
คิดเป็น

เปอร์เซ็น

1 620517 กฤตดิฐ   ดาวกระจาย ม.2 3.75 สาธติ มศว.ประสานมิตร กรุงเทพ 63

2 610734 กฤตศาสตร์   กาญจนรัชต์ ม.2 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42

3 610736 กฤษนันท์ คงเพชร ม.2 3.78 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 52

4 620658 กษิดิศ   วงศ์จันทร์สม ม.2 2.14 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 42

5 620570 กัญจนพร   กิมกง ม.2 3.28 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42

6 620489 กันตพัฒน์   ธนารุ่งโรจน์ ม.2 2.45 มัธยมวดัสิงห์ กรุงเทพ 41

7 621176 กันตพัฒน์   พิมพ์สาย ม.2 3.16 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 35

8 620968 กิตติศักด์ิ   ศรีทองพิมพ์ ม.2 2.80 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 44

9 611510 กีรติ   อ  าหนองโพธิ์ ม.2 3.35 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 43

10 620487 เก่งกาจ   ศิริเอก ม.2 2.52 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 56

11 620847 คณิศร   ทรัพยม์ังสัง ม.2 2.91 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 36

12 611254 คณุตม์   ลาวณัยว์สุิทธิ์ ม.2 3.10 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 53

13 610508 คุณากร   เทพยหุะ ม.2 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 77

14 610692 จตุรพร   จันทน์เทศ ม.2 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 47

15 620463 จิรครินทร์   ศรีส าโรง ม.2 3.60 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 63

16 620700 จิรวฒัน์   คันธจันทร์ ม.2 3.66 มัธยมสาธติวดัพระศรีมหาธาตุฯ กรุงเทพ 57

17 621136 จิรัฐ   พิพัฒนชัย ม.2 3.62 คงทองวทิยา นครปฐม 43

18 611008 ชลัท   แก้วหนูนวล ม.2 3.23 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 38

19 621273 ชายชีวนิ   เจริญศิลป์ ม.2 3.65 พระปฐมวทิยาลัย 2 นครปฐม 52

20 621288 โชติพัฒน์   แซ่เล้า ม.2 3.17 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 48

21 620569 ณฐนน   วงษ์รักไทย ม.2 3.82 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 57

22 620492 ณภัทร   ทองค า ม.2 3.16 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 55

23 611350 ณัฐวงศ์   หล าสะ ม.2 3.69 สารวทิยา กรุงเทพ 46

24 620747 ทิวตัถ์   แยม้ชื น ม.2 3.07 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 43

25 620958 ธนกร   สรงพรมทิพย์ ม.2 3.35 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 37

26 610978 ธนกร  สุเมธพิพัฒน์ ม.2 3.24 ศึกษานารี กรุงเทพ 37

27 621278 ธนชัย   เซี ยงฉิน ม.2 3.13 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 52

28 620764 ธนพัฒน์   ทองบ้านเกาะ ม.2 3.46 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 44

29 611413 ธรีภัท   หุน่นอก ม.2 3.95 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 68

30 620956 ธร์ีวราพัฒน์   เยยีวยา ม.2 3.42 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 37

31 620729 ธรีะชา   ศรีทอง ม.2 2.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 49

             4. ผู้ที ยงัไมผ่่านเกณฑ์รอบที  1 ใหร้อสอบรอบถดัไปวนัที  4 ม.ค.63

ประกาศรายชือ่นร.ชัน้ ม.2 ที่ผ่านเข้าเรยีน แคมปเ์มษายน'63 รหัสคอรส์ 120 

[พิจารณาจากผลสอบรวมระดับ ม.2 เมื่อ 7 ธ.ค.62 ]
หมายเหตุ  1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'63 ระหวา่ง 17 เม.ย. -3 พ.ค.63 ดูรายละเอยีดเพิ มเติมในการรับสมคัรแคมปเ์มษา63
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที  15 ม.ค.63 และช าระค่าเรียนส่วนที เหลือในวนัรายงานตัว 17 เม.ย.63 (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์
             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกที นอนและหอ้งพกัได้

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      



คิดเป็น

เปอร์เซ็น

             4. ผู้ที ยงัไมผ่่านเกณฑ์รอบที  1 ใหร้อสอบรอบถดัไปวนัที  4 ม.ค.63

หมายเหตุ  1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'63 ระหวา่ง 17 เม.ย. -3 พ.ค.63 ดูรายละเอยีดเพิ มเติมในการรับสมคัรแคมปเ์มษา63
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที  15 ม.ค.63 และช าระค่าเรียนส่วนที เหลือในวนัรายงานตัว 17 เม.ย.63 (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์
             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกที นอนและหอ้งพกัได้

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

32 620636 นภัสดล   กลมดวง ม.2 3.90 สวนกุหลาบวทิยาลัยนนทบุรี นนทบุรี 70

33 610622 นรบดี   พิมพ์อนงค์ ม.2 3.71 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 69

34 610644 นรพนธ ์  ประจันพล ม.2 3.95 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 53

35 610856 นันทภัทร   แพรทอง ม.2 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 47

36 620457 นิติพนธ ์  เกิดปัน้ ม.2 3.98 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 63

37 620482 นิธพิัฒน์   เกตุแก้ว ม.2 3.41 เทพินทร์พิทยา ราชบุรี 37

38 620472 บารมี   มีผิวหอม ม.2 3.24 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 47

39 610862 เบญจพล   ผ่องใส ม.2 3.78 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 50

40 610718 ปฏิภาณ   เกษสัมมะ ม.2 3.29 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 60

41 610688 ปฏิภาณ   บุญครอบ ม.2 2.56 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี 37

42 621098 ปฐมพร   กัลยาวฒิุพงศ์ ม.2 3.97 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 43

