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1 610348 กนกพล  กล่ินเกล้ียง ม.5 3.6 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

2 315200 กนกพล เมตตาสัตย์ ม.5 3.94 สาธิตปทมุวัน กรุงเทพฯ 77 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

3 610369 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.5 3.27 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

4 315414 กริชฏญิญ์ นอ้ยอาษา ม.5 3.73 ภเูขียว ชัยภมูิ 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

5 315293 กฤตติณณ์ จันทรสูรย์ ม.5 3.41 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

6 620615 กฤตภาส  นอ้ยกอ ม.5 3.92 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

7 315362 กฤตเมธ ศิริโท ม.4 3.43 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

8 620616 กฤตัชญ์   นอ้ยกอ ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

9 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.4 3.91 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

10 620199 กฤศ   แปงเคร่ือง ม.4 3.30 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

11 315395 กฤษฎา  แพทยจ์ันลา ม.6 3 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

12 315044 กฤษฎิ์วุธ เรืองสวัสด์ิ ม.5 0 สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

13 590717 กฤษณ์  เม่นขํา ม.5 3.59 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

14 315060 กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา ม.5 3.64 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

15 600097 กอ้งกดิากร   ปาจินะ ม.4 3.4 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

16 620112 กอ้งภพ   ช่างพนิจิ ม.4 4.00 วินติศึกษา ลพบรีุ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

17 315210 กอ้งภพ เอีย่มวิเชียรวงศ์ ม.5 3.5 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

18 611006 กณัฑ์เอนก  พว่งพศิ ม.5 3.85 ถาวรานกุลู สมุทรสงคราม 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

19 611367 กนัต์ธีร์   ปยิพงศ์วรกลุ ม.4 4.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

20 620097 กนัตพงศ์   พรหมานนท์ ม.4 3.85 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

21 620885 กนัตัง  ช่วยแจ้ง ม.4 3.72 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

22 581066 กานตพงศ์   เบา้ทอง ม.5 3.98 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

23 315329 กติติกร สมใจ ม.5 3.8 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

24 601725 กติติชาติ   จุฑามาตย์ ม.4 3.81 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

25 611425 กติติธัช   สายจันทร์ ม.5 3.57 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

26 315126 กติติธัช เลาวกลุ ม.4 3.27 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

27 610093 กติติพงษ ์  บญุสม ม.4 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

28 315198 กติติพศ กอโชคชัย ม.4 4 จุฬาภร ปทมุ ปทมุธานี 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

29 315483 กติติภมูิ รักด่านกลาง ม.4 3.98 ราชสีวิทยาลัย นครราชสีมา 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

30 315175 กติติศักด์ิ กจิเวช ม.5 3.51 พทัลุง พทัลุง 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

31 315381 กติิธร ผาระนดั ม.4 2.75 น้ําสวยวิทยา หนองคาย 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

32 315036 กติิสุนทร จําปากลุ นายสิบตํารวจ 0 โรงเรียนนายสิบตํารวจ อดุร 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

33 590521 เกยีรติกลุ   รอดเยน็ ม.5 3.14 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเขา้เรยีน แคมปก์.พ.'63 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอรส์ 140

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เมือ่ 15 ธ.ค.62 ]
หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

34 610332 เกยีรติพนัธุ ์  กลุเกล้ียง ม.4 3.17 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทมุธานี 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

35 610158 เขมณัฐ   พรายแกว้ ม.4 3.80 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

36 610195 คณาธิป   สังข์ต้อง ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

37 611055 คณาวุฒิ  แสงอไุร ม.5 3.43 มัธยมฐานบนิกําแพงแสน นครปฐม 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

38 611324 คณิต   กลัดสมบรูณ์ ม.4 3.77 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

39 315469 คมชาญ บณุยะนวิาศ ม.4 3.7 มัธยมปญัญ่รัตน์ กรุงเทพมหานคร 83 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

40 610257 คมปกรณ์   พวงดอกไม้ ม.4 3.90 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

41 315067 คมเพชร สุมา นายสิบตํารวจ 0 สภ.หนองบวัแดง ชัยภมูิ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

42 620831 คุณธร   อารยาภวิัฒน์ ม.5 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

43 601425 คุณากร   ลาภส่งผล ม.4 3.41 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 76 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

44 601081 จักรพนัธ์   ศิริรัตน์ ม.4 3.68 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

45 315227 จาฏพุจน ์ แสงกล้า ม.5 3.42 ทา่ตะโกพทิยาคม นครสวรรค์ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

46 315417 จิณณพตั เสาศิริ ม.6 2.98 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

47 610698 จิตติฐิพงษ ์ วิชัยคําจร ม.5 2.6 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

48 315058 จิตรภาน ุสุขเกษม ม.6 3.5 ตากพทิยาคม ตาก 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

49 620045 จิรภทัร   โชคบญุธิยานนท์ ม.4 3.39 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

50 621024 จิรภทัร   อนศุาสนอ์มรกลุ ม.5 2.70 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

51 315041 จิรภทัร โพธิดี์ ม.5 3.37 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

52 620600 จิรเมธ   จ่างผล ม.5 3.30 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

53 601509 จิรัฎฐ์   รัตนกลุ ม.3 3.20 อมาตยกลุ กรุงเทพ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

54 600255 จิรัฏฐ์   ชุมมะ ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

55 611301 จิรันดร์   โพธิทะโสม ม.5 2.11 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

56 620014 จิรายสุ   ทวิากรณ์ ม.5 3.48 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

57 315177 จีรภทัร แสงศิริรักษ์ ม.4 3.66 ตากพทิยาคม ตาก 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

58 600770 จุลจักรกฤช  ชูคง ม.6 3.82 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

59 601135 จุลดิศ   เดชเฟื่อง ม.4 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

60 600556 เจนณรงค์   ธรรมาชัยมงคล ม.4 2.82 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

61 315326 เจนรบ ตุลยนษิก์ ม.5 3.46 มหาวชิราวุธ สงขลา 86 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

62 620056 เจษฎา   แสนหาส่ิว ม.4 3.32 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

