
ที่                   ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      คณิต วิทย์ อังกฤษ เปอรเ์ซนต์ พิจารณา

1 อิทธิพล ศรีเมือง ม.5 3.75 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 27 27 22 76  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

2 วรชาติ บดุดาดวง ม.5 3.7 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 28 26 21 75  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

3 ณัฐดนัย นาคสกุล ม.5 พระนารายณ์ ลพบรีุ 31 25 18 74  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

4 วชิรวิทย์ พรมเสนา ม.5 3.55 อุดรธานี 27 27 19 73  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

5 ณัฐพล เพ็ชร์รักษ์ ม.4 3.91 วินิตศึกษา ลพบรีุ 31 21 20 72  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

6 กฤตัชญ์ ก าเนิดสินธุ์ ม.4 2.63 ตราษตระการคุณ ตราด 28 19 24 71  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

7 ชัยณรงค์ จิรไพโรจน์ 29 22 20 71  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

8 ไอยรวิล สุขสถาน ม.4 3.87  วินิตศึกษา ลพบรีุ 31 20 19 70  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

9 กิตตินันท์ การุญ ม.5 3.81 พลูตาหลวงวิทยา ชลบรีุ 27 20 20 67  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

10 รัชชานนท ์เนียมกล่ิน ม.5 3.1 มุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 25 23 18 66  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

11 จีระวัฒน์ ช านาญธุระกิจ ม.5 3.56 ภเูก็ตวิทยาลัย ภเูก็ต 27 18 21 66  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

12 พณิชกร วิบลูย์พันธ์ ม.4 3.61 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 32 17 15 64  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

13 ณัฐภทัร ค าทา ม.5 3.37 สิทยาศาสตร์ตุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 31 17 15 63  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

14 เกษมพันธ์ ค าแก้ว ม.4 3.72 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ 25 15 23 63  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

15 จารุพงศ์ น้ าจันทร์ ม.4 3.32 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 30 17 16 63  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

16 ชลภทัร นิ่มนวล 3.85 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 26 16 20 62  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

17 พีรกานต์ พลคณา ม.4 3.59 จุฬาภรณฯ เพชรบรีุ เพชรบรีุ 27 17 18 62  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

18 ศักดินนท ์ ปิ่นทอง ม.4 3.35 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 28 20 13 61  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

19 ธรรมรัตน์ ยาวิศิษฏ์ ม.5 3.81 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 20 22 18 60  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

20 ดงเพชร ประจิมทศิ ม.4 2.37 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม 22 21 16 59  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

21 รพีภทัร อิ่มอรุณ ม.4 3.83 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 21 21 16 58  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

22 โรจกร ลารินทา ม.5 3.78 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 22 13 23 58  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

23 เกื้อกูล เชื้อเอี่ยมพันธ์ ม.5 3.84 อุตรดิตถ์ ดรุณี อุตรดิตถ์ 25 20 13 58  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

24 วรกฤต อุ่นบา้น ม.4 4 เฉลิมเกียรติฯ พะเย พะเยา 24 21 12 57  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

25 ธีรภทัร เงินสมุทร ม.5 3.31 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 23 13 19 55  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

26 กนกพัฒน์ กาศรี ม.4 3.65 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ 20 16 19 55  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

27 จตุพร  โพธิแ์ก้ว ม.6 3.26 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี 24 16 14 54  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

28 นันทวัฒน์ ใจหา้ว ม.4 3.94 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 22 21 11 54  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

29 พงศกร  ทรัพย์ประเทอืง ม.4 3.77 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 28 14 11 53  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

30 ทินภทัร  รอดงาม ม.5 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช 17 16 19 52  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

31 กิตติณัฏฐ์ มีสีดา ม.4 3.51 เสาไหว้ิมลวิทยานุกูล สระบรีุ 21 17 14 52  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

32 อิศรานุวัฒน์ หมีโชติ ม.5 3.25 ตากพิทยาคม ตาก 17 18 16 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

33 ธีรภทัร  ทองพาศน ม.4 3.83 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 19 15 17 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

34 ธนภมูิ อ่วมปาน ม.5 3.18 เสาไห ้"วิมลวิทยานุกูล" สระบรีุ 20 17 14 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