43 620942 ปรมะ   เรืองพร้ิม ม.2 2.98 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 36

44 620955 ปรมัตม์ ชูเกียรติไกร ม.2 2.98 รุ่งอรุณ 45

45 620838 ประทานชัย   ปิน่ชัย ม.2 2.45 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 41

46 620461 ปริพัฒน์   สุขทัศน์ ม.2 3.64 สวนกุหลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธานี 55

47 621211 ปาณิศา   อุดมสินค้า ม.2 3.93 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 42

48 610465 ปารมีย ์  จันทวงศ์ ม.2 3.50 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 66

49 620867 ปุญณพัฒน์   แก้วอุปการ ม.2 3.43 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 56

50 610896 พชรพล   บุณยสุรักษ์ ม.2 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45

51 620585 พสิษฐ์   ศักด์ิฤทธชิัย ม.2 3.30 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 46

52 621257 พิชญ์ภูมิ   พึ งผัน ม.2 3.03 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 49

53 611266 พีรดณย ์  ภูน่าค ม.2 3.35 หอวงั กรุงเทพ 60

54 620563 เพ็ญโภคัย   ขุนรักพรหม ม.2 2.43 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 53

55 621261 ภัทธนันท์   อ่อนแก้ว ม.2 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 53

56 621151 ภานุวชั   ข าสุวรรณ์ ม.2 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 50

57 621163 ภาสกร   เร่งดารารัตน์ ม.2 3.60 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 55

58 620547 ภูธนัตถ์   บัวทอง ม.2 2.94 เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ 46

59 610960 เมธสั   กอนสุข ม.2 3.75 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 72

60 611344 โยธนิ   สุดใจดี ม.2 3.00 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 53

61 610901 รพีพันธ ์  หมอนทอง ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 48

62 621241 โรจนพงศ์   ศักด์ิศรีสกุล ม.2 3.20 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 46

63 621229 ลภัส   เอือ้ประเสริฐ ม.2 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43

64 620559 ลภัสกร   บัวไชยยา ม.2 3.76 วนิิตศึกษา ลพบุรี 51

65 620582 วชิรวทิย ์  ล ามูล ม.2 3.26 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 47



คิดเป็น

เปอร์เซ็น

             4. ผู้ที ยงัไมผ่่านเกณฑ์รอบที  1 ใหร้อสอบรอบถดัไปวนัที  4 ม.ค.63

หมายเหตุ  1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'63 ระหวา่ง 17 เม.ย. -3 พ.ค.63 ดูรายละเอยีดเพิ มเติมในการรับสมคัรแคมปเ์มษา63
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที  15 ม.ค.63 และช าระค่าเรียนส่วนที เหลือในวนัรายงานตัว 17 เม.ย.63 (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์
             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกที นอนและหอ้งพกัได้

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

66 611249 วชิรวทิย ์  ลีลาเลิศ ม.2 3.20 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 38

67 611260 วรพจน์   ชังสัจจา ม.2 2.81 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 44

68 620733 วราวฒิุ   มาเจริญ ม.2 3.39 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 56

69 611331 วริศรา   หลีล้วน ม.2 3.95 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 60

70 611308 วศิน   จิตต์แผ้ว ม.2 3.80 ชลประทานวทิยา นนทบุรี 43

71 610497 วชัรากร   พรศิริกาญจน์ ม.2 4.00 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม 59

72 621301 วรุิฬห์   แสนขุย ม.2 2.97 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 54

73 611487 ววิฏั   ดวงจันทร์ ม.2 2.74 เขาวงั ราชบุรี 42

74 611199 วรีภัทร  นิติธรรม ม.2 ปทุมวไิล ปทุมธานี 37

75 610772 ศรัณยพัชร์   ตรีสุวรรณ ม.2 2.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 35

76 620485 ศักยศ์รณ์   เอี ยมหนู ม.2 3.20 สาธติ มรภ.จอมบึง ราชบุรี 52

77 610940 ศิวกร  ภูร่ะหงษ์ ม.2 2.95 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 45

78 610849 ศุภกร   จ าปาจันทร์ ม.2 3.96 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 82

79 620772 ศุภกร   พัฒนวงศ์สกุล ม.2 3.46 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 45

80 620812 ศุภโชค   สวสัด์ิรักษา ม.2 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 56

81 610565 ศุภณัฐ   จงไทยรุ่งเรือง ม.2 3.04 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 41

82 611221 สหัสวตั   รุ่งเรือง ม.2 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 39

83 621236 สิรวชิญ์   สวนเข้ม ม.2 2.97 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 54

84 621315 สิรวฒิุ  ยอดโอวาท ม.2 3.38 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 58

85 610670 สุภัทรชัย   โตปิติ ม.2 2.50 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 44

86 620673 สุรณัฐ   นาคหล่อ ม.2 3.08 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 47

87 620586 สุวภพ   สวนมาลี ม.2 3.36 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 50

88 620641 อโณทัย   เนตรประจักษ์ ม.2 3.70 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม 65

89 610769 อนวฒัน์   นิทัศเกษม ม.2 3.25 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 63

90 621323 อนันตพัฒน์  มณีค า ม.2 2.67 สาธติ มรภ.จอมบึง ราชบุรี 35

91 611275 อริยธ์ชั   สัจจริโส ม.2 วชิราวธุวทิยาลัย กรุงเทพ 48

92 621203 อิศราเทพ   สมีวงั ม.2 2.97 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 35

93 621182 อุกฤษฎ์   แอร่มหล้า ม.2 3.40 สาธติ มรภ.จอมบึง ราชบุรี 44

94 620935 เอกภพ   จันทโรจนีย์ ม.2 3.65 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 55