63 600456 เจษฎากร  เขียนทอง ม.5 3.35 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

64 590668 ฉัตรตระกลู   ทั่งทอง ม.5 3.18 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

65 610274 เฉลิมพล  วิเชียร ม.4 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

66 580368 ชนกนัต์   เลิศนภากลู ม.6 3.10 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

67 581219 ชนม์พฤกธิ ์  กล่ินบปุผา ม.4 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

68 315288 ชนสรณ์  บญุทวี ม.5 3.67 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

69 601644 ชนสิษฎ ์  ทองยอ่น ม.4 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

70 315344 ชนะศักด์ิ จันทะนะ ม.5 2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

71 591075 ชยพล  ไชยขันแกว้ ม.4 3.8 สาธิตเกษตรบางเขน กรุงเทพ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

72 600856 ชยวุฒิ   จันทร์ชนะ ม.4 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

73 620815 ชยากร   ยงัมีมา ม.5 4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

74 611004 ชยางกรู  เดชาฤทธิ์ ม.4 391 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

75 315233 ชลชาต โชติช่วง ม.5 3.63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

76 315139 ชอบธรรม สิงหพนัธ์ ม.4 2.69 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

77 315310 ชัยนนัท ์แสนอบุล นายสิบตํารวจ 0 ศฝร.ภ.4 ขอนแกน่ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

78 315440 ชัยนาท  นวลนุม่ ม.5 3.3 หนองฉางวิทยา อทุยัธานี 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

79 315226 ชัยพสิิฐ ฤทธืช์ู ม.5 3.96 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 77 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

80 600562 ชัยยธ์นนิทร์   เฮงคราวิทย์ ม.4 3.56 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

81 601482 ชัยวลัญช์  กล่ินสุคนธ์ ม.5 3.25 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

82 315030 ชัยศิริ กงถัน ม.5 3.67 เพชรพทิยาคม เพชรบรูณ์ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

83 590757 ชานนนติิ  วุฒิชัย ม.4 3 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

84 610118 ชิโณทยั   ทศพรเบญจรัชต์ ม.4 3.81 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

85 611335 ชิตพล   เลิศจิรกลุ ม.4 2.75 สาธิตสวนสุนนัทา กรุงเทพ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

86 610889 ชินพฒัน ์  แสงทวี ม.4 2.70 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

87 621300 ชิระ เลิศฐากรู ม.6 3.5 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 77 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

88 611440 ชิษณุพงศ์   เพง่ผล ม.5 3.16 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

89 610790 ชุณหก์ฤช   ด้วงพรม ม.4 2.91 ศึกษานารี กรุงเทพ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

90 315202 ชุติพนธ์ พนัธุน์รเศรษฐ ม.5 3.93 โรงเรียนอดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

91 621019 ชุภณ   พลประมวล ม.4 3.70 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

92 591286 โชตินล   เศวตรักต ม.5 3.83 เซนต์ดอมินกิ กรุงเทพ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

93 315171 โชติพฒัน ์เต็มพงศ์ศรีสง่า ม.4 3.87 ชลราษฎรอาํรุง ชลบรีุ 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

94 600948 โชติพตัร์   กีป้ระเสริฐทรัพย์ ม.5 3.48 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

95 620818 โชติภทัร   สระเดช ม.5 3.30 ทวารวดี นครปฐม 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

96 590508 ญาณพฒัน ์ ตันเจริญ ม.5 2.89 พนมทวนชนปูถัมภ์ กาญจนบรีุ 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

97 600476 ฐปนนท ์  จุนทการ ม.4 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

98 590642 ฐานพนัธ์   สิงหาวรวงศ์ ม.5 3.94 สาธิต มรภ.บา้นสมเด็จ กรุงเทพ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

99 620046 ฐิติพฒัน ์  มณฑา ม.4 3.16 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

100 590646 ฐิติวัฒน ์  ใจซ่ือตรง ม.5 3.16 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

101 581052 ฐิติวัฒน ์  ภถูุ ม.4 3.8 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

102 620562 ฐิรวัฒน ์  เกดิศรี ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

103 620284 ฑัตพล   พลูคล้าย ม.4 3.89 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

104 621083 ฑิกรวิช   พรหมเมธี ม.5 3.00 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

105 315186 ณชนนัท ์ชัยศิริ ม.5 3.25 พทัลุง พทัลุง 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

106 580342 ณฐวีร์   ชัยสมิต ม.5 3.50 เขมาภริตาราม นนทบรีุ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

107 315190 ณภทัร จิตอารีย์ ม.4 3.15 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พษิณุโลก 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

108 315237 ณภทัร เจริญชนม์ ม.5 3.62 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

109 315302 ณภทัร สันสุวรรณ ม.6 2.91 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

110 620020 ณภทัรากร   เสมพลู ม.4 3.86 เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

111 315386 ณัฏ ฐ กฤต  โ สส นุย ม.4 2.87 สา ธ  ิต เทศบาลวัด เพ ช รจริก นคร ศรี ธรรมราช  55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

112 590418 ณัฏพล   ปญัญาสม ม.5 3.28 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

113 315091 ณัฐ ลําจวน ม.6 2.73 โรงเรียนพบิลูวิยาลัย ลพบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

114 610074 ณัฐคุณาสิน   ล้ิมไกรวุฒิ ม.4 3.84 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

115 315355 ณัฐชนน บตุรดา ม.6 2.97 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

116 590487 ณัฐดนยั   บญุไพศาลดิลก ม.6 3.60 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

117 601693 ณัฐดนยั   เลิศแกว้ ม.4 2.87 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

118 591055 ณัฐดนยั   สอดแสงอรุณงาม ม.4 3.84 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

119 620717 ณัฐดนยั   อายนิดี ม.4 3.54 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

120 611432 ณัฐดนยั  เอมออ่น ม.5 3.98 วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

121 590965 ณัฐนนท ์  สรรเสริญ ม.5 2.26 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

