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รวม700 เปอร์เซ็น

คะแนน

1 170021 กฤติกร  สุขศรี ม.3 3.65 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 148 21 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

2 170034 กษิด์ิเดช  ปลาบู่ทอง ม.3 2.88 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 169 24 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

3 170036 กษิดิศ  เขียววงษ์ ม.3 3.18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)นครปฐม 232 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

4 170040 ก้องภพ  จิตติวรพันธ์ ม.3 3.4 ดรุณราชบุรี ราชบุรี 215 31 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

5 170045 กันต์ธีร์  ปิยพงศ์วรกุล ม.3 3.8 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 241 34 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

6 170047 กันตพงศ์ พรหมานนท์ ม.3 3.85 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 234 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

7 170052 กาจบัณฑิต  ทองประเสริฐ ม.3 2.83 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 233 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

8 170054 กิตติชาติ  จูฑามาตย์ ม.3 3.85 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 195 28 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

9 170059 กิตติธัช เลาวกุล ม.3 - สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 290 41 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

10 170062 กิตติพงษ์  บุญสม ม.3 3.88 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 168 24 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

11 170087 คณพศ  อินพุ่มรัต ม.3 2.5 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 172 25 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

12 170094 คมปกรณ์ พวงดอกไม้ ม.3 3.82 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 223 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

13 170096 คุณากร ลาภส่งผล ม.3 3.89 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 240 34 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

14 170128 จิราภัทร   รูปทอง ม.3 2.7 วัดเขาวัง ราชบุรี 172 25 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

15 170136 จุลดิส เดชเฟ่ือง ม.3 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 289 41 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

ผลการพิจารณาโรงเรียน จังหวัด

ประกาศผลคัดเลือกนร.ระดับช้ัน ม.3 ข้ึน ม.4 เข้าเรียนหลักสูตรมีนาคม 2562 รหัสคอร์ส 110
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สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **
                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)
  หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62
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ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

16 170149 ฉัตรเกล้า นโรปการณ์ ม.3 2.9 นางรอง บุรีรัม 178 25 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

17 170169 ชยพล  ไชยขันแก้ว ม.3 3.89 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาลตร์ กรุงเทพ 250 36 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

18 170170 ชยพล สาระ ม.3 3.15 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 224 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

19 170172 ชยางกูร  ผ่องใส ม.3 3.44 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 247 35 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

20 170177 ชวณัฏฐ์   จันทร์อ่ิม ม.3 3.51 สาธิต มศว.องครักษ์ นครนายก 231 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

21 170178 ชวทักษ์  พิริยะบรรหาร ม.3 3.89 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 184 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

22 170184 ชัยพฤกษ์ ภูชมศรี ม.3 3.2 เชียงของวิทยาคม เชียงราย 209 30 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

23 171034 ชัยย์นินทร์   เฮงคราวิทย์ ม.3 3.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 232 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

24 170195 ชิโณทัย   ทศพรเบญจรัชต์ ม.3 3.81 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 186 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

25 170197 ชิตพล  เลิศจิรกุล ม.3 2.25 สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ 188 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

26 170200 ชิษณุ  มาต านาน ม.3 3.4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 181 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

27 170202 ชิษณุพงศ์   วงษ์ศิริ ม.3 3.38 นวมิทราชินูทิศบดินทรเดชา กรุงเทพ 183 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

28 170205 ชุณห์กฤช ด้วงพรม ม.3 2.91 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 189 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

29 170215 ฐปนนท์  จุนทการ ม.3 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 225 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

30 170219 ฐิติพัฒน์ มณฑา ม.3 3.16 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 194 28 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62
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31 170233 ณภัทร จิตอารีย์ ม.3 3.01 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 221 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

32 170236 ณภัทรภากร  เสมพูล ม.3 3.86 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 239 34 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

33 170259 ณัฐดนัย  สอดแสงอรุณงาม ม.3 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 298 43 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62 

34 170283 ณัฐพันธ์  บัวแก้ว ม.3 2.74 ดาวทองวิทยาลัย นครนายก 179 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

35 170284 ณัฐภัทร  ยอดเช้ือ ม.3 2.8 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 194 28 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

36 170301 ณัฐศักด์ิ ฤทธ์ิไธสงค์ ม.3 3.44 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 198 28 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

37 170312 ต้นน้ า อ่อนฤทธ์ิ ม.3 3.74 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กทม 286 41 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

38 170334 ทิชานันทน์ มาลาภิรมย์ ม.3 3.9 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 183 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

39 170336 ทินภัทร  ชาวกระบุตร ม.3 3.88 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 272 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

40 170342 ธนกร  ฉายรัศมี ม.3 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 203 29 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

41 170374 ธนภัสสร์  แผ่วัฒนโรจน์ ม.3 3.9 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 236 34 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

42 170413 ธัชพล ติวุตานนท์ ม.3 3.2 ยอแซฟอุปถัมป์ นครปฐม 191 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

43 170419 ธารเทพ บุญศิลป์ ม.3 3.76 สาธิตเกษตร ก าแพงแสน นครปฐม 243 35 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

44 170445 ธีระพัฒน์  ศรีรักษ์ ม.3 2.34 สระบุรีวิทยา สระบุรี 169 24 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

45 170456 นนทพัทธ์ สุคนธมาน ม.3 อัสสัมชัญธนบุรี กทม 218 31 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62
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46 170467 นรวีร์  เทนอิสสระ ม.3 3.9 วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี 273 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

