
คะแนน คิดเป็น

รวม700 เปอร์เซ็น

คะแนน

1 190163 กนัตภณ โกมลสรกลู ม.4 3.94 เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 413.36 59 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

2 190215 กจิธะวทิ  หารวชิา ม.5 3.84 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 353.24 50 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

3 190000 กติติพงศ์ พุฒพรม ม.4 3 ทานตะวนัไตรภาษา สมทุรสาคร 459.84 66 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

4 190083 ชญานนท์ พจน์นาถ ม.6 3.71 อดุมดรุณี สุโขทัย 326.24 47 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

5 190088 ชลภทัร นิ่มนวล ม.4 3.85 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 315.29 45 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

6 190045 ชชัณัชา ชบูัวแกว้วสุ ม.4 3 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 342.62 49 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

7 190157 ชยัพร โพธิอ์น้ ม.6 3.01 สว.กจ. กาญจนบุรี 321.82 46 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

8 190118 ณัฐพล สุพลจติร์ ม.4 3.81 ดาราวทิยาลัย เชยีงใหม่ 285.60 41 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

9 190053 ณัทชยั ชยักาญจนคุณ ม.4 3.7 เบ็จมะมหาราช อบุลราชธานี 286.64 41 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

10 190198 ธนกฤต พรายศรีสุข ม.4 3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 280.36 40 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

11 190144 ธนภทัร รักษายศ ม.4 3.61 โรงเรียนสาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 299.13 43 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

12 190064 นายสราวธุ อดุลย์ ม.5 3.65 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 293.40 42 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

13 190030 พงศ์ภรีะ สินทรัพยบ์วร ม.4 3.72 กรรณสูตศึกษลัย สุพรรณบุรี 278.93 40 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

14 190190 พงษ์กติติ ภฆูงั ม.5 2.75 สมทุรสาครบูรณะ สมทุรสาคร 328.42 47 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

15 190102 พัฒนากร  สีดาแกว้ ม.4 3.55 สมทุรปราการ สมทุรปราการ 279.67 40 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

16 190092 ไพสิฐ อนิทศักด์ิ ม.5 3.9 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 300.64 43 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

17 190175 ภคัพล ทับทองหลาง ม.6 3 วนิิตศึกษา ลพบุรี 314.76 45 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

18 190021 ภทัรพงษ์  วงษ์ศรี ม.4 3.79 วสุิทธรังษี  กาญจนบุรี 286.13 41 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

19 190077 ภานุวฒัน์ แกว้ใหญ่ ม.4 3.55 บุญวาทย์ ล าปาง 271.36 39 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

20 190116 ภวูดล โสภาพรม ม.4 3.92 คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมธานี 297.67 43 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

21 190065 รติกร พันธเ์ลิศ ม.4 3.95 สิงห์สมทุร ชลบุรี 346.78 50 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

22 190054 เรืองชยั สุขประสิทธิ์ ม.4 3.81 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 314.69 45 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

23 190097 ศิวกร อรุณมณี ม.6 3.22 ทวธีาภเิศก กรุงเทพมหานคร 274.09 39 ผ่านรอบที ่2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิภ์ายใน 14 ม.ีค.64

      เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      

ประกาศรายชือ่ผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมปเ์มษา'64 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอร์ส 140 
เรียนที่สถาบนั

[พิจารณาจากผลสอบจากหลักสูตรออนไลน์COVID-กลายพันธุ์ สอบเมือ่ 20 ก.พ.64] 
หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'64 ระหวา่ง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า)  
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที่ 14 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิ์ที่เรือนประชาสัมพันธ ์หรือแจ้งในไลนท์างการของร.ร
                  และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 หรือในวนัรายงานตัว 3 เม.ย.64 (รายละเอียดอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)
               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพักและเตียงนอนได้

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเข้าแคมป์
** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

ผ่านการคัดเลอืกรอบที่ 2 เกณฑ์ผ่าน 39%ที่     รหัสประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      


