์สมีนา62 :เรียน 26มีนา-15เมษา2562 (ม.3ข้ึน ม.4)

จากผลการประเมินวิเคราะห์รวม คอร์สเมษายน 2561

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมินเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62)

 หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

41 610107 กฤต   เจียมจารีกุล ม.2 3.10 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

42 610405 อรรถพล   ม่วงเอง ม.2 3.65 หอวัง กรุงเทพ 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

43 610246 นราธร   ศรีสวัสด์ิ ม.2 3.60 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

44 610256 วชิรรัตน์   ชินวงษ์ ม.2 3.60 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

45 600472 ภูริพัฒน์   ตาดไธสง ม.2 3.92 ปากช่อง นครราชสีมา 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

46 610401 วิชญะ   ค าด้วง ม.2 3.00 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

47 610425 กฤณพัฒน์   วุฒิเสน ม.2 3.39 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

48 610066 พชรพล   ปานพรหมมาศ ม.2 3.55 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

49 610129 ธนภัทร   โชติกลาง ม.2 3.76 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 59 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

50 610149 ภาณุพงษ์   วอทอง ม.2 3.87 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

51 610161 ชุภณ   พลประมวล ม.2 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

52 610281 สิรภพ  โพธิโต ม.2 4 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

53 610084 ปกรณ์   จันทรศร ม.2 3.7 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

54 610453 เอกณัฐ  กีรติประสงค์ ม.2 3.70 หอวัง กรุงเทพ 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

55 610151 คณาธิป   ทองมี ม.2 3.50 บูรณะร าลึก ตรัง 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

56 610442 ภูมิพัฒน์  ศักด์ิกีรติ ม.2 3.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

57 610399 ณิธิศ   ไชยเลิศ ม.2 3.20 ปร้ินส์รอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม่ 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

58 610314 วราพล   จันทร์เทศ ม.2 3.81 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

59 610392 อนัส   ลือแมะ ม.2 3.70 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 58 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

60 610201 ธรรมรัช   จินดาประเสริฐ ม.2 3.90 ดาวนายร้อย สงขลา 57 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

61 610184 รัฐนันท์   หนูฉ้ง ม.2 3.9 วิเชียรมาตุ ตรัง 57 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

62 610080 ธีรวัจน์   เดชพงศ์สรรค์ ม.2 3.20 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 57 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

63 610211 ณภัทร   กัลยาณมิตร ม.2 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 57 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

64 610011 ธนภัทร   จงไกรจักร ม.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 56 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

65 610134 เอกวัฒน์   เศวตภูมิพัฒน์ ม.2 3.65 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 56 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

66 610414 ธีรวัฒน์   นครชัย ม.2 3.30 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

67 591106 ปรเมษฐ์   ศักด์ิสมบัติ ม.2 2.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

68 600352 ชอบธรรม   สิงหพันธ์ ม.2 3.85 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

69 601422 โภคิน   ชลนภาสถิตย์ ม.2 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

70 600288 ชยกร   กมลสุขอุดม ม.2 2.95 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

71 610306 พฤทธิพงษ์   ป้ันทอง ม.2 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

72 610432 โชคศิริ   วัจนะภูมิ ม.2 2.91 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

73 610058 พงศกร   นาคถม ม.2 3.53 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

74 610145 สารัช   เหล่าวีระกุล ม.2 2.85 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 55 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

75 600213 ธภัทร   ปภากรเกตุรัตน์ ม.2 3.33 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 54 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

76 610194 ชิษณุพงศ์   โขวัฒนชัย ม.2 3.2 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 54 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

77 610229 ภาสกร   เทพกมล ม.2 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 54 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

78 590675 ชนกันต์   รีพี ม.2 3.95 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 54 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

79 610391 สิปปภพ   จ่ันแก้ว ม.2 3.11 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

80 610403 ชยณัฏฐ์   พิมพ์โคตร ม.2 3.40 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62



โควต้าคอร์สมีนา62 :เรียน 26มีนา-15เมษา2562 (ม.3ข้ึน ม.4)

จากผลการประเมินวิเคราะห์รวม คอร์สเมษายน 2561

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมินเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62)

 หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

81 610150 พงศ์พิชาญ   สวนมะนัด ม.2 3.78 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

82 600097 ก้องกิดากร   ปาจินะ ม.2 3.4 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

83 610068 ทนพล   ไกรสิงห์สม ม.2 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

84 610127 อังกฤษ   ทองเจริญ ม.2 3.03 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

85 610285 รัชชานนท์   เต็มมีศรี ม.2 3.85 ตากพิทยาคม ตาก 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

86 610410 ศิวสิทธ์ิ   พันธ์ล้วน ม.2 3.50 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

