
คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

1 621322 กรณ์   สถิรชวาล ม.4 3.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 255.00 36.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

2 600766 กฤตพัฒน ์  จิตรค า ม.5 2.81 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 271.00 38.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

3 630643 กฤษณธร  เตโชเวโรจน์ ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 265.00 37.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

4 620039 กษิดิศ   เขียววงษ์ ม.4 3.18 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ นครปฐม 316.00 45.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

5 601619 กอ้งภพ   นชุเจริญ ม.4 3.67 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 254.00 36.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

6 620186 กญัจน ์  พุม่พันธ์ ม.4 3.32 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 255.00 36.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

7 621078 กนัต์ธีภพ     ปิน่ทอง ม.5 2.8 รักษ์วิทยา 
 ประจวบคีรีขันธ์ 252.00 36.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

8 630665 กติตนยัต์  ต้ังวงค์ ม.5 3.71 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 284.00 40.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

9 601420 กติติพศ   วิจิตรถาวร ม.4 3.20 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 292.00 41.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

10 630449 ไกรวิน นลิอุบล 317.00 45.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

11 610099 เขมฆนทั   สุขอร่าม ม.5 3 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 321.00 45.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

12 630851 คณวัฒน ์  สุขสมศรี ม.4 3.80 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ 264.00 37.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

13 630661 จักรพล   เจียมตระกลู ม.4 3.02 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพ 286.00 40.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

14 610490 จิรดนยั   จันทร์ทอง ม.4 2.30 นวมินทราชินทูศิ สตรีวิทยา กรุงเทพ 254.00 36.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

15 610274 เฉลิมพล   วิเชียร ม.5 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 256.00 36.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

16 610141 ชณัฐพันธ์   หล้าศักด์ิ ม.5 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 319.00 45.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

17 620230 ชนชน   ฉวีวรรณ ม.3 3.18 ถาวรานกุลู สมุทรสงคราม 265.00 37.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

18 610305 ชนนฒ์   จันทรัตน์ ม.4 2.84 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 269.00 38.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

19 620894 ชนาธิป   สรกล ม.4 3.65 เทศบาล 5 ราชบรีุ 282.00 40.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

20 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.5 3.58 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 277.00 39.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

21 600731 ชิตธวัช  สาภกัดี ม.4 307.00 43.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

22 621277 ญาณภทัร  อยูสุ่ข ม.4 3.5 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 282.00 40.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

23 610789 ณรรฐพล   ภูน่าค ม.4 3.76 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 267.00 38.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

24 630814 ณัฏฐ์ดนยั   เขียวงาม ม.4 3.85 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 265.00 37.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

25 600880 ณัฐดนยั   ดวงบญุ ม.4 3.73 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 266.00 38.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

26 590584 ณัฐดนยั   ปะนนัโต ม.5 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 292.00 41.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

27 630879 ณัฐนนท ์  เอื้อเฟือ้กลาง ม.4 3.62 สารสาสนว์ิเทศคลองหลวง ปทมุธานี 375.00 53.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

28 620638 ณัฐนยั   ช้างเขียว ม.4 3.98 อู่ทอง สุพรรณบรีุ 289.00 41.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

29 611378 ณัฐพัชร์   สินพูลผล ม.4 2.68 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 292.00 41.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

30 631141 ณัฐภทัร   จันทร์ฉายแสง ม.4 286.00 40.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

31 601211 ณัฐวัฒน ์  เจริญทรง ม.4 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 262.00 37.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

32 611353 ณัฐวัฒน ์  อบลัดดา ม.4 3.89 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 299.00 42.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

33 620542 ติณณภพ   ทบัยงั ม.5 3.21 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ 287.00 41.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

34 630526 ติณณภพ   รัตนวิจิตร ม.5 2.30 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 255.00 36.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

35 621320 ธนชิต   ถ้วยทอง ม.4 4.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 325.00 46.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

36 630528 ธนชิต   ทวีบรูณ์ ม.4 3.58 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 272.00 38.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

37 620456 ธนดล   หร่ังช้าง ม.4 3.96 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 317.00 45.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

38 620813 ธนพล   เชฏฐกลู ม.4 3.04 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 309.00 44.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

39 620222 ธนพล   พันตาวงษ์ ม.4 3.91 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 273.00 39.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

เรียนที่สถาบัน
ประกาศรายชือ่ผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมป์เมษา'64 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอร์ส 140 

