
1 315072 นนทนัทธ์ อ๋องสกุล ม.5 พทัลุง พทัลุง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

2 315227 ปฏพิล ชุบทอง ม.4 4 รักษว์ิทยา ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

3 600694 ธนภทัร   กลมทุกส่ิง ม.5 2.77 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

4 600039 ณัฐพงษ ์  พฒันจิรัสยา ม.4 3.69 อูท่อง สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

5 315223 ธนวิช อ่วมสอาด ม.4 3.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

6 590361 สิทธิกร   ตันพชิัย ม.4 3.24 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

7 315127 ปรเมนทร์ โยมา ม.5 3 หาดใหญ่วิทาลัย สงขลา ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

8 315070 ชนาธิป ทองศักด์ิ ม.6 2.69 วิเชียรมาตุ3 ตรัง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

9 315255 ศิลวิรัตน์ สุวรรณวิชิตกุล ม.5 2.9 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

10 315287 ธีรเมธ ธนเกียรติเดชา ม.5 3.19 กันทรลักษว์ิทยา ศรีสะเกษ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

11 315257 ณพวิทย์ รัตนวารินทร์ชัย ม.4 3.87 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

12 315211 ประติพฒัน์ มณี ม.5 3.21 เบญมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

13 611012 วชิรวิทย์  งอยปัดพนัธ์ ม.4 3.27 พบิูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

14 315140 ดิศรณ์ บุดดาเลิศ ม.4 2.23 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

15 611120 ภทัร์ ศรีนิล ม.4 2.87 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

16 611455 อติวัณณ์ เล้าพยอม ม.4 ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

17 315158 ภาณุวรรธน์ แสงอาวุธ ม.4 3.04 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

18 601490 ประสิทธิ ์  หมูม่าก ม.4 2.63 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

19 600184 โรจนินทร์   ใจประเสริฐ ม.4 2.90 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

20 610625 สุชานนท์   พรศิริรัตน์ ม.4 3.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

21 315033 นโรดม ทรัพย์มูล ม.5 2.35 ทีปังกรวิทยาพฒัน์(ทวีวัฒนา) กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

22 315002 สรวิชญ์ ไชยแขวง ม.6 3.88 จ่าอากาศ กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

23 315054 นายพงศกร บินชัย ม.4 3.12 ชัยนาทพทิยาคม ชัยนาท ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

24 590922 กฤษณะ   สายสวาท ม.4 3.03 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

25 610628 ณัฐกิตต์ิ   ผจญจิตต์ ม.4 2.72 รักษว์ิทยา ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

26 600871 วิชยุตม์   อินทร์ทวี ม.5 1.73 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

27 600422 พศิน   แสงจันทร์ ม.4 3.20 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

28 600258 พลูศักด์ิ   กล้วยจ านงค์ ม.5 3.24 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

29 611457 ธนา  ลักขณาภริมญ์ ม.5 2.46 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

30 315153 คริษฐ์ เรือนค า ม.4 3.35 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

31 611188 เทพนคร   โอโน ม.4 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

32 611426 ธราณินทร์  ปัญญาจันทร์ ม.5 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

33 590688 ปกรณ์   เพยีงดวงใจ ม.5 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

34 610740 พศวีร์   ทิพยเทีย่งแท้ ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

35 570699 พฒิุกร ปานสง่า ม.5 3.52 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

36 315275 กริชราชันย์ แสงปราชญ์ ม.4 4 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

37 610085 รามิน   จิรังการ ม.4 3.60 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

               3. นร.ทีเ่ขา้เรียนหลักสูตรน้ี ทกุคนตอ้งสมัครสอบ 4  เหล่า ใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้แคมป์

  ประกาศผลสอบรวมและรายชือ่ผู้สอบผ่านเขา้เรยีน แคมป์กุมภาพันธ์ 2561 รหัสคอรส์ 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรยีมทหารวันอาทิตย์+เรยีนออนไลน์+Drop ม.4-6 เมื่อ 6 ม.ค.62 ]

หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปกุ์มภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในการรับสมัครแคมปกุ์มภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที ่ 20 ม.ค.61 และช าระค่าเรียนส่วนทีเ่หลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

สรปุเขา้ค่าย23ก.พ.-23มนีา62

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      



สรปุเขา้ค่าย23ก.พ.-23มนีา62ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

38 601601 กิตติพงษ ์  พลูสวัสด์ิ ม.5 3.57 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

39 315088 ณชนันท์ ชัยศิริ ม.4 3.54 พทัลุง พทัลุง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

40 315151 ภเูนศ วงศ์ศิริธรรมโชติ ม.4 3.41 อุดรพชิัยรักษพ์ทิยา อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

41 315145 ชลชาต โชติช่วง ม.4 3.66 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

42 315017 พงศ์พสุิทธิ ์จริงจิตต์ ม.5 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

43 610095 สุวีร์   พลับจะโปะ ม.4 2.89 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

44 600065 ภริูนทร์   แก้วทอง ม.4 3.9 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

45 315046 ศิร ปัญญา ม.4 3.33 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

46 610586 ณัฐพงศ์  อุดมพร ม.4 3.1 ธัญบุรี ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

47 600116 วริทธิ ์  บุญเรือง ม.5 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

48 581052 ฐิติวัฒน์ ภถูุ ม.4 3.8 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

49 600296 พสิิษฐ์  พงศ์พนิิจ ม.5 3.14 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

50 315132 ตราภมูิ สุวรรณเมฆ ม.5 2.89 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

51 591282 ภานุพงศ์   พรพระอินทร์ ม.5 2.98 วัดสระเกศ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

52 591108 ณัฐชนน   ชัน้เล็ก ม.5 4.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