87 610185 ภูวนาถ   บุญหวา ม.2 3.50 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

88 610294 ยศวัฒน์   สัจจะวีระชัย ม.2 3.65 หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

89 600494 ภูมิสิทธ์ิ   ฦาชา ม.2 3.70 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

90 610128 ทัธชรัณย์   ประพัฒน์โพธ์ิ ม.2 3.43 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 53 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

91 610171 ณัฐภัทร   เพ็ชรฤาชา ม.2 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

92 610394 จุฑาวัฒน์   ชัดดอน ม.2 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

93 610438 ชัชพงศ์ ช่วยมี ม.2 3.7 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

94 610213 ทศพร   จิโสะ ม.2 3.30 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

95 610396 ธนวันต์   ชูประเทศ ม.2 3.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

96 610176 รัชตะศักด์ิ   มะโนใหม่ ม.2 3.80 ศรีราชา ชลบุรี 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

97 610029 รัชตะ   แก้วฮ่องค า ม.2 3.70 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

98 610153 ภูเบศ   พัฒนจันทร์ ม.2 3.67 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

99 610452 ศุภกร  ธนวัฒน์ไพศาลกุล ม.2 3.67 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 52 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

100 601165 ขจรศักด์ิ   โม่มาลา ม.2 3.46 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

101 610226 ภูมิภัทร   พรชัย ม.2 2.80 หอวัง กรุงเทพ 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

102 610389 ณัฐวัฒน์   ภาระนัง ม.2 3.5 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

103 610332 เกียรติพันธ์ุ   กุลเกล้ียง ม.2 3.17 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

104 610326 ชุติมันต์   ชอบสว่าง ม.2 3.94 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

105 610096 อภิสิทธ์ิ   มณีโชติ ม.2 2.62 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

106 601749 ปัณณทัต   กุลธวัชวรกิจ ม.2 2.66 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 51 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

107 610413 จักรกวินทร์   พรมจิตร ม.2 3.45 นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา (บดินทร์ 3) กรุงเทพ 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

108 610288 ธงธรรม   ขุนอินทร์ ม.2 2.40 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

109 610218 เนติภูมิ   ขุนทรมาลี ม.2 3.00 หอวัง กรุงเทพ 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

110 600427 วัชรวิชญ์   บุญชิต ม.2 2.80 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

111 610411 เจษฎา   จินดาหอม ม.2 3.10 สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

112 610089 ภาณุพงศ์   พงษ์ศิยานุวัฒน์ ม.2 3.50 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพ 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

113 610444 วรเมธ สมุทรความ ม.2 3.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

114 601770 ไปศล   สิงห์เรือง ม.2 3.51 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

115 610250 พิชิตชัย   อ้อยกาม ม.2 3.50 พะเยาพิทยาคม พะเยา 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

116 610431 ภาณุพันธ์   คะสุวรรณ ม.2 3.10 นางรอง บุรีรัมย์ 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

117 610424 นรากร   โพธ์ิล้อม ม.2 3.80 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 50 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

118 600483 ธีรพัฒน์   แสงฉวาง ม.2 3.35 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

119 610212 ทีฆายุ   เดชครุฑ ม.2 3.90 คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

120 601427 ณัฐพล   ผลเจริญ ม.2 2.95 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62



โควต้าคอร์สมีนา62 :เรียน 26มีนา-15เมษา2562 (ม.3ข้ึน ม.4)

จากผลการประเมินวิเคราะห์รวม คอร์สเมษายน 2561

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมินเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62)

 หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

121 610195 คณาธิป   สังข์ต้อง ม.2 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

122 610275 จิรภัทร   ศรีสายพร ม.2 3.27 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

123 610428 กรวิชญ์   เอ่ียวสกุล ม.2 3.25 สตูลวิทยา สตูล 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

124 610013 ชนาธิป   โอโน ม.2 3.76 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 49 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

125 600518 ธนวินท์   ภู่ทอง ม.2 3.97 เซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพ 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

126 610237 สุรชัช   ชัยเช้ือ ม.2 3.20 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

127 610209 ถิรพัฒน์   หงส์รัตนาวรกิจ ม.2 3.80 ดาวนายร้อย สงขลา 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

128 610346 ยศพัทธ์   ทองเจือเพ็ชร ม.2 3.94 ดาวนายร้อย สงขลา 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

129 601666 พฤฒินันท์   นามสี ม.2 3.01 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

130 610087 ภัทรเสฏฐ์   ทองอาด ม.2 3.10 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

131 610409 พสิษฐ์   คงเดิม ม.2 3.7 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

132 610417 พิชิตชัย   ยันนาคี ม.2 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 48 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

133 600144 ปฏิภาณ   ขาวกระจ่าง ม.2 2.95 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