122 315318 ณัฐนนัท ์เชีย่วกล ม.6 3.5 นวมินทราชินทูศิ เตรียมอดุมศึกษานอ้มเกล้ากรุงเทพฯ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

123 315076 ณัฐนนัท ืศึกษากจิ ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

124 315137 ณัฐปคัลภ ์ เขาบาต ม.4 3.7 ศรียาภยั ชุมพร 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

125 610261 ณัฐพงศ์   สงชุม ม.5 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

126 600039 ณัฐพงษ ์  พฒันจิรัสยา ม.4 3.69 อูท่อง สุพรรณบรีุ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

127 315226 ณัฐพนธ์ โนนทงิ ม.5 3.41 สาธิต ขอนแกน่ ขอนแกน่ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

128 315370 ณัฐวิญญ์  อติวัฒนอ์งักรู ม.5 3.8 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

129 601142 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.5 3.32 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

130 590029 ณัฐวุฒิ   สะค้าน ม.6 3.16 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

131 315303 ดลสันต์ิ โพธิแกง่ ม.5 3.9 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

132 315012 เดชชย วิชัยดิษฐ ม.5 3.46 นวมินทราชินทูศิ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

133 590953 ตรัย   จิตวัฒนาภริมย์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

134 315129 ตรีทเศศ ปาระมีสา ม.4 3.76 โรงเรียนตากพทยาคม ตาก 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

135 590952 ตฤณ   จิตวัฒนาภริมย์ ม.4 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

136 600723 ตะวัน   ปณุณะเวส ม.4 3.36 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

137 600716 ตะวัน   ศรีชา ม.4 3.55 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

138 580603 ตุลย  พนูพทิกัษส์กลุ ม.5 2.05 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

139 610068 ทนพล   ไกรสิงหส์ม ม.4 3.90 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

140 315321 ทศพล ประดา ม.6 2.9 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ 77 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

141 620593 ทณัฑธร   อนิไหม ม.4 3.36 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

142 611200 ทชิานนัทน ์  มาลาภริมย์ ม.4 3.90 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

143 591043 ทนิภทัร   ชาวกระบตุร ม.4 3.98 ยอแซฟอปุถัมภ์ นครปฐม 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

144 611188 เทพนคร   โอโน ม.5 3.10 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

145 610893 แทนไท   อิม่ทอง ม.4 2.40 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

146 610028 ธนกร   จุระกะนสิก์ ม.5 3.96 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

147 620599 ธนกร   สังวาลยเ์งิน ม.5 3.25 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

148 580560 ธนกร  บรุภทัรวรากลุ ม.5 3.22 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

149 315232 ธนกร ศักด์ิดาวรรณ์ ม.5 3.72 สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

150 600956 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.5 3.50 ราชวินติบางแกว้ สมุทรปราการ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

151 315121 ธนกฤต  กลุเกล้ียง นายสิบตํารวจ 0 สภ.หล่มสัก เพชรบรูณ์ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

152 315086 ธนกฤต ชูบวั ม.4 3.19 ท.2 วัดกะพงัสุรินทร์ ตรัง 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

153 590737 ธนโชติ   คุ้มพร ม.6 2.35 ดรุณาราชบรีุวิเทศศึกษา ราชบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

154 315208 ธนดล ศรีมงคล ม.4 2.71 ฤธิยะวรรณาลัย กทม. 78 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

155 621214 ธนทตั   เจริญศรี ม.5 3.70 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

156 620515 ธนทตั  สลางสิงห์ ม.5 3 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

157 315185 ธนทตั นาถมทอง ม.4 3.7 ขอนแกน่วิทยายน ขอนแกน่ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

158 315019 ธนบดี ถอบทว่มทรัพย์ ม.5 3.36 สวนกหุลาบวิทยาลัย กทม. 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

159 580542 ธนบตัร   แปน้นอ้ย ม.5 3 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

160 620054 ธนพงศ์   ปอ้มปราณี ม.4 3.34 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

161 620634 ธนพนธ์   ตรีสารศรี ม.6 3.30 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

162 315274 ธนภทัร ยะยา่เปา้ ม.4 3.73 บญุวาทย์ ลําปาง 78 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

163 620047 ธนภสัสร์   แผ่วัฒนโรจน์ ม.4 3.90 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

164 600819 ธนยศ   พดิา ม.5 3.96 ราชวินติบางแกว้ สมุทรปราการ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

165 621171 ธนรรจ์   อว่มเรืองศรี ม.4 2.40 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

166 610210 ธนวัฒน ์  กาญจนนกุลู ม.5 2.00 สารวิทยา กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

167 610049 ธนวัฒน ์  แกว้มณี ม.5 3.95 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

168 621307 ธนวัฒน ์ ปิ่นประเสริฐ ม.4 3.72 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

169 315280 ธนวัฒน ์ ศรีชูยงค์ ม.5 3.9 ร่องคํา กาฬสินธุ์ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

170 315213 ธนวัฒน ์โชติรัตนอ์มรกลุ ม.5 4 เตรียมอดุมศึกษา พฒันาการ นนทบรีุนนทบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

171 315368 ธนวัฒน ์ศรีประไหม ม.6 3.77 วัชรวิทยา กําแพงเพชร 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

172 610396 ธนวันต์   ชูประเทศ ม.4 3.88 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

173 600518 ธนวินท ์ ภู่ทอง ม.4 3.97 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

174 600627 ธนสิทธิ ์  ใหญ่ยิง่ ม.5 3.23 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ 80 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

175 581244 ธนเสฏฐ์   ธุวภคัวาณิชย์ ม.5 3.68 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

177 315225 ธนะวิชญ์ เดชราช ม.5 3.69 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืสกลนคร 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

178 610105 ธนาคาร   จันทะยา ม.4 3.50 สาธิต มรภ.วไลอลงกรณ์ อยธุยา 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

179 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.4 3.80 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 77 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

180 315358 ธนาธิป ไชยคง ม.4 3.95 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

181 581088 ธรรมภณ   เงินยิง่สุข ม.5 3.50 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

182 315141 ธรากร ทองหนนูุย้ ม.4 3.76 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี 71 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