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวนัอาทิตย ์ม.4-6 เมือ่ 7 ม.ีค.64]

                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 14 มี.ค.64 หากยงัไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอให้นร.ยนืยนัสิทธิท์ี่เรือนประชาสัมพนัธ์ หรือแจง้ในไลน์ทางการของร.ร   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 
หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์เมษา'64 ระหว่าง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  

ผ่านการคัดเลือกรอบที ่2 เกณฑ์ผ่าน 36%ที่

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
               4. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองให้เรียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์
               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบันสามารถเลือกห้องพกัและเตียงนอนได้
                    หรือในวันรายงานตัว 3 เม.ย.64

    รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      



                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 14 มี.ค.64 หากยงัไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอให้นร.ยนืยนัสิทธิท์ี่เรือนประชาสัมพนัธ์ หรือแจง้ในไลน์ทางการของร.ร   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 
หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์เมษา'64 ระหว่าง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
               4. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองให้เรียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์
               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบันสามารถเลือกห้องพกัและเตียงนอนได้
                    หรือในวันรายงานตัว 3 เม.ย.64

40 631064 ธนวัฒน ์  กนัยามา ม.5 3.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 261.00 37.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

41 601703 ธนวินท ์  ปานอุทยั ม.4 2.78 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 287.00 41.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

42 620348 ธันยณ์ภทัร   ชาแจ้ง ม.4 3.50 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 266.00 38.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

43 620430 ธีธัช  เพชรชื่นสกลุ ม.4 3.15 มัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม 256.00 36.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

44 610646 ธีรภทัร   ทองทพิยา ม.4 3.22 สมุทรสาครบรุณะ สมุทรสาคร 299.00 42.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

45 630957 นภสัพล   ยาวะสิทธิ์ ม.4 3.7 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 381.00 54.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

46 631229 นนัทภพ  เปล่ียนอารมณ์ ม.5 3.16 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 274.00 39.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

47 621310 นติิภมูิ  กายชัยภมูิ ม.4 3.8 นาคประสิทธ์ นครปฐม 306.00 43.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

48 631063 บรรณรต   อนศุาสนนนัท์ ม.4 3.69 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ 375.00 53.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

49 620083 ปรเมศร์   ไทยพิทกัษ์ ม.5 3.32 ศรียาภยั ชุมพร 343.00 49.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

50 620805 ปองภพ   สวาคฆพรรณ ม.4 3.39 หอวัง กรุงเทพ 297.00 42.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

51 611216 ปณัณวัฒน ์  เคล้ามณีสกลุ ม.4 3.90 ถาวรานกุลู สมุทรสงคราม 265.00 37.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

52 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.5 3.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 263.00 37.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

53 601117 ปญุญพัฒน ์  กจิธนาบรรลุกลุ ม.4 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 318.00 45.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

54 610491 ปริุมพัฒน ์  สนทินวนธนรัฐ ม.4 3.09 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี 333.00 47.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

55 630514 พงศ์พัฒน ์  เครือธนกลุ ม.4 2.70 หนองฉางวิทยา อุทยัธานี 253.00 36.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

56 630300 พงศ์ภรีะ   สินทรัพยบ์วร ม.4 3.72 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 311.00 44.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

57 630864 พรรวษา   ใจดี ม.5 2.72 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 267.00 38.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

58 630017 พร้อมพล   ธาราศิริ ม.4 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 331.00 47.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

59 631142 พสิษฐ์   พิบลูยน์ าชัย ม.4 3.80 วัดนอ้ยนพคุณ กรุงเทพ 290.00 41.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

60 620361 พัชรพล   กติติวิรยานนท์ ม.5 3.45 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 293.00 41.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

61 611351 พันธวัฒน ์  เยาว์นุน่ ม.5 3.40 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 330.00 47.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

62 630470 พัสกร   ดาบแกว้ ม.4 3.39 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ 296.00 42.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

63 610534 พิสิทฐ์   สงวนพันธุ์ ม.5 3.09 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 312.00 44.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

64 620340 พิสิษฐ์   งามใจ ม.4 3.50 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ 305.00 43.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

65 620400 พุฒิพร   พรายด้วง ม.4 3.30 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ 299.00 42.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

66 621165 พุทธิ  แกว้พินจิ ม.4 3.31 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 254.00 36.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

67 601129 ภคนนัท ์  ทองเปลว ม.4 3.81 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 291.00 41.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

