
คิดเปน็

ผลการพิจารณาเข้ากุมภา63 เปอรเ์ซ็น

1 315248 ปัญญา  ธานี นายสิบต ารวจ3.14 ค าเขือ่นเเก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 78

2 315287 ดลนที ประเดิมรัตนกุล ม.4 3.48 ปทุมวไิล ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 73

3 620272 ชยุต ช านิพงษ์ ม.4 3.87 โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 69

4 315396 ประชารัฐ นามโย ม.5 3.83 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 68

5 315223 นิติรัฐ  มากแก้ว ม.6 3 วเิชียรมาตุ3 ตรัง ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 67

6 315132 ภูมิพัฒน์ พิพิธนวงค์ ม.4 3.37 สตรีศรีน่าน น่าน ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 66

7 315255 รัชชานนท์. หิรัญรัตน์ ม.5 1 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 66

8 315134 ชายชาติ สายเมฆ ม.4 3.51 ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 65

9 315383 ณัฐนันท์ ใยเกตุ ม.4 3.88 ราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 64

10 315451 อนุตร คล้ายประยูร ม.6 3.97 สตรีอ่างทอง อ่างทอง ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 64

11 315089 ธรีพัฒน์ แสงฉวาง ม.4 3.18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ีกรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 63

12 315324 ธราดล ศรีหอน ม.4 3.34 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 62

13 315272 สิปปภาส ตันเจริญ ม.5 3.75 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 61

14 315242 ญาณวทิย์ ชาวเวยีง ม.5 3.1 เชียงค าวทิยาคม พะเยา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 60

15 315498 จิรายุตม์ มโนวงศ์ ม.5 3.96 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 59

16 600351 วาทยากร สันติภพ ม.4 1.99 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 59

17 315270 ปิยะพงษ์  ปรีชา ม.4 3.5 ภูเก็ตวทิยาลัย ภูเก็ต ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 59

18 315269 พิชิตชัย อ้อยกาม ม.4 3.77 พะเยาพิทยาคม พะเยา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 59

19 315258 ณภัทร บุญเรือง ม.5 2.87 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 58

20 315447 ณภัทร วรรณรส ม.5 4 วนิิตศึกษา ลพบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 57

21 315250 ภูมิสิทธิ ์ ฦาชา ม.4 3.6 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 56

22 315081 ธรีภัทร สุขจเกษม ม.6 1.93 อยุธยาวทิยา อยุธยา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 56

23 315039 อภิสิทธิ ์เอีย้วศุภมงคล ม.6 3.01 สวนกุหลาบวทิยาลัย กทม. ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 56

24 315214 นันทพัทธ ์เลิศสัฒนนนท์ ม.4 3.57 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 56

25 315016 พงศกร เกียรติภัทรชัย ม.5 3.05 สามร้อยยอดวทิยาคม ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 55

26 315188 ศิร ปัญญา ม.5 3.5 แก่นนครวทิยาลัย ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 55

27 315077 นครินทร์ อาสานอก นายสิบต ารวจ0 โรงเรียน4 ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 55

28 315470 ก้องฟ้า บุญเพ็ชร ม.4 3.3 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 55

29 315051 ตุลย์ สัทธรรมนุวงศ์ ม.5 3.6 พิริยาลัยจังหวดัแพร่ แพร่ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 55

30 315032 ราชัน ชัยนนถี ม.5 3.8 พิริยาลัยจังหวดัแพร่ แพร่ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 55

31 315103 จิรทีปต์ เเก้วมณี ม.4 3.41 บูรณะร าลึก ตรัง ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 54

32 315479 ชญานนท์ พจน์นาถ ม.5 3.5 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 54

33 315072 ศุภสัณห์ พิรบรรณ ม.4 3.93 พะเยาพิทยาคม พะเยา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 54

34 315271 พีรวชิญ ์ฤทธโิพธิ์ ม.4 3.46 สวนกุหลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

35 315131 คณาธปิ  ประเสริฐกุล ม.5 3.4 ปราจีนราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

36 315054 นิธศิ สนสกุล ม.5 2.6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา2 กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      

           4. นร.ทีเ่ข้าเรียนหลักสูตรนีทุ้กคนต้องสมัครสอบ 4 เหล่า ด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมป ์ก.พ.'63 (โค้งสุดท้ายก่อนสอบ) รหัสคอรส์ 140 รอบที่ 2

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเรียนออนไลน์ ม.4-6 เมื่อ 12 ม.ค.63 ]
หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์ กุภา'63 ระหวา่ง 23 ก.พ. - 22 ม.ีค.63 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า) ดูรายละเอียดเพิม่เติมในการรับสมัครแคมป์ กุมภา'63
           2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที ่24 ม.ค.63 และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือวา่นร.สละสิทธิ)์
           3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบันสามารถเลือกห้องพักและเตียงนอนได้
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** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      