183 315157 ธัชทร ทองอุน่เรือน ม.5 3.59 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 78 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

184 600498 ธัชพล  พณิเนยีม ม.5 3.1 สาธิต  มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

185 315118 ธัญเทพ   รินทระ ม.4 3.74 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทมุธานี 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

186 621000 ธัมมภสัสร์  มากซุง ม.6 3.3 นครสวรรค์
 นครสวรรค์
 79 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

187 611230 ธารเทพ  บญุศิลป์ ม.4 3.56 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

188 315418 ธีรเทพ  บญุยงค์ ม.6 3 ยอแซฟอปุถัมภ์ นครปฐม 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

189 581071 ธีร์ธวัช   บญุปรีชา ม.5 2.83 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

190 600961 ธีรพล  สาลีเวียง ม.5 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

191 601670 ธีรพฒัน ์  บรูณะสิงห์ ม.5 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

192 620787 ธีรภทัร์   บณุรังศรี ม.5 2.30 วัดราชพธิ กรุงเทพ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

193 315046 ธีรวัฒน ์ผักกดู ม.5 3.25 มัธยมตระการพชืผล อบุลราชธานี 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

194 315212 นคดนย ์ บณัฑิตชูสกลุ ม.4 3.85 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

195 580645 นท ี  ชะออ้นชม ม.5 3.75 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 78 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

196 620710 นนทกร   มีปา ม.4 3.97 อมาตยกลุ กรุงเทพ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

197 590439 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.6 2.5 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ กาญจนบรีุ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

198 620683 นนทพทัธ์   ขันคํา ม.5 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

199 620034 นนทพทัธ์   สุคนธมาน ม.4 3.20 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

200 315193 นนทฤทธิ ์ฮาบพนม ม.6 2.78 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

201 315042 นพพร สิงคร นายสิบตํารวจ 99 ตํารวจน้ํา ราชบรีุ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

202 315182 นพรัตน ์หวานเยน็ ม.5 3.9 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

203 315191 นพรุจ ครุฑแดง ม.5 3.3 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 71 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

204 601710 นรวัชร์   หลักศิลา ม.4 3.91 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

205 600459 นรวีร์   เทนอสิสระ ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 83 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

206 610025 นรเศรษฐ   อเมกอง ม.4 3.79 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

207 315448 นราเศรษฐ์ เรืองสิริวรากลุ ม.5 3.87 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 83 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

208 315005 นฤนาท ปอ้งขันธ์ ม.5 2.5 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

209 315165 นฤพนธ์ รอดเยน็ ม.6 4 ฤทธิยะวรรณาลัย กทม. 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

210 620913 นวภมูิ   สดวกดี ม.4 3.31 หอวัง กรุงเทพ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

211 315389 นนัทชัย แสงงาม ม.5 3.71 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บรีุรัมย์บรีุรัมย์ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

212 610166 นนัทพงศ์   กองตาพนัธุ์ ม.4 4.00 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

213 620903 นนัทวัฒน ์  สุขโหมด ม.4 3.22 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

214 315394 นนัทพิฒัน ์มาณะแกว้ ม.5 3.7 พทัลุง พทัลุง 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

215 315376 นาย อภสิิทธิ ์พทุธวงษ์ ม.5 3.9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

216 315444 นายกฤติธี ประดับศรี ม.5 3.12 เบญ็จะมะมหาราช อบุลราชธานี 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

217 315460 นายอสิยา  สิงหราช ม.5 3.7 ปากช่อง นครราชสีมา 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

218 601436 นธิิกร   กรรณิกา ม.4 3.29 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

219 590721 นนินาท  สุขเทศ ม.5 3.8 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 71 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

220 315322 บดินทร์   เฟื่องประชากร ม.4 3.89 สวนกหุลาบวิทยาลัย กทม. 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

221 621279 บรรณรต   สดโสภา ม.4 3.87 เบญจมราชรังสฤษฎ์ ฉะเชิงเทรา 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

222 610440 บณุฑยกร  อิน่คํา ม.4 3.9 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

223 600090 บรุธัช   กลุพพิฒันรั์ตน์ ม.6 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

224 315047 บรัุสกร นวลสุวรรณ์ ม.5 3.77 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

225 315336 ปกครอง ทองคํา ม.5 3.8 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

226 315108 ปกรณ์ จันทรศร ม.4 3.8 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

227 601380 ปฎภิาณ   วงศ์ประภารัตน์ ม.5 3 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

228 610216 ปฏภิาณ  เพยีรไพโรจน์ ม.5 3.4 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

229 610618 ปณาย ุ  โพธิท์องคํา ม.5 3.20 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

230 315278 ปณิธาน ยางสุด ม.5 3.05 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

231 611294 ปภงักร   กาญจนอโนทยั ม.4 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

232 315020 ปภสั ชินเชษฐ์ ม.4 3.22 บญุวาทยว์ิทยาลัย ลําปาง 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

233 315297 ปภาวิน เหลาลาภะ ม.5 3 ศรีธาตุพทิยาคม อดุรธานี 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

234 611506 ปรภทัร   รัตนโสภณ ม.4 3.62 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

235 315217 ประภาคย ์วารนชิ ม.4 3.19 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

236 315178 ประวันวิทย ์จําปทีอง ม.5 3.9 อสัสัมชัญ กทม 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

237 315452 ปริญญา ปกักาโล นายสิบตํารวจ 0 สภ.คําชะอี คําชะอมีุกดาหาร 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

238 620534 ปรินทร   โมรีศิลป์ ม.5 3.38 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ 76 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

239 580940 ปรินทร  พฒันมาศ ม.6 3.88 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

240 315317 ปรินทร โมรีศิลป์ ม.5 4 สวนกหุลาบวิทยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ 76 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

241 620758 ปองคุณ   พนูทรัพยโ์สภณ ม.4 2.36 วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

242 621298 ปญัญาวุธ  วรรณรุ่งโรจน์ ม.4 3.96 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

243 570379 ปณัณธร   ชํานาญราช ม.6 3.26 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