134 600519 ปัณณวิชญ์   ส าเนียง ม.2 3.40 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

135 600246 โสภณวิชญ์   บุเงิน ม.2 2.95 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

136 610074 ณัฐคุณาสิน   ล้ิมไกรวุฒิ ม.2 4.00 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

137 610286 โมกข์   ศุภกาญจน์ ม.2 3.50 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

138 610345 ณัฐทิวัตถ์   บุญเย็น ม.2 3.08 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

139 610100 ศุภกร   ศรีดี ม.2 3.87 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

140 610222 ศตายุ   ทองจันทร์ ม.2 2.50 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

141 610408 ศุภวัฒน์   ใจมา ม.2 3.09 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

142 610292 จักรภัทร   ตันติสวัสด์ิ ม.2 3.79 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

143 610206 ธนภัทร   หัดกล้า ม.2 3.60 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

144 610406 ชนาธิป   จริตรัมย์ ม.2 2.50 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 47 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

145 610482 ศิระธีร์  พรายบัว ม.2 3.22 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

146 610144 ณภัทร   บุณยรัตนมงคล ม.2 3.25 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

147 610124 ธนภัทร   พวงน้อย ม.2 3.01 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

148 610422 ธราธร   ประคองกลาง ม.2 3.90 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

149 600733 แทนรัก   ทองสมบูรณ์ ม.2 3.28 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

150 610122 ธนดล   บุญกังวาล ม.2 2.87 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

151 610451 วัชรพงศ์  จันงูเหลือม ม.2 3.38 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

152 600912 นาวิน   พรมภาพ ม.2 3.65 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

153 600326 บดี   สาลี ม.2 3.00 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 46 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

154 610179 ยศภัทร   เอ่ียมดี ม.2 3.80 ชลประทาน นนทบุรี 45 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

155 610449 เอดาวัต เย็นวัฒนา ม.2 2.93 ศรียาภัย ชุมพร 45 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

156 610443 อัครพัฒน์  วงศ์นิมิตร ม.2 3.1 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 45 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

157 610073 ธรรมรัตน์   โอสถาภิรัตน์ ม.2 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 45 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

158 601193 ณัฐรณชัย   รัตน์ต่อวงศ์ ม.2 3.55 อัสสัมชัญนคราชสีมา นครราชสีมา 45 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

159 610445 ปภังกร ขุนารักษ์ ม.2 3.16 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

160 610423 ภูรินทร์   คนบ ารุง ม.2 2.80 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62



โควต้าคอร์สมีนา62 :เรียน 26มีนา-15เมษา2562 (ม.3ข้ึน ม.4)

จากผลการประเมินวิเคราะห์รวม คอร์สเมษายน 2561

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมินเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62)

 หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

161 610312 ปุญญพัฒน์   ทรัพย์อุดม ม.2 3.31 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

162 600211 พศวีร์   เสกขุนทด ม.2 2.93 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

163 610483 อภิมุข  ช้ันสกุล ม.2 3.17 ดรุโณทัย ตรัง 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

164 610219 ปณิธาน   สุดแสง ม.2 3.79 บดินทรเดชา 3 กรุงเทพ 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

165 610398 ฉัตรเกล้า   นโรปการณ์ ม.2 2.90 นางรอง บุรีรัมย์ 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

166 610238 อภิสิทธ์ิ   สกุลเพชรอร่าม ม.2 3.00 กรรณสูตวิทยาลัย สุพรรณบุรี 44 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

167 610163 ธนทัต   ชมเชย ม.2 3.90 วังน้ าเย็นวิทยาคม สระแก้ว 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

168 610137 ธนวัฒน์   ปรังฤทธ์ิ ม.2 3.77 ธัชรินทร์วิทยาบางเขน กรุงเทพ 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

169 610421 ปวรุตม์   พาอุ่นใจ ม.2 3.10 ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

170 610447 สุกฤษฏ์ิ  พรหมรุ่ง ม.2 2.89 พัทลุง พัทลุง 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

171 601688 ปัณณวิชญ์   ฉัตรชัยศักด์ิ ม.2 3.13 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

172 610427 สิรสพล   ใจบุญ ม.2 3.10 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

173 600474 ธนภูมิ ชนะกิจรุ่งเรือง ม.2 2.91 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

174 600781 ธัชพล   รอดอยู่ ม.2 3.38 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 43 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

175 610486 วัธนชัย นุราภักด์ิ ม.2 2.56 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

176 610309 นิธิวัฒน์   พากย์สุขี ม.2 3.14 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

177 600496 ศรัญวุฒิ   สีผม ม.2 2.77 อยุธยานุสรณ์ อยุธยา 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

178 600468 เอกสุวัชร์   ทรงเจริญ ม.2 1.79 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

