
คิดเปน็
ร้อยละ
(%)

1 180020 กฤตเมธ จันทสุด ม.5 3.65 สีกัน กรุงเทพฯ 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

2 180027 กฤษฎิ์พงศ์  ช่วยเกื้อ ม.4 3.2 ภเูก็ตวิทยาลัย ภเูก็ต 43 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

3 180056 กิตติธัช สายจันทร์ ม.5 3.81 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 45 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

4 180113 จิรภทัร อนุศาสน์อมรกุล ม.5 2.66 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 42 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

5 181033 จุฑาภทัร วาจาดี ม.4 3.37 พบิูลวิยาลัย ลพบุรี 46 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

6 181034 ชณัฐพนัธ์ หล้าศักด์ิ ม.4 2.78 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 38 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

7 180169 ชวณัฏฐ์  จันทร์อิ่ม ม.4 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

8 180190 ชาญวิทย์ ปุยริพนัธ์ ม.5 3.67 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 41 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

9 180243 ณภทัร ลีวัฒนา ม.4 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 39 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

10 180255 ณัฐกฤติย์ ภทัรศิษไพศาล ม.6 3.37 ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร 42 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

11 180263 ณัฐดนัย  เลิศแก้ว ม.4 3.24 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 38 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

12 181052 ดิศรณ์ บุดดาเลิศ ม.5 3.23 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

13 180321 ตรีทเศศ ยศกลาง ม.5 3.51 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 39 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

14 180353 ธนกร สังวาลย์เงิน ม.5 3.25 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมป์ ลพบุรี 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

15 180358 ธนกฤต ทองหล่อ ม.5 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

16 180359 ธนกฤต พวงเข็มขาว ม.5 3.5 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 43 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

17 180387 ธนวัฒน์ แก้วมณี ม.5 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

18 180391 ธนวิชญ ์ อุ่งเกตุ ม.4 3.29 สิงห์สมุทร ชลบุรี 38 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

19 180401 ธนาธิป  เจริญนาค ม.4 3.82 ระยองวิทยาคม ระยอง 42 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

20 180421 ธีร์ธวัช  ปานผลานนท์ ม.4 3.79 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ 42 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

21 180467 นวพล นิ่มประสารทรัพย์ ม.5 2.5 พบิูลวิทยาลัย ลพบุรี 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

22 180517 ปริญ  เจริญจึงสันติ ม.5 3.25 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

23 180530 ปัณณทัต  ดีจงเจริญ ม.4 3.24 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 42 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

24 180542 ปิยะพงษ์ ปรีชา ม.4 3.42 ภเูก็ตวิทยาลัย ภเูก็ต 41 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

25 180574 พงษ์พพิฒัน์  วงศ์สืบสกุล ม.4 3.7 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

26 180640 พรีพฒัน์  สร้อยสุวรรณ ม.4 3.7 สารสาสน์พทิยา กรุงเทพฯ 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

27 180688 ภานุวัฒน์ เมฆมะตูม ม.5 3.5 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

28 180702 ภมูิธเนษฐ ช านาญเวช ม.5 3.56 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพฯ 44 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

29 180728 มุขพล  กรัดกราย ม.6 3.16 มารีวิทย์พทัยา ชลบุรี 39 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

30 181090 ยศวัฒน์ นวพติร ม.5 2.62 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพฯ 38 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

31 181095 รัฐศักด์ิ พลิาสุข ม.5 3.44 มัธยมวัดเบญจมบพติร กรุงเทพฯ 41 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

32 180766 ราชบุตร บุตราช ม.5 3.14 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 38 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเขา้เรียน แคมปก์.พ.63 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ)รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเปน็เลิศทางวิชาการครั้งที่ 5]

หมายเหตุ     1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา'63
                 2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และช าระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดที่สถาบันภายใน 23 ก.พ.62

                 4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่าทัพ ด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

จังหวัด

                 3. หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละ สิทธิ์

ผลการพิจารณาที่ รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เกรด โรงเรียน



คิดเปน็
ร้อยละ
(%)

หมายเหตุ     1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา'63
                 2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และช าระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดที่สถาบันภายใน 23 ก.พ.62

                 4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่าทัพ ด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

จังหวัด

                 3. หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละ สิทธิ์

ผลการพิจารณาที่ รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เกรด โรงเรียน

33 180843 ศดานันท์ จันทร์แดง ม.4 3.37 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

34 180853 ศักด์ิสรัล   เกษมสุขไพศาล ม.4 3.45 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 41 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

35 180867 ศิวกร ราชอุไร ม.4 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

36 180941 สิรวิชญ ์ลัคนาโฆษิต ม.5 2.6 หอวัง กรุงเทพฯ 39 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

37 180951 สุภชัย  สีนา ม.6 3.75 สิงห์สมุทร ชลบุรี 38 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

38 180960 สุรศิษฏ ์หาพทุธา ม.4 3.6 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ 40 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้

39 181012 อาติวิชญ ์ อินทา ม.4 3.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 37 ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ก.พ.'63 จองเรียนได้