244 315057 ปณัณธร เหรียญทอง ม.5 3.42 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

245 620303 ปณัณวรรธ   ลือหาญ ม.4 3.67 เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

246 315401 ปณัณวิช รบชนะชน ม.5 3.6 บญุวัฒนา นครราชสีมา 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

247 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.4 3.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

248 315100 ปานชนม์ ปานจันทร์ ม.5 2.6 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

249 620467 ปานศิริ   ปริสิทธิ์ ม.5 3.40 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

250 601034 ปารมี   โชคขจรเกยีรติ ม.6 3.43 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

251 600954 ปยิพนธ์   ใจยนิดี ม.5 3.80 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

252 315224 ปยิวัฒน ์อภยัรัตน์ ม.6 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 76 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

253 315209 ปยิะวัฒน ์โคกนอ้ย นายสิบตํารวจ 0 ศฝร.ภ.4 ขอนแกน่ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

254 610115 ปญุญพฒัน ์  สมานหมู่ ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

255 315183 ปณุณวิช ใจกล้า ม.6 2.9 บรีุรัมยพ์ทิยาคม บรีุรัมย์ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

256 620130 เปรม   ลิขิตอนนัตชัย ม.6 3.30 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

257 600376 ผกายฤทธิ ์  วงศ์วิชิต ม.6 3.31 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

258 620558 ผไทวิทย ์  ปานจันทร์ ม.6 2.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

259 600174 พงศ์ภรณ์   ฉวีศักด์ิ ม.5 2.45 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

260 600306 พงษก์ติติ   ภฆูงั ม.4 2.75 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

261 315135 พงษศั สารินทร์ ม.4 3.81 อรัญประเทศ สระแกว้ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

262 620709 พชร   ภกัดีศรีสันติกลุ ม.4 3.96 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

263 315094 พชร  พชัรวลัย ม.5 3.9 อยธุยาวิทยาลัย พระนครศรีอยธุยา 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

264 620013 พชรกร   ร่ืนยาน ม.5 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

265 610098 พชรพล  มีกอง ม.5 4 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

266 315015 พนา ถมค้าพาณิชย์ ม.5 3.08 สาธิต เกษตร กําเเพงเเสนฯ นครปฐม 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

267 315097 พนาย ฐิติเวโรจน์ ม.5 3.52 สภาราชินี ตรัง 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

268 315218 พยหุพล บญุญา ม.4 3.5 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

269 620299 พรไชย   เทยีมเมฆา ม.4 3.16 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

270 590692 พรภวิษย ์  พรหมเจริญ ม.4 3.20 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

271 315422 พรอนนัต์ พนัธ์เทยีม ม.5 3.86 เตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืสกลนคร 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

272 315143 พลฤทธิ์ ไวยจารีย์ ม.5 3.79 บณัฑิต ศึกษา ลัย พจิิตร  65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

273 620557 พลอธิป   ดิษฐคลึ ม.5 2.90 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

274 600273 พวัสส์    ธีรธนาวิโรจน์ ม.4 3.1 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

275 610740 พศวีร์   ทพิยเที่ยงแท้ ม.4 2.83 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

276 620537 พศวีร์   บญุธรรม ม.5 3.69 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

277 601545 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกลุ ม.4 3.17 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

278 610822 พชัระ   ยนัตะพานชิ ม.4 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

279 620919 พฒันากร   จัน่แกว้ ม.6 3.13 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

280 591006 พณัณกร   เส็งสมาน ม.6 3.72 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

281 621204 พนัธ์ธวัช   ทบมาตร ม.4 3.95 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

282 611351 พนัธวัฒน ์  เยาว์นุน่ ม.4 3.40 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

283 601029 พสักร   ศิริเอก ม.5 3.21 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

284 600911 พชิชากร   ยาปอ้ม ม.5 3.34 วัดเขมาภริตาราม กรุงเทพ 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

285 315387 พชิาภพ คนงึเพยีร ม.5 3.02 สาธิตประสานมิตร กทม. 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

286 590774 พทิวัส   พงศ์ชุตินนัท์ ม.4 3.87 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

287 610534 พสิิทฐ์   สงวนพนัธุ์ ม.4 3.09 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

288 610642 พสิิษฐ์   ชนชยาเตชสิทธิ์ ม.5 3.56 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

289 311012 พสิิษฐ์ โฉมงาม ม.5 3.21 ตะพานหนิ พจิิตร 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

290 610798 พชีพล แกว้เสียง ม.5 2.7 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

291 315268 พรีณัฐ บญุประเสริฐ ม.5 3 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

292 601346 พรีพงศ์   รอบคอบ ม.4 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

293 315253 พรีพชัร คงเกต ม.5 2.5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนครศรีธรรมราช 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

294 620265 พรีพฒัน ์  มาศศรี ม.4 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

295 315062 พรีะพฒัน ์เหมศรี ม.6 3.81 ทวีธาภเิศก กรุงเทพมหานคร 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

296 610848 พรัีชชัย   ขุนศิริ ม.4 3.94 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

297 315063 พรัีชชัย  นะถา ม.6 3.21 พษิณุโลกพทิยาคม พษิณุโลก 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

298 315151 ภรัณย ูศรีงามผ่อง ม.5 3.93 โรงเรียนทวีธาภเิศก กรุงเทพมหานคร 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

299 315155 ภวัต พรหมออ่น ม.5 3 พทัลุง พทัลุง 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

300 600644 ภวันธร   แกว้ระยา้ ม.4 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

301 600199 ภวิษยด์นยั   อไุรเลิศ ม.5 3.10 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

302 580508 ภคัพล   ศรีชัยธํารง ม.6 3.25 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

303 600410 ภคัพล   สังข์แกว้ ม.4 2.90 บดินทรเดชา 2 (สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพ 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

304 315231 ภทัธภมูิ ทาภกัดี ม.6 3.53 วินติ ลพบรีุ 72 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

305 611120 ภทัร์   ศรีนลิ ม.5 2.87 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

