
คิดเป็น

ผลการพิจารณาเขา้กุมภา63 เปอร์เซ็น

1 610081 บวรภคั   แสงสวา่ง ม.4 2.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 66

2 610225 วชิยตุม ์  เพื่อนฝูง ม.4 3.40 สารสาสน์วเิทศสายไหม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 64

3 601127 ปัณณทัต    ดีจงเจริญ ม.4 3.33 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 63

4 600432 พลพจน์   นุ้ยโดด ม.5 3.89 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 62

5 591067 ทีปกร   อษุาสิริ ม.4 3.01 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 61

6 590584 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.4 3.77 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 60

7 621147 ธนกร   หนูหอม ม.4 2.60 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 58

8 590959 สิรวฒัน์   ใจดี ม.6 3.46 ชโินรสวทิยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 57

9 601761 อภรัิตน์  อมัพรรัตน์ ม.4 3.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 54

10 580786 นภสั   ทาสันเทียะ ม.4 3.34 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 54

11 611262 สรวชิญ์  เดชชาย ม.5 3.33 มธัยมวดัเบญจมบพิตร กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 53

12 581241 กฤษกร   กลุไทย ม.5 3.26 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 52

13 580999 ณภทัร   ต่วนเครือ ม.5 3.00 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 51

14 580673 มงคลพัฒน์   เกาสังข์ ม.5 3.3 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 51

15 590395 พชรพล   ชวูงศ์วาน ม.4 3.42 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 50

16 611450 เดชตะกานต์   นฤภยั ม.4 2.77 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 49

17 610194 ชษิณุพงศ์   โขวฒันชยั ม.4 3.2 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 49

18 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.4 3.09 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 47

19 620969 ทนาชา  แสงอคัคี ม.4 3.5 สมทุรสาครวทิยาลัย สมทุรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 46

20 611517 ชยพล   สาระ ม.4 3.15 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 46

21 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.4 3.58 วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 45

22 590779 กติติภพ  ฉมิพาลี ม.5 2.18 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 45

23 620361 พัชรพล   กติติวริยานนท์ ม.4 3.70 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 45

24 610806 สร้างสรรค์   หงษ์ทอง ม.5 3.09 สมทุรสาครวทิยาลัย สมทุรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 45

25 620757 ธนภทร   แสงอรุณ ม.5 2.66 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 45

26 601475 รัฐเซีย   สังขท์อง ม.5 2.95 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 44

27 610104 รณกร  แร่เพชร ม.4 2.62 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 44

28 610487 กติติศักด์ิ   อ่ าเอี่ยม ม.4 3.86 ยอแซฟอยทุธยา อยธุยา ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 43

29 621307 ธนวฒัน์  ปิ่นประเสริฐ ม.4 3.72 สมทุรสาครวทิยาลัย สมทุรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 43

30 620229 ชยัภทัร   พร้อมสมบูรณ์ ม.4 3.81 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่านเกณฑ์เขา้กมุภา63 รอบที3่ จองเรียนได้ 43

           3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบันสามารถเลือกห้องพักและเตียงนอนได้

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนกอ่นการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมป ์ก.พ.'63 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอรส์ 140 รอบที ่3

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวนัอาทิตย ์ม.4-6 เมื่อ 12 ม.ค.63 ]
หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์ กภุา'63 ระหวา่ง 23 ก.พ. - 22 ม.ีค.63 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า) ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมในการรับสมคัรแคมป์ กมุภา'63

           2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที่ 24 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไมม่กีารจองเรียนถอืวา่นร.สละสิทธิ)์

           4. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ทุกคนต้องสมคัรสอบ 4 เหล่า ด้วยตนเองให้เรียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์


