
เลขที่ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ชัน้ ไป/กลับ โรงเรียน 30 ข้อ หมายเหตุ

1 ชยพล ชาสวุรรณ ไบร์ ม.4 พิชญศกึษา 23

2 หสัวีส์ สกลุรังสฤษฎ์ มาร์ค ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ 22
3 ปรเมษฐ์ แก้วรัตน์ ก้อง ม.5 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ 19
4 กิตติพทัธ์ ทองจู เนม ม.4 เตรียมพฒัน์ฯ นนท์ 19

5 ปราชญ์ บตุรเจริญไพศาล ปราชญ์ ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ 18

6 ภวูนาถ เอ่ียมศรี ม.5 บรีุรัมย์พิทยาคม 17
7 สมบรูณ์ ศิริวิทย์ เบิร์ด ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ 17
8 ก าหนด เอกกลุ ตีใ๋หญ่ ม.5 สารคามพิทยาคม 17
9 ศภุณฐั ศรีระหงษ์ ณฐั ม.4 พิชญศกึษา 17

10 เจษฎาพร สนิโน สกาย ม.6 อ ามาตย์พานิชนกุลู 17
11 นภดล แสงทอง กานต์ ม.5 ศกึษานารีวิทยา 17

12 ปริญญา โนรี ตรัย ม.5 โยธินบรูณะ 17

13 พชัรพล อคัรนันททรัพย์ แหวน ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลยันนทบรีุ 16
14 อนชุา ภถูุ นนท์ ม.5 เรณนูครวิทยานกุลู 15
15 พงศธร เทพสวุรรณ พี ม.5 เบญจมราชานสุรณ์ 14
16 ธนดล บญุพิมพ์ โอม ม.5 ชยับาดาลวิทยา 14
17 ชานนท์ ลิม้แดงสกลุ ต้อม ม.5 สกีนั 14

18 ธนภทัร พนัธุ์ไพโรจน์ มอธ ม.5 เบญจมราชานสุรณ์ 14
19 จิตติภมิู เมืองอินทร์ เคน ม.5 วดัเขมาภิราตาราม 14
20 หยกฟา้ พาณิชย์ชยกลุ หยง ม.4 พิชญศกึษา 13
21 พงษ์ภิวฒิุ แสงเงิน เจมส์ ม.4 สวนกหุลาบวิทยาลยั 12
22 ปรัชญา เรืองฉาง ซนั ม.4 เขมาภิรตาราม 12

23 พิชาภพ ผอ่งอ าไพ โอ๊ต ม.5 พิชญศกึษา 11

24 กิตติพฒัน์ ทองมีแสง ม.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 11
25 ถงุเงิน เลอืดทหาร ไอซ์ ม.4 บดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 11
26 จตุิมา ตนัตระกลู ปลุล์ ม.4 สตรีวิทยา ๒ 11
27 สทิธิกร ศรีสงคราม เกม ม.5 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 10
28 ภาณรัุตน์ นพรัตน์ ภฐั ม.4 ศรัทธาสมทุร 10

29 อารยะ ขนุดี กร ม.5 วดันวลนรดิศ 10
30 รณวสั ม่ิงเชือ้ ไอบีม ม.4 พิชญศกึษา 10
31 มรุพงศ์ พนัธุ์พืช โอ๊ต ม.5 พิชญศกึษา 9
32 ทีฑษั ประทีปชว่งสกลุ ที ม.5 / ราชวินิตมธัยม 9
33 พีรภทัร อ่อนน่ิม พี ม.4 บดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 9
34 ปณชยั ประยงค์รัตน์ ดงั ม.4 พระหฤทยัดอนเมือง 8

35 ปัณณธร ช านาญราช เฟิส ม.4 วิสทุธรังษี กาญจนบรีุ 8
36 นพรรณพ ภาชนะวรรณ อัง่เปา ม.5 สารคามพิทยาคม 8
37 ธนพร วฒันธันยานนท์ Dee-Dy ม.4 อสัสมัชญัคอนแวนต์ 8
38 ธนภทัร มานัสฤดี ภมิู ม.4 พิชญศกึษา 7

39 สหสัวรรษ จนัทรเปรม ทกัษะ ม.6 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 6

40 คณสันันท์ มซูา ซีส ม.4 / กรรณสตูศกึษาลยั สพุรรณบรีุ 6
41 ชชัพล อมัระปาล เปเปอร์ ม.4 พระมารดานิจจานเุคราะห์ 6
42 พงค์ภคั สมวี เมฆ ม.5 สวนกหุลาบวิทยาลยัรังสติ 5

รายช่ือนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร (ระดบั ม.ปลาย) เดอืนตุลาคม 2560
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