306 600294 ภทัรชนน   นาคเถือ่น ม.4 3.59 กาญจนาภเิษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบรีุ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

307 315260 ภทัรชนนท ์สิงหคืาร ม.5 3.61 สารสาสนว์ิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 77 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

308 590504 ภทัรดนยั   ชิดเครือ ม.5 3.87 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

309 611289 ภทัรพล   พรหมอยู่ ม.4 3.8 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

310 610818 ภทัรพล   ฮะค่อม ม.5 3.16 ประสาทรัฐประชากจิ ราชบรีุ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

311 315042 ภทัรพล เกกนิะ ม.5 3.35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

312 315045 ภทัรพล สนโต ม.5 3.4 โรงเรียนอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

313 601087 ภทัรวิน   ตุ่มพลอย ม.4 3.55 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

314 620711 ภากร   สหพฒันา ม.4 3.68 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

315 600109 ภาณุพงศ์   เกลือกนั ม.5 2.90 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

316 610116 ภาณุพนัธ์   แกว้เพช็ร ม.4 3.87 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

317 620556 ภาณุวัฒน ์  ไพศาล ม.5 3.75 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

318 580626 ภาณุวัฒน ์  เอีย่มสําอางค์ ม.5 2.80 สารสิทธิพ์ทิยาลัย ราชบรีุ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

319 610835 ภาณุวิชญ์   อว่มแอร่ม ม.5 2.67 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

320 315085 ภาณุวิชญ มีทอง ม.5 3.15 บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

321 620752 ภานพุฒัน ์   ประยงค์พนัธ์ ม.4 3.47 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

322 315235 ภานวุัตร  ธรรมสุนา นายสิบตํารวจ 0 สภ.ดอนแสนสุข นครราชสีมา 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

323 610070 ภาวพทุธิ ์  โสจะ ม.4 4.00 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

324 315342 ภมีชยตุม์ วิเชียรสว่าง ม.5 3.4 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

325 315330 ภธูเนศ ทมิินกลุ ม.4 3.19 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

326 315245 ภมูิ  ณ นรงค์ ม.5 3.96 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 81 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

327 611227 ภมูิปรัช   เมฆโพธิ์ ม.5 3.30 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

328 315416 ภมูิภกัธิ ์คงโนนกอก ม.4 3.15 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

329 601468 ภมูิรพ ี  เดชศิริ ม.4 3.00 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

330 621240 ภริู   เตชะพนัธ์ ม.4 3.17 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

331 315003 ภริูนท ์ ไชยราช ม.5 3.2 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

332 601610 ภริูวัจน ์  ฤทธิช์ัยทพิย์ ม.4 3.51 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

333 315076 ภวูิศ ล้ิมไพโรจน์ ม.4 3.51 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิตปทมุธานี 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

334 601614 ภษูณ   อนรัุกษส์มบติั ม.4 3.2 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

335 610051 มงคล   บญุดําเนนิ ม.4 3.46 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

336 610590 มณฑล   สุปงิคลัด ม.4 3.50 นนทบรีุวิทยาลัย นนทบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

337 590767 มนสัวิน   กองปนั ม.4 3.92 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

338 601609 เมธวัจน ์  ฤทธิช์ัยทพิย์ ม.4 3.78 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

339 315163 เมธาศิษฐ์ ดิลกจรัสพงศ์ ม.4 3.95 สวนกหุลาบวิยาลัย นนทบรีุ นนทบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

340 315215 เมธี สุขเกษม ม.5 3.33 ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

341 590697 ยศพนธ์   เฉลิมพรวโรดม ม.6 3.43 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

342 610294 ยศวัฒน ์  สัจจะวีระชัย ม.4 3.65 หอวัง นนทบรีุ นนทบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

343 315238 ยทุธพงษ ์วรศาสตร์ นายสิบตํารวจ3.49 ลําลูกกา ปทมุธานี 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

344 620504 รชต   ชูคดี ม.4 3.60 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

345 621032 รชต   แตงมีแสง ม.4 3.50 วินติศึกษา ลพบรีุ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

346 600780 รณกร   กระจ่างดวง ม.4 3.42 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

347 620128 รมยธ์ีรา   บญุเสรฐ ม.5 3.75 อํานวยศิลป์ กรุงเทพ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

348 620802 รฤกโชต   บรีุรัตน์ ม.5 3.85 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 80 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

349 621207 รวิช   เข็มสุข ม.4 3.50 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

350 620038 ระเณศ นาคสกลุ ม.4 3.8 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการฯ ประจวบคีรีขันธ์ 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

351 315225 รัชชานนท ์ หรัิญรัตน์ ม.5 4 สุราษฎร์พทิยา สุราษฎร์ธานี 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

352 315173 รัชชานนท ์รักเดช ม.4 3.61 สาธิต มรภ. ปทมุธานี 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

353 610273 รัชเดช  ตีระกจิวัฒนา ม.5 3.74 เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการฯ นนทบรีุ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

354 610029 รัชตะ   แกว้ฮ่องคํา ม.4 3.70 แกน่นครวิทยาลัย ขอนแกน่ 46 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

355 315393 รัฐบดินทร์ ลังกาฟา้ ม.5 3.29 ภเูขียว ชัยภมูิ 71 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

356 620755 รัฐภาส  อรุณชาติ ม.5 3.28 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

357 621296 รัฐศาสตร์  กระเทศ ม.4 2.6 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

358 315350 รามนรินทร์ ต๋ันคํา ม.5 3.7 โรงเรียนอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

359 601506 ราเมศวร์ อษัฎายธุ ม.6 3.5 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

360 600486 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.5 2.40 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

361 600873 โรจนศักด์ิ   พนัธ์ประเสริฐ ม.4 3.23 มัธยมบา้นบางกะปิ กรุงเทพ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

362 315158 โรจนสัถ์ ชูโต ม.5 0 ฤว กทม 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

363 570750 วงชิรภทัร   ชาวเวียง ม.6 3.32 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

