
เลขที่ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ชัน้ ไป/กลับ โรงเรียน 60 ข้อ หมายเหตุ

1 กนัตนินัท์ แจม่อยู่ สตางค์ ม.5 พิษณโุลกพิทยาคม 38

2 ณฏัฐ์คณิน คดัใจเทีย่ง ก้าน ม.4 มาเรียลยั 37

3 ภวูนาถ เอ่ียมศรี ม.5 บรีุรัมย์พิทยาคม 36

4 ปณุยวร์ี เจียรพรรณี ม.5 สวนกหุลาบวทิยาลยัรังสิต 36

5 สมบรูณ์ ศริิวทิย์ เบร์ิด ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลยันนทบรีุ 36

6 ธีรภทัร โกการัตน์ เปรม ม.5 เบญจมราชานสุรณ์ 35

7 อภิศกัดิ์ เรืองสวุรรณ ออย ม.6 ปทมุวไิล 35

8 สรวชิญ์ อินกวา่ง เอส ม.5 หอวงันนทบรีุ 33

9 กิตตพิฒัน์ ทองมีแสง เต้ ม.4 กรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลยั 33

10 ฐากร รังษีธนากร ไอเดยี ม.4 นางรอง 33

11 เตชินทร์ สายไฮคํา กสัโต้ ม.5 มงฟอร์ตวทิยาลยั 32

12 ศภุณฐั สพุรรณนอก ม.4 เทพศริินทร์ นนทบรีุ 32

13 มรุพงศ์ พนัธุ์พืช โอ๊ต ม.5 พิชญศกึษา 31

14 คณสันนัท์ มซูา ซีส ม.4 / กรรณสตูศกึษาลยั สพุรรณบรีุ 30

15 กริชปกรณ์ สอนเมือง เจมส์ ม.4 สารสาสน์วเิทศรังสิต 30

16 พิชาภพ ผ่องอําไพ โอ๊ต ม.5 พิชญศกึษา 29

17 อมรเทพ นรารัตน์ไตรมาศ ซีโฟร์ ม.5 พิชญศกึษา 29

18 ณฐัภพ ภมรนาค นาย ม.5 พิชญศกึษา 28

19 ธนภทัร พนัธุ์ไพโรจน์ มอธ ม.5 เบญจมราชานสุรณ์ 28

20 กําหนด เอกกลุ ตีใ๋หญ่ ม.5 สารคามพิทยาคม 27

21 สหรัถ สาํเริง คา่ย ม.4 สรุวทิยาคาร 27

22 ฉัตรมงคล ไชยศรี แม็ค ม.5 พิชญศกึษา 26

23 ปรัชญา เรืองฉาง ซนั ม.4 เขมาภิรตาราม 26

24 พงศธร เทพสวุรรณ พี ม.5 เบญจมราชานสุรณ์ 26

25 นนท์ปวธิ หม่ืนพนัปาน นนท์ ม.4 ศรีบณุยานนท์ 26

26 รชภมิู บญุสขุ แปลน ม.4 สวนกหุลาบวทิยาลยัรังสิต 25

27 นภดล แสงทอง กานต์ ม.5 ศกึษานารีวทิยา 25

28 สิรวชิญ์ สขุมี เขต ม.4 เศรษฐบตุรบําเพ็ญ 25

29 พลวชิญ์ ขวญัสขุ เจได ม.4 ศรีบณุยานนท์ 25

30 กิตตพิทัธ์ ทองจู เนม ม.4 เตรียมพฒัน์ฯ นนท์ 24

31 พีรภทัร อ่อนน่ิม พี ม.4 บดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 24

32 กลุเดช บรรณวฒัน์ จอม ม.4 สาธิตปทมุวนั 24

33 หยกฟา้ พาณิชย์ชยกลุ หยง ม.4 พิชญศกึษา 23

34 ชยพล ชาสวุรรณ ไบร์ ม.4 พิชญศกึษา 22

35 จิตตภิมิู เมืองอินทร์ เคน ม.5 วดัเขมาภิราตาราม 21

36 ธีรธัช อุ่นพานทอง ต้า ม.5 พิชญศกึษา 21

37 ธนดล บญุพิมพ์ โอม ม.5 ชยับาดาลวทิยา 20

38 ณฏัฐนนัท์ กิจรักษา อัง่เปา ม.5 ชลประทานวทิยา 19

39 วรากร รัศมี ป่าน ม.5 พิชญศกึษา 18

40 นพรรณพ ภาชนะวรรณ อัง่เปา ม.5 สารคามพิทยาคม 18

41 ภาณรัุตน์ นพรัตน์ ภฐั ม.4 ศรัทธาสมทุร 17

42 ปัณณธร ชํานาญราช เฟิส ม.4 วสิทุธรังษี กาญจนบรีุ 17

43 อนชุา ภถูุ นนท์ ม.5 เรณนูครวทิยานกุลู 16

44 ธัญพฒัน์ ด้วงใส ม.4 อํามาตย์พานิชนกุลู 13

รายช่ือนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร (ระดับ ม.ปลาย) เดือนตุลาคม 2560
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