53 315020 เสฏฐวุฒิ ชมจันทร์ ม.4 9.99 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

54 580749 เพชรกล้า   สีเขียว ม.4 3 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

55 570421 เตชณัฐ   แอร่มหล้า ม.5 3.95 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

56 580603 ตุลย พนูพทิักษส์กุล ม.4 2.05 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

57 600636 วิศวพล   ส่องแสงเจริญ ม.5 2.30 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

58 315106 อธิบดี ด้วงทอง ม.5 2.95 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

59 610895 จิณณวัตร   วิทยากรโกมล ม.4 3.01 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

60 601556 ปัณฑ์ธร   สุกาญจนะ ม.5 3.37 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

61 590805 ภริูเมศวร์    มากท้วม ม.4 3.16 หอวัง กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

62 581091 จักพล   จันทบุตร ม.5 3.50 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

63 611280 ภธูนิก   เหลืองงามตา ม.4 2.69 กรพทิักษศึ์กษา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

64 611006 กัณฑ์เอนก พว่งพศิ ม.4 3.85 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

65 315125 กณิศพงศ์ อนุสา ม.4 3.03 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

66 580486 ธนา   ฤทธิล้์ า ม.5 2.98 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

67 610101 รวิสุต อินทะสอน ม.4 2.99 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

68 315040 จิรายุส ทิวากรณ์กิจ ม.4 3.48 บางปะกอกวิทยาคม กทม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

69 590075 นฤภทัร์   สุทธิผล ม.5 3.4 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

70 610575 นฤนาท   ป้องขันธ์ ม.4 3.26 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

71 315081 ปกป้อง เพช็รทองมา ม.5 3.28 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

72 580765 เจตพล ปัญญาเลิศทรัพย์ ม.6 3.47 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

73 601541 ธวัชชัย หล าเพกิสืบ ม.5 2.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

74 560486 ทนงกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.6 3.71 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

75 610169 ณัฐวีร์   สมประสงค์ ม.4 3.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

76 610935 กมลวัทน์ อุน่ยศ ม.4 2.59 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

77 610339 กิตติพงษ ์  สมจิตร ม.5 3.01 บางเลนวิทยา นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

78 601449 ศุภณัฐ   ปริสุทธิสุ์นทร ม.5 3.28 อูท่อง สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

79 590237 พทุธคุณ แก้วสีใส ม.4 3.32 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

80 600395 ภานุพงศ์   เจริญรักษ์ ม.4 3.48 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

81 315226 นรเศรษฐ์ ปัญจมาตย์ ม.6 3.6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

82 610698 จิตติฐิพงษ ์  วิชัยค าจร ม.4 2.60 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3
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83 610383 ธนวัฒน์ เพช็ร์ปานกัน ม.5 2.82 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

84 315060 พงศกร ขนอม ม.4 3.6 ศรียาภยั ชุมพร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

85 610788 ธนัช สินธุวราวรรณ ม.5 3.01 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

86 590986 พงศ์กรณ์   เกิดภาณุพฒัน์ ม.4 2.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

87 315209 ปรมินทร์ แก้วนิคม ม.4 2.76 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

88 610972 อวิรุทธิ ์  ต้ังวงค์ ม.4 3.19 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

89 611422 รชต นิลรักษ์ ม.4 3.33 นวมินทราชินูทิศ เตรียมฯ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

90 315065 ภรัูวัฒน์ สุรังสิมันต์กุล ม.5 2.75 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

91 601436 นิธิกร   กรรณิกา ม.4 3.29 วัดราชบพธิ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

92 590509 เมธา   สมศรีธนาเดช ม.4 2.81 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

93 590418 ณัฏพล   ปัญญาสม ม.4 3.28 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

94 600330 ธีรศักด์ิ   บัวเทีย่ง ม.5 2.13 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

95 611406 ด้วยเกล้า   นวลจ ารัสศรี ม.4 2.79 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

96 600498 ชัชพล พณิเนียม ม.4 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

97 600961 ธีรพล   สาลีเวียง ม.5 3.50 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

98 590673 สรรเสริญ ประจิตร ม.6 2.46 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

99 611033 ภทัรพงศ์   หงษค์ า ม.4 2.75 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

100 610379 ณฐพล   แสงเพช็ร ม.4 2.76 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

101 315166 กฤติธี ประดับศรี ม.4 3.57 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

102 590926 ธนวิน   ต้ังจิตสุทธิ์ ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

103 610638 จุลจักร   เกิดสกุล ม.4 2.10 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

104 610261 ณัฐพงศ์  สงชุม ม.4 3.8 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

105 610953 ยศวัฒน์  นวพติร ม.4 2.58 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

106 611417 นนทฤทธิ ์  ฮาบพนม ม.4 2.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

107 610651 ธนัฐภวัต   ผลากุล ม.4 3.12 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

108 600185 ธนารักษ ์  บุตกง ม.5 3.62 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

109 601140 ชนกพล   เกียรติรัศมี ม.4 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

110 590493 คุณานนท์  เสริมทรัพย์ ม.4 2.16 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

111 601465 อัศนี   พนัใย ม.4 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

112 581159 ธนดล   ยือ้เผ่าพนัธ์ ม.5 3.11 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

113 601396 ณัฐดนัย   เนียมหอม ม.5 3.23 บางแพปฐมพทิยา ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

114 601017 นวพล   ชิณศรี ม.4 3.72 มัธยมวัดเบญจมบพติร กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

115 610981 กิตติชัย  ปาลวงษ์ ม.5 3.42 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

116 600492 อัคคเดโช   แจ้งค า ม.4 3.54 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

117 610780 ศุภกันต์   กัณฑ์เพช็ร์ ม.5 3.31 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3

118 581060 วรพล   ด าข า ม.4 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่3