364 611468 วงศพทัธ์   หยกสุริยนัต์ ม.4 2.93 กาญจนานเุคราะห์ กาญจนบรีุ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

365 610017 วชิรวิทย ์  อดุมสุข ม.4 3.29 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

366 315354 วชิรวินทร์ วรเมศร์กานนท์ ม.5 3.24 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

367 590927 วชิระวิทย ์  สุวรรณรัตน์ ม.4 3.46 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

368 315180 วชิราวุฒิ  ทรงอาจ ม.5 3.43 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

369 315203 วรชาติ บดุดาดวง ม.4 3.5 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

370 610725 วรภพ   ภมูิไชยวุฒิ ม.4 2.94 ถาวรานกุลู สมุทรสงคราม 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

371 600534 วรภทัร   ปานโต ม.4 3.71 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

372 315265 วรภทัร วรรณชัย ม.4 3.12 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ขอนแกน่ 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

373 621243 วรรณพงษ ์  มาออ่น ม.4 4.00 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

374 610132 วราเมธ   คําเสียง ม.4 2.94 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

375 621167 วรายทุธ   ศิริบรุมย์ ม.5 3.72 วัดเขมาภริตาราม นนทบรีุ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

376 315172 วราวุธ  เสือขํา ม.6 3.85 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

377 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.4 3.60 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

378 315159 วศิน จันทร์พพิฒันผ์ล ม.5 3.5 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

379 315052 วศิน สุนทรวิภาต ม.5 3.43 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

380 610335 วสุ  สังข์ประไพ ม.5 3.13 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

381 600427 วัชรวิชญ์  บญุชิต ม.4 2.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

382 315179 วัชราวุฒิ ทรงอาจ ม.5 4 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 82 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

383 620219 วิทวัส   วรสาร ม.4 3.37 สมุทรปราการ สมุทรปราการ 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

384 610456 วิทวัส   หนรุู่ง ม.4 3.40 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

385 580558 วุฒิปกรณ์   ยทุธศักดารักษ์ ม.5 3.97 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

386 315149 ไวทนิ วิโรจนรั์งสรรค์ ม.5 3.77 เบญจมราชานสุรณ์ นนทบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

387 610063 ศตาย ุ  ดาษดา ม.5 3.81 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

388 620103 ศักดิธัช   ฤทธิม์หา ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

389 581196 ศักดิธัช   สวัสดี ม.5 3.21 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

390 620476 ศิขรินทร์   ทศันเสวี ม.4 3.76 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

391 601776 ศิรชิต   ศรีขาว ม.4 3.68 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

392 610039 ศิรภพ   อริยเดช ม.5 3.60 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

393 600614 ศิรวิชญ์   อยูค่ง ม.4 2.60 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

394 620565 ศิรศักย ์  ศิรสุกล ม.4 3.36 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

395 600022 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.5 3.54 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 81 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

396 610595 ศิริมงคล   แกว้อําไพ ม.6 3.28 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

397 580341 ศิริมณโชค   พงษธ์านี ม.4 2.60 อยธุยาวิทยาลัย อยธุยา 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

398 601623 ศิริวัฒน ์  โชคชัยธนพฒัน์ ม.5 3.96 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 80 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

399 610265 ศิวกร   ศรีทองคง ม.5 2.19 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

400 620525 ศิวกร   อรุณมณี ม.5 3.08 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

401 610177 ศิวภาคย ์  พนัธ์วานชิ ม.4 3.90 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 70 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

402 315292 ศิวัช เพช็รกลม ม.5 3.2 ฤทธิยะวรรณาลัย กทม. 71 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

403 610743 ศิวัช ภศูรี ม.5 3.6 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

404 601043 ศุภกร   หนรัูตน์ ม.5 3.96 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

405 590943 ศุภกร   อภโิศภณกลุ ม.4 3.2 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 50 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

406 620816 ศุภกร  สุขจันทร์ ม.5 3.33 ทวีธาภเิศก กรุงเทพ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

407 315295 ศุภกร ยศสูงเนนิ ม.5 3.8 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

408 601570 ศุภณัฐ   งานทวี ม.4 3.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

409 601449 ศุภณัฐ   ปริสุทธิสุ์นทร ม.6 3.28 อูท่อง สุพรรณบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

410 601445 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.5 3.06 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

411 590578 ศุภพล   ปญัญาสม ม.4 2.94 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

412 610180 ศุภวิชญ์   แยม้สรวล ม.4 3.92 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

413 591278 ศุภวิชญ์   วิริยะสาคร ม.5 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

414 620508 ศุภวิชญ์   แสงทบัทอง ม.5 3.82 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

415 315421 ศุภวิชญ์ สมศรีทอง ม.6 3.56 อดุรพทิยานกุลู อดุรธานี 63 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

416 600877 ศุภากร   ฤกษศุ์ภพร ม.4 3.75 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 78 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

417 315133 สกรรจ์ ทองกาน ม.5 1.2 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

418 611106 สรวิชญ์   ศิริวรรณ ม.5 3.36 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

419 590562 สลิล   อวยพร ม.5 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

420 621170 สหรัฐ   รักบษุย์ ม.5 3.00 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

421 620291 สหวัสส์    ธรรมติกานนท์ ม.4 3.5 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 80 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

422 620976 สาธิต   กล่ินบปุผา ม.4 3.50 กําแพงแสนวิทยา นครปฐม 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

423 315192 สิขรินทร์ ตันวิมลรัตน์ ม.5 3.64 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

424 591266 สิงหา   รัชตมหาคุณ ม.5 3.75 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 83 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

425 315240 สิทธิกานต์ วีระสุข ม.5 3.31 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

426 600932 สิทธิชัย  วงศ์ดียิง่ ม.5 3.8 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

427 610807 สิทธินนท ์  หงษท์อง ม.4 2.70 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 49 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

428 560587 สิทธิพล   สําราญ ม.6 2.60 อสัสัมชัญธนบรีุ สมุทรสาคร 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

429 315487 สิทธิศักด์ิ พรมศรีธรรม ม.6 3 ปยิะมหาราชาลัย นครพนม 76 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