47 170473 นวพล เส็งใหญ่ ม.3 3.18 บดินทร์เดชา2 กรุงเทพ 226 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

48 170476 นัฐทวัฒน์ แสงแก้ว ม.3 3.5 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพ 180 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

49 170493 บริรักษ์   แหวนเครือ ม.3 3.54 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 213 30 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

50 170506 ปกป้อง  พันจุ้ย ม.3 2.54 นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 191 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

51 170519 ปภังกร กาญจนอโนทัย ม.3 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 190 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

52 170520 ปรภัทร  รัตนโสภณ ม.3 3.62 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 197 28 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

53 170527 ประสพโชค  พวงแก้ว ม.3 3.33 อู่ทอง สุพรรณบุรี 192 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

54 170533 ปวริศร  ประเสริฐศรี ม.3 2.98 บางปะอินราชานุเคราะห์ อยุธยา 171 24 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

55 170543 ปัณณวรรธ   ลือหาญ ม.3 3.67 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี 237 34 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

56 170555 ปุญญพัฒน์  สมานหมู่ ม.3 3.8 ภปร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม 229 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

57 170560 ไปศล สิงห์เรือง ม.3 3.23 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 172 25 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

58 170581 พชรพล  ชูวงศ์วาน ม.3 3.5 ภัทรญาณวิทยาลัย นครปฐม 187 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

59 170584 พยุหพล  บุญญา ม.3 2.75 ราษฎวิทยา เพชรบุรี 205 29 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

60 170607 พัชรพล   สุกปล่ัง ม.3 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 215 31 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62
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ผลการพิจารณาโรงเรียน จังหวัด
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[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **
                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)
  หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

ท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

61 170618 พิทวัส  พงศ์ชุตินันท์ ม.3 3.22 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 228 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

62 170636 พีรวิชญ์  แย้มดวง ม.3 2.86 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 200 29 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

63 170653 ภัทรชนน  นาคเถ่ือน ม.3 3.59 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 215 31 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

64 170659 ภัทรพล  พรหมอยู่ ม.3 3.9 วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี 222 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

65 170670 ภาณุพันธ์  แก้วเพ็ชร ม.3 3.98 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 262 37 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

66 170010 ภาสกร  บรรดิษจีน ม.3 2.54 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพ 192 27 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

67 170702 ภูมิรพี เดชศิริ ม.3 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 264 38 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

68 171046 ภูวดินทร์ แช่มครบุรี ม.3 3.41 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน 159 23 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

69 170721 มนัสวิน  กองปัน ม.3 3.13 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 229 33 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

70 170728 ยศพงศ์  นาทวรทัต ม.3 3.2 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 214 31 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

71 170746 รักเกล้า  ดีไร่ ม.3 3.82 กระทุ่มแบน วิเศษสมุทรคุณ สมุทรสาคร 264 38 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

72 170751 รัชชานนท์ สุพรม ม.3 3 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 205 29 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

73 170752 รัชนาถ  จันทร์เพ็ญ ม.3 2.5 วัดเขาวัง ราชบุรี 181 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

74 170774 วงศพัทธ์   โฆษกิจจาวุฒิ ม.3 3.96 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 391 56 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62 

75 170782 วชิรวิทย์  อุดมสุข ม.3 3.56 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 214 31 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62
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[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **
                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)
  หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

ท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

76 170819 วิทวัส บัวบาน ม.3 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 168 24 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

77 170822 วิมุติ   บุตรละคร ม.3 3 ทีปังกร กรุงเทพ 180 26 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

78 170825 วิษรุ  ชุ่มจิต ม.3 3.62 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 211 30 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

79 170829 วีรากร จรูญศรี ม.3 3.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 275 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

80 170840 ศรุต  ชัยเจริญ ม.3 3.64 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ 208 30 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

81 170843 ศิรชิต ศรีขาว ม.3 3.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 276 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

82 170845 ศิรวิทย์ ทองค า ม.3 3.66 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 270 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

83 170859 ศิวภาคย์   พันธ์วานิช ม.3 3.9 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปบม 245 35 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

84 170860 ศิวัช  โยหาเคน ม.3 3.71 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร 209 30 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

85 170883 ศุภพล  ปัญญาสม ม.3 3.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 273 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

86 170894 เศรษฐกรณ์  บัวชู ม.3 3.4 สุคนธีรวิทย์ กรุงเทพ 206 29 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

87 170914 สหวิสาข์  สุทธิสานนท์ ม.3 2.01 สารสาสน์วิเทศ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 227 32 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

88 170929 สิทธินนท์ หงษ์ทอง ม.3 3.3 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 159 23 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

89 170944 สิรวิชญ์ แจ่มจ ารัส ม.3 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 294 42 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62 

90 170951 สุกฤษฎ์ิ ชนะไชยมงคลกุล ม.3 3.53 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 271 39 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62
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สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **
                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  30 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 18 มี.ค.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)
  หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'62 ระหว่าง 26 มี.ค. - 15 เม.ย.62   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์มีนา62

ท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

91 170966 สุรพงศ์  อร่ามมนุปัญญากุล ม.3 3.84 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 282 40 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62

92 171029 เอดาวัต เย็นวัฒนา ม.3 2.95 ศรียาภัย ชุมพร 211 30 ผ่านเข้าแคมป์มีนา'62