35 ชิษณุวงศ์ ล าดวน ม.4 3.6 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 20 13 18 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

36 พิชญะ นาคข าพันธ์ ม.4 3 อยว. อยุธยา 20 18 13 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

37 สิปปนนท ์สรณ์คุณแก้ว ม.5 3.78 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 15 14 22 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

38 พลกฤษณ์ งามสวย ม.4 3.91 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 14 15 22 51  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

39 นันทศักด์ิ เทยีมนาก ม.5 3.02 บางมูลนากภมูิวิทยาคม พิจิตร 21 13 15 49  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

40 รัชพล ประดับศรี ม.5 4 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี 17 18 13 48  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

41 ภาณุพงศ์ เชียเชื้อ ม.5 3.44 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 20 16 11 47  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

42 วีรพัฒน์ เทพโซะ ม.4 3.72 ราชวินิตบางแก้ว กรุงทพ 21 10 16 47  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

43 วิภ ูเย็นวัฒนา ม.4 3.58 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 25 12 8 45  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

44 ปยิะพงษ์ ละเลิศ ม.5 3.34 รร สาธิตวไลย ปทมุธานี 13 11 18 42  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

45 คณพศ  สอนอาจ ม.4 3.34 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 9 13 20 42  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

46 ศุภากร มานิตย์กูล ม.4 3.43 สวนกุหลาบฯธนบรีุ กรุงเทพ 10 11 21 42  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมปเ์มษา'64 (โค้งสดุท้ายก่อนสอบ) รหัสคอร์ส 140 
[พิจารณาจากผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก สอบเมื่อ 7 ม.ีค.64]

   หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'64 ระหว่าง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)

** กรณุาตรวจสอบวันปิดภาคเรยีนของโรงเรยีนนักเรยีนก่อนการจองเรยีน หากจองเรยีนแล้วทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
                 4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเข้าแคมป์
                 3. ผู้ท่ีช าระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพักและเตียงนอนได้
                     และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 หรือในวันรายงานตัว 3 เม.ย.64 (รายละเอียดแนบในเมลล์พร้อมผลสอบ)
                  2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 14 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิใ์นไลน์ทางการของร.ร



ที่                   ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      คณิต วิทย์ อังกฤษ เปอรเ์ซนต์ พิจารณา

   หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปเ์มษา'64 ระหว่าง 3-25 เมษายน 2564 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)

** กรณุาตรวจสอบวันปิดภาคเรยีนของโรงเรยีนนักเรยีนก่อนการจองเรยีน หากจองเรยีนแล้วทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
                 4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเข้าแคมป์
                 3. ผู้ท่ีช าระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพักและเตียงนอนได้
                     และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 21 มี.ค.64 หรือในวันรายงานตัว 3 เม.ย.64 (รายละเอียดแนบในเมลล์พร้อมผลสอบ)
                  2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 14 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิใ์นไลน์ทางการของร.ร

47 ธีรทัศน์ เทยีนชัย ม.5 2.6 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 18 13 11 42  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

48 ธฤต นิตุธร ม.5 3.51 อุดรธานี 18 14 9 41  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

49 ภมูินทร์ ไชยศรี ม.4 3.14 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ 12 13 16 41  ผ่านเกณฑ์ กรุณาช าระค่าจองเรียน หรือยืนยันสิทธิ์ภายใน 14 มี.ค.64

50 กันตธี สายอ๋อง ม.4 3.68 สวนกุหลาบรังสิต ปทมุธานี 13 5 21 39  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้

51 ณฐกร ตะคล้อ ม.4 3.5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 13 11 8 32  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้

52 คณาธิป จันทะโข ม.4 3.44 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ 14 8 10 32  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้

53 สิริภทัร พิมทอง ม.4 3.05 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12 8 10 30  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้

54 ปริญญา คุ้มขัง ม.4 2.6 โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ 10 11 3 24  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้

55 ฐิตินันท์ ใจต้ัง ม.5 2.52 โปง่หลวงวิทยารัชมังคลาภเิษก 4 10 10 24  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้

56 กิตติพส ศิลาพัฒน์ ม.5 2 คณะราฎรบ ารุง ยะลา 6 7 11 24  ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงชื่อส ารองได้