430 610854 สินสุธร   นติิธรรม ม.6 3.60 กนุนทรุีทธารามวิทยาคม กรุงเทพ 52 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

431 610660 สิรวิชญ์   แจ่มจํารัส ม.4 3.96 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

432 600350 สิรวิชญ์   ปกุหตุ ม.5 3.56 วินติศึกษา ลพบรีุ 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

433 620499 สิรวิชญ์   ลัคนาโฆษติ ม.5 2.40 หอวัง กรุงเทพ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

434 590527 สิรวิชญ์   ศีลวัตพงศ์ ม.5 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

435 315156 สิรวิชญ์ ละม่อม ม.5 3.5 กาวีละ เชียงใหม่ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

436 315283 สิรวิชญ์ หสักลุ ม.6 3.73 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

437 570423 สิราวิชญ์  ทงัสุภติู ม.6 4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

438 580780 สุชัจจ์   คุ้มพะเนยีด ม.5 3.09 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

439 610530 สุธินนัท ์  เซ้งเครือ ม.5 3.69 รัตนราษฎร์บํารุง ราชบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

440 601657 สุพฒัน ์ มาคุ้ม ม.5 3.74 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

441 590915 สุภกฤษฎิ์   ดิษเจริญ ม.5 2.00 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 47 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

442 600553 สุภฤกษ ์  เส้ียจันทร์บริบรูณ์ ม.4 3.76 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

443 610234 สุรชา   เวียงวิเศษ ม.4 3.90 วินติศึกษา ลพบรีุ 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

444 610434 สุรพงศ์   อร่ามมนปุญัญากลุ ม.4 3.86 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

445 620793 สุรวิชญ์  พวงมาลัย ม.5 3.8 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

446 580410 สุวิจักษณ์ เรืองศรี ม.5 3.92 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

447 591129 เสกสรรค์ พุ่มใบศรี ม.4 3.74 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 48 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

448 590611 เสกสรัล   ทองสีจัด ม.4 3.31 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

449 610023 เสฏฐวุฒิ   สมสงวน ม.5 3.92 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 80 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

450 600488 เสริมสุข   หมืน่โฮ้ง ม.4 3.82 บา้นไร่วิทยา อทุยัธานี 60 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

451 315472 อชิระ  สอนไว ม.6 3.41 ตากพทิยาคม ตาก 65 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

452 611455 อติวัณณ์   เล้าพยอม ม.5 56 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

453 315275 อธิศ  หมืน่แสน ม.5 3.27 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

454 315378 อนวัช อดุม ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 67 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

455 600487 อนชุิต   ยงัประดิษฐ์ ม.5 3.28 ถาวรรานกุลู สมุทรสงคราม 64 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

456 590731 อนชุิต เหลนปก ม.4 4 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 58 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

457 590402 อนพุงษ ์  ผ่องอําไพ ม.5 2.95 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 71 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

458 315187 อนวุัฒน ์เด่นแกว้ ม.4 3.85 บญุวาทยว์ิทยาลัย ลําปาง 69 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

459 610297 อนสัุญญา   แกว้สุวสิงห์ ม.4 3.50 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 82 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

460 315247 อภชิา สุคนธ์ขจร ม.5 3.5 บดินทร2 กรุงเทพ 73 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้



คิดเปน็

เปอร์เซ็น ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63

               3. ผู้ที่ชําระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้

หมายเหตุ   1. กําหนดเรียน แคมปก์มุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่ -นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาชําระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือชําระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ)์

               4. นร.ที่เข้าเรียนหลักสูตรนี ้ทกุคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเข้าแคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

461 620687 อภรัิชต์  วัฒกะวรรณ์ ม.4 2.7 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 54 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

462 611285 อภวิัชญ์   เสร็จกจิ ม.4 3.50 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบรีุ 45 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

463 611036 อภสิิทธิ ์  อนพุนธ์พร ม.4 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

464 600346 อมรเทพ   แสงนาค ม.4 2 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

465 620621 อมรเวชน ์  วาสรับ ม.4 3.42 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 51 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

466 610972 อวิรุทธิ ์  ต้ังวงค์ ม.5 3.19 รัตนราษฎร์บํารุง ราชบรีุ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

467 315331 อคัรเดช  จันทร์เหลือ ม.5 3.3 เทศบาล1สว่างวิทยา หนองคาย 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

468 315168 อคัรพฒัน ์วงศ์นมิิตร ม.4 3.24 วัดราชบพธิ กรุงเทพมหานคร 62 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

469 315070 อคัรวัต คล้ายแสง ม.6 3.8 สายปญัญารังสิต ปทมุธานี 74 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

470 620814 อคัรวิชช์  ว่องวัฒนโรจน์ ม.5 3.71 ทปีงักร 3 กรุงเทพ 66 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

471 315082 องักรู เทพหสัดิน ณ อยธุยา ม.4 3.68 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

472 580534 อมัรินทร์   หว้ยหงษท์อง ม.6 3.64 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 68 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

473 315127 อศัน ีพนัใย ม.5 3.32 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 75 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

474 315207 อาทติยพนัธ์ ทองขาว ม.6 3.14 สภาราชินี ตรัง 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

475 315246 อทิธิวัฒน ์ ชัยณรงค์สกลุ ม.5 3.6 บางบอ่วิทยาคม สมุทรปราการ 59 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

476 580365 อนิ   จันทร์ทอง ม.5 3.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 53 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

477 620543 เอกพงษ ์  สุวรรณศรี ม.5 3.91 พบิลูวิทยาลัย ลพบรีุ 80 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

478 620603 เอกพฒัน ์  พฒันวิบลูย์ ม.4 3.83 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 61 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

479 315432 โอบเอือ้ ไกรทรัพยส์ม ม.5 3.86 อนกุลูนารี กาฬสินธุ์ 57 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้

480 315194  ึคมกฤษฎิ์ นาบญุ ม.5 3.36 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช 55 ผ่านเกณฑ์เข้ากมุภา63 รอบที1่ จองเรียนได้


