
คะแนน คิดเป็น

ผลการพิจารณาเข้ากุมภา63 รวม700 เปอร์เซ็น

คะแนน

1 610031 คุณากร   สนทนา ม.4 3.4 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 479.82 69

2 620255 ณภัทร   ลีวัฒนา ม.4 3.49 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 479.11 68

3 621326 สุชติ  ยลทรัพย์ศิริ ม.5 3.94 ทวารวดี นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 450.36 64

4 611138 ปฐม   สิริวัฒนโสภา ม.5 3.90 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 449.64 64

5 601764 ศรุต   ชยัเจริญ ม.4 3.31 เตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการฯ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 429.11 61

6 610141 ชณัฐพันธ์   หล้าศักด์ิ ม.4 3.50 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 428.57 61

7 610432 โชคศิริ  วัจนะภูมิ ม.4 3.06 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 401.16 57

8 610099 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.4 2.50 เบญจมเทพอทุศิ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 391.79 56

9 610112 ชชันินทร์   เจริญสุข ม.4 2.72 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 389.11 56

10 600642 วิษณุ   ชุม่จติ ม.4 3.41 เบญจมเทพอทุศิ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 387.68 55

11 610124 ธนภัทร  พวงน้อย ม.4 3.01 เบญจมเทพอทุศิ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 380.45 54

12 590972 ไกรวิชญ ์  แซ่ล้ิม ม.4 3.36 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 380.45 54

13 610442 ภูมพิัฒน์   ศักด์ิกีรติ ม.4 3.20 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 379.73 54

14 621148 กันต์   กิจการ ม.4 2.53 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 376.88 54

15 590586 ธีรพล   รอตยันต์ ม.5 3.53 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 370.27 53

16 590675 ชนกันต์   รีพี ม.4 3.95 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 369.64 53

17 621207 รวิช   เขม็สุข ม.4 3.50 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 368.48 53

18 600201 ณัฐภัทร   ยอดเชื้อ ม.4 2.62 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 368.48 53

19 620971 ฐศกัญจน์   วิขมัภประหาร ม.4 2.74 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 366.96 52

20 620039 กษดิิศ  เขยีววงษ์ ม.4 3.18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 360.36 51

21 601418 ภาณุพงศ์   ชยัเจริญ ม.4 3.40 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 360.36 51

22 590482 พงศ์ปณต  ปานอ าพันธ์ ม.4 3.58 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 359.82 51

23 610101 รวิสุต  อนิทะสอน ม.5 2.99 นวมนิทราชนิูทศิสวนกุหลาบ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 359.73 51

24 571149 เขมทตั   หอยสังข์ ม.6 3.5 นวมนิทราชนิูทศิ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 359.11 51

25 620759 ณัฐพงษ ์  บตุรสี ม.4 3.23 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 359.02 51

26 620551 จริเดช   ปอ้มใหญ่ ม.6 3.04 หวัหนิ ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 357.50 51

27 611265 ธนกฤต   หน่ายมี ม.4 3.51 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 350.27 50

28 621173 คณิศร  ภักดีโต ม.4 3.6 ส าเร็จวิทยา สระแก้ว ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 349.73 50

29 620840 อธิภัทร   คุ้งลึงค์ ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 349.73 50

30 601017 นวพล   ชณิศรี ม.5 3.72 สารวิทยา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 348.39 50

31 620921 กิตติธัช  อนิทรยงค์ ม.4 3 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 347.05 50

32 610860 รัฐนนท ์ เมืองสง ม.4 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 342.41 49

33 600069 พชร   อร่ามศรี ม.5 3.22 วีรศิลป์ กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 341.70 49

34 620614 วรชน   ใจซ่ือ ม.4 3.23 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 340.27 49

35 570773 วิรัชชช์ยั  ฤกษโ์หราภาณุกูล ม.6 3.55 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 340.27 49

36 611303 ศิรเดช   บญุมาก ม.4 3.52 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 339.55 49

37 620715 อคัรสิชฌ์   ก๋งเกิด ม.4 2.64 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 339.11 48

38 601137 เมฆพัฒน์  ฟ้ารุ่งอรุโณทยั ม.4 3.8 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 339.11 48

39 610114 ภัทรพล   หว้ยหงษท์อง ม.4 2.89 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 339.02 48