68 620266 ภทัรพงศ์   สวยงาม ม.4 3.20 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 262.00 37.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

69 621210 ภทัรพงษ์   วงษ์ศรี ม.4 3.96 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 306.00 43.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

70 610114 ภทัรพล   หว้ยหงษ์ทอง ม.5 2.89 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 288.00 41.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

71 630982 ภาณุวัฒน ์  ปญัญาธีระ ม.4 2.83 ดรุณาราชบรีุวิเทศศึกษา ราชบรีุ 287.00 41.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

72 621075 ภบูดี   ประทมุมา ม.5 3.00 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 306.00 43.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

73 630476 ภริูธรรม   สวัสดิวิชัย ม.4 3.22 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 330.00 47.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

74 630350 ภวูฤทธิ์   พยคัฆานนท์ ม.4 3.83 สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ 259.00 37.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

75 620393 มั่นคง   ไผ่วงษ์ ม.4 2.93 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพ 261.00 37.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

76 620048 ยศพันธ์   ศรนวุัตร ม.4 3.42 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 277.00 39.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

77 610104 รณกร  แร่เพชร ม.5 2.62 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย สุพรรณบรีุ 294.00 42.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

78 620128 รมยธ์ีรา   บญุเสรฐ ม.6 3.75 อ านวยศิลป์ กรุงเทพ 307.00 43.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

79 630451 เรืองชัย   สุขประสิทธิ์ ม.4 3.00 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 350.00 50.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

80 610069 วชิรายทุธ   พันธุ์ไทย ม.5 3.39 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 262.00 37.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

81 620614 วรชน   ใจซ่ือ ม.5 3.23 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 311.00 44.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

82 600982 วรภพ   บญุรอดค้ า ม.4 3.11 สารสาสนว์ิเทศบา้นแพ้ว สมุทรสาคร 343.00 49.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

83 590810 วรากร   กาญจนแพทยน์กุลู ม.5 3.98 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 346.00 49.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

84 630894 วริทธิ์ภสั   อินทมิิน ม.4 3.89 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 331.00 47.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

85 621132 วสุ  งามเนตร ม.4 3.62 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 329.00 47.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64



                2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 14 มี.ค.64 หากยงัไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอให้นร.ยนืยนัสิทธิท์ี่เรือนประชาสัมพนัธ์ หรือแจง้ในไลน์ทางการของร.ร   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 
หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์เมษา'64 ระหว่าง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
               4. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองให้เรียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์
               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบันสามารถเลือกห้องพกัและเตียงนอนได้
                    หรือในวันรายงานตัว 3 เม.ย.64

86 630555 วิวัฒน ์  พันธุ์ลี ม.5 3.03 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 270.00 38.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

87 600848 วิศวะ   ค าบาง ม.4 3.75 สารสาสนว์ิเทศนครปฐม นครปฐม 260.00 37.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

88 611236 ศรายธุ   เภรีทศัน์ ม.4 3.40 บอสโกพิทกัษ์ นครปฐม 271.00 38.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

89 601048 ศศิวัฒน ์  พรภญิโญ ม.4 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 265.00 37.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

90 630450 สรวิชญ์   ฮู่ทอง ม.4 3.00 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 320.00 45.71 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

91 630660 สรวิศ   วิเชียรรัตน์ ม.5 3.50 ทา่มะขามวิทยา ราชบรีุ 281.00 40.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

92 630035 สหเกยีรติ   ชมภปูระเภท ม.4 3.90 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 256.00 36.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

93 630421 สิทธา   เอกอรุณ ม.4 2.81 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 267.00 38.14 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

94 630865 สิทธิกร   ค าพา ม.4 3.70 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ 291.00 41.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

95 580780 สุชัจจ์  คุ้มพะเนยีด ม.6 3.09 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 321.00 45.86 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

96 620697 สุรวิช  วิวัฒนม์งคลชัย ม.4 3.23 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 266.00 38.00 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

97 620498 อสมา   เส้ือเมือง ม.4 3.65 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 317.00 45.29 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

98 601064 อัครพงศ์   ค าธารา ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 389.00 55.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

99 621144 อัณณพ   ชาญเจริญ ม.4 3.00 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ 255.00 36.43 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

100 630567 อุกฤษฏ ์  มนตรี ม.5 3.52 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 277.00 39.57 ผ่านรอบที่ 2 กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยนืยนัสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64