179 610435 กิตติธัช   นุชบางเคียน ม.2 2.50 สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

180 610450 ดรัณ ทัศนโชติเดชา ม.2 2.93 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

181 610248 บุรินทร์   คุ้มหร่ัง ม.2 3.00 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

182 610208 ปฐมพงศ์   มีมะแม ม.2 3.70 ดาวนายร้อย สงขลา 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

183 610010 ณัฐพงษ์   อารมย์ธนานนท์ ม.2 2.00 สตรีสมุทปราการ สมุทรปราการ 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

184 610097 กิตติพันธ์   รัตนบุรี ม.2 2.88 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 42 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

185 601131 วิชัยวัฒน์   โอกาศรัตน์ ม.2 2.30 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 41 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

186 610322 ทัตต์ดนัย   จิตต้ังทรัพย์ ม.2 41 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

187 600248 วิทวัส   บัวบาน ม.2 3.0 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 41 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

188 601164 อภิวิชญ์   สถาปนาวัตร ม.2 3.6 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 41 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

189 610224 เจษฎากร   เมืองรามัญ ม.2 3.90 บางเลนวิทยา นครปฐม 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

190 610307 ภูริภัทร   บริพัฒน์ ม.2 3.63 ดาวนายร้อย สงขลา 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

191 610042 ปุณธวัฒน์   รัตนนันท์ธกรณ์ ม.2 2.54 สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพ 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

192 601729 ตะวัน   ทองพูล ม.2 3.10 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

193 610215 ธีรภัทร   มาลัยกฤษณะชลี ม.2 3.60 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

194 610030 สหรัฐ   เอนสาร ม.2 3.32 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

195 610439 ทฤษฎี  อนันต์ชลธี ม.2 3.1 อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ นราธิวาส 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

196 610142 จิตราวัส   กุลเพชรจิตรา ม.2 3.27 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

197 610197 รัชชานนท์   ชโนดมวิวัฒน์ ม.2 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

198 610337 วสุธา   ศรีค าวงศ์ ม.2 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

199 610192 ศิรภัฑฐ์   พัทฐ์ฐศิตา ม.2 2.90 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 40 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

200 600347 ธรรมนูญ   ปัถวี ม.2 2.00 สาธิต ม.รังสิต ปทุมธานี 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62



โควต้าคอร์สมีนา62 :เรียน 26มีนา-15เมษา2562 (ม.3ข้ึน ม.4)

จากผลการประเมินวิเคราะห์รวม คอร์สเมษายน 2561

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์
ผลการประเมินเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62)

 หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

201 591041 กันตพล   กาหาวงศ์ ม.2 3.13 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

202 601750 ปัณณธร   กุลธวัชวรกิจ ม.2 2.27 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

203 610088 กิตติธัช   เธียรปรีชา ม.2 3.10 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

204 610484 ณัชพล  เกตุลิขิตกุล ม.3 2.62 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

205 600351 วาทยากร   สันติภพ ม.2 2.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

206 610320 กีรติศักด์ิ   เครือสนิท ม.2 3.45 ดาวนายร้อย สงขลา 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

207 610270 ไกร   แสนคราม ม.2 2.33 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

208 610284 ศุภกร   อุบลจิตต์ ม.2 3.30 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

209 600093 กชภูมิ   เมฆลอย ม.2 3.37 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 39 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

210 610300 พิรชัช พูลสมบัติ ม.3 2.5 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท 38 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

211 610415 ภครัช   บ่อบัวทอง ม.2 3.05 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 38 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

212 610280 ณัฐพล   พรรณวิเชียร ม.2 3.60 บางปะอินราชานุเคราะห์ อยุธยา 38 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

213 610489 นาคภูมิ คุณารักษนิยม ม.2 2.48 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 38 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

214 610062 อนันตศักด์ิ   สุดตา ม.2 3.90 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 37 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

215 610078 ณัฐวุฒิ   เพ็ชรแวว ม.2 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 37 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

216 610418 ธีรพันธ์   อุดมวงษ์วราวุฒิ ม.2 3.20 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 37 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

217 591002 ธีรภัทร   เสวนาวงค์ ม.2 3.25 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 36 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

218 610429 นนทวัฒน์   ตอรัมย์ ม.2 2.95 ประโคนชัยพิทยาคม 35 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

219 610172 เกียรติพงศ์   ธัญญเจริญ ม.2 2.60 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ 35 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

220 601795 ปัญญาภิรักษ์   บ ารุงกิจ ม.2 2 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ 35 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

221 610293 จีรายุทธ   สีตะมา ม.2 2.7 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพ 35 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62

222 610188 ภานุพงศ์   ค าพิทุม ม.2 3.00 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ 35 ผ่านเข้าคอร์ส26มีนา-15เมษา62