40 601490 ประสิทธ์ิ  หมูม่าก ม.5 2.63 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 338.39 48

41 601535 ฐานิศร์   พลบเนียม ม.4 2.36 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 337.77 48

42 610183 นพัตรธร  ปุก๊น้อย ม.5 2.8 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 330.45 47

           4. นร.ทีเ่ขา้เรียนหลักสูตรนี้ทกุคนต้องสมคัรสอบ 4 เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้แคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวดั      

           3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบนัสามารถเลือกหอ้งพักและเตียงนอนได้

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านเข้าเรยีน แคมป์ ก.พ.'63 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอรส์ 140

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรยีมทหารวันอาทิตย ์ม.4-6 เมือ่ 5 ม.ค.63 ]
หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป ์กุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 ม.ีค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า) ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมคัรแคมป ์กุมภา '63

           2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที ่24 ม.ค.63 และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไมม่กีารจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)



คะแนน คิดเป็น

ผลการพิจารณาเข้ากุมภา63 รวม700 เปอร์เซ็น

คะแนน

           4. นร.ทีเ่ขา้เรียนหลักสูตรนี้ทกุคนต้องสมคัรสอบ 4 เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยก่อนเขา้แคมป์

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวดั      

           3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบนัสามารถเลือกหอ้งพักและเตียงนอนได้

หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป ์กุภา'63 ระหว่าง 23 ก.พ. - 22 ม.ีค.63 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า) ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมคัรแคมป ์กุมภา '63

           2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที ่24 ม.ค.63 และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไมม่กีารจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

43 620718 สุรพันธ์   พึ่งเจาะ ม.6 3.48 เฉลิมพระเกียรติฯ สมทุรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 329.82 47

44 620528 สรวิศ   เพียรเจริญ ม.5 2.93 มธัยมวัดสิงห์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 329.73 47

45 590542 รักเกล้า   ดีไร่ ม.4 3.14 กระทุม่แบน "วิเศษสมทุร" สมทุรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 329.73 47

46 621332 วงศธร ฉมิไพบลูย์ ม.5 2.8 สาธิตบา้นสมเด็จ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 329.11 47

47 570525 ธนภพ  ข าล้วน ม.6 2.98 เบญจมราชทูศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 328.39 47

48 601397 วรพล   จนัทร์กรี ม.4 3.08 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 320.45 46

49 611279 ณัฐชนน   ล้ิมพิพัฒน์วัฒนา ม.5 2.73 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.73 46

50 611271 ชษิณุ   มาต านาน ม.4 3.39 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.73 46

51 610916 รัชชานนท ์  นิลเพชร ม.4 3.33 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.73 46

52 610535 บญัชา   เพียงนั้น ม.4 3.28 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.73 46

53 601009 ธนกฤต  ทวีพรสุข ม.5 ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.64 46

54 600817 เจตริน   เจริญพักตร์ ม.6 นายสิบต ารวจ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.20 46

55 601083 ไวกูณฐ์   สุธีวีระอนันต์ ม.4 3.01 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.11 46

56 611354 ณราฤทธ์ิ   เจริญพร ม.4 3.55 สายธรรมจนัทร์ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.02 46

57 611335 ชติพล   เลิศจริกุล ม.4 2.75 สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.02 46

58 610105 ธนาคาร   จนัทะยา ม.4 3.50 สาธิต มรภ.วไลอลงกรณ์ อยุธยา ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 319.02 46

59 620690 สิทธิพันธ์  แก้วสิมมา ม.5 3.44 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 318.93 46

60 580749 เพชรกล้า  สีเขยีว ม.5 3.38 ศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 318.93 46

61 620525 ศิวกร   อรุณมณี ม.5 3.08 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 318.30 45

62 591074 สุริยะ   โกตวัตร ม.4 3.20 สารสาสน์ประชาอทุศิพิทยาคม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 316.96 45

63 591181 ถริะวัฒน์   ฟักทบั ม.4 3.54 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 316.34 45

64 600537 กิตติพัฒน์   วีรกุลวัฒนา ม.5 2.98 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เขา้กุมภา63 รอบที2่ จองเรียนได้ 311.70 45