           4. นร.ทีเ่ข้าเรียนหลักสูตรนีทุ้กคนต้องสมัครสอบ 4 เหล่า ด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์ กุภา'63 ระหวา่ง 23 ก.พ. - 22 ม.ีค.63 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า) ดูรายละเอียดเพิม่เติมในการรับสมัครแคมป์ กุมภา'63
           2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที ่24 ม.ค.63 และส่วนทีเ่หลือช าระเงินสด ภายใน 16 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถือวา่นร.สละสิทธิ)์
           3. ผู้ทีช่ าระเงินสดทีส่ถาบันสามารถเลือกห้องพักและเตียงนอนได้

37 315153 กษิดิศ นุวงษ์ ม.4 3.8 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

38 315338 ณัฐสิทธิ ์กองจ าปา ม.5 3 สารวทิยา กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

39 315106 ปรมินทร์ ปัญญาสงค์ ม.4 3.44 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

40 315167 ฉัตรเกล้า นโรปการณ์ ม.4 3.53 นางรอง บุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 53

41 315465 เนติภูมิ ขุนทรมาลี ม.4 1.75 หอวงั กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 52

42 315379 นิติวฒัน์ ภูจ าปา ม.5 3.16 สาธติจอมบึง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 52

43 315164 ภูมิปรัช  เมฆโพธิ์ ม.5 2.81 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 52

44 315162 ยศกร บุราณ ม.5 3.95 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 52

45 315205 ปิยดณัย กวาวหนึง่ ม.5 3.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวดัแพร่ แพร่ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 52

46 315161 อิทธพิล ศรีเมือง ม.4 3.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 51

47 315495 ปัณณวชิญ ์สวามิวสัด์ุ ม.5 3.95 โรงเรียนดาวทอง นครนายก ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 51

48 315146 ชัยพัชร์ วงศ์วาสน์ ม.5 3.15 สารสาสน์วเิทศคลองหลวง ปทุมธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 51

49 315384 ภาคย์พิสุทธิ ์ พลางกูร ม.5 3.47 มัธยมวดัสิงห์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 51

50 315001 ธรีะพล  วงษ์ภา นายสิบต ารวจ0 ต ารวจน้ า สมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 50

51 315461 ปิติภัทร บุญชิต ม.5 3.39 เดชอุดม อุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 50

52 315142 วรเมธ ไชยเทพา ม.5 3.5 ราชสีมา นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 50

53 315011 ตฤณ สุทธวิฒันานนท์ นายสิบต ารวจ0 _ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 50

54 315430 ชนาพัฒน์ อายุวฒัน์ ม.5 3.77 โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 50

55 315109 วรโชติ วงัชัยสุนทร ม.5 3.32 อุดรพิทยานุกูบ อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

56 315366 วรเมธ เพิม่นาม ม.4 3.62 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

57 315435 สุกฤษฏิ ์พรหมรุ่ง ม.4 3.13 พัทลุง พัทลุง ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

58 315201 ธนชิต บ ารุงผล ม.4 3.42 นารีนุกูล อุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

59 315002 ภูรินทร์ แก้วทอง ม.5 3.18 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

60 315092 ก้องภพ ยืนยง ม.6 2.79 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

61 315234 รัฐภูมิชัย ไผ่งาม ม.5 3.52 อยุธยาวทิยาล้ย พระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

62 315098 ณัฐชนน แอโส๊ะ ม.4 3.19 โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพังสุรินทร์)ตรัง ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

63 315308 ชนนาถ เหลืองงาม ม.5 2.19 คอนสารวทิยาคม ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

64 315117 พงษ์พิพัฒน์ วงศ์สืบสกุล ม.4 3.88 สตรีวทิยา๒ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 49

65 315391 พงศกร บินชัย ม.5 3.32 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 48

66 315349 วชิรวทิย์ พรมเสนา ม.4 3.51 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 48

67 315403 สรรพฤทธิ ์งามเชื้อ ม.4 2.53 โรงเรียนขอนเเก่นวทิยายน ขอนเเก่น ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 48

68 315116 วชัระ กันเสย์ นายสิบต ารวจ0 สภ ชาติตระการ จว พิษณุโลก พล ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 48

69 315285 ณัฐวฒิุ ขันกสิกรรม ม.5 3.76 สวนกุหลาบวทิยาลัยชลบุรี ชลบุรี ผ่านเกณฑ์เข้ากุมภา63 รอบที่2 จองเรียนได้ 48


