
หมายเหตุ   

คิดเป็น

เปอร์เซ็น

1 610107 กฤต  เจียมจารีกุล ม.4 3.10 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 52

2 600471 กฤต  ทองไสย ม.5 3.35 สาธิต ม.นเรศวร พิษณุโลก 49

3 611179 กสานต์ิ  อติชาตสินธพ ม.5 3.89 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 66

4 610173 ก้องภพ  พึง่ทรัพย์ ม.4 3.50 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 54

5 621079 กันตพงศ์   อินทร์ชัย ม.5 3.7 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 51

6 601134 กิตติพัฒน์  มหาศิริพันธุ์ ม.4 3.38 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 46

7 610198 กิตติภัค   ยงไพศาล ม.4 2.89 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 45

8 610031 คุณากร  สนทนา ม.4 3.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 45

9 621009 จิรภัทร  จรรยางาม ม.5 3.80 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 59

10 610394 จุฑาวัฒน์  ชัดดอน ม.4 4.00 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 48

11 621095 ชนสรณ์  แก้วปัญญา ม.5 1.56 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 47

12 621064 ชวิศ  จันภักษานนท์ ม.5 3.40 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 49

13 600973 ชัยชนะ  ทวีสุข ม.5 3.39 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45

14 600134 ชัยยุทธ  ธนสกนธ์พงศ์ ม.5 3.57 ศรียาภัย ชุมพร 52

15 621050 ชินพัฒน์  สุปิยะพาณิชย์ ม.5 3.77 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 59

16 620999 ณภัทร  เจริญชนม์ ม.5 3.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 46

17 620239 ณภัทร  นิลนนท์ ม.4 3.62 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี 49

18 610211 ณภัทร กัลยาณมิตร ม.4 3.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 45

19 621080 ณัฐธรณ์ ผาโคตร ม.5 3.6 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
 50

20 621061 ณัฐวุฒิ  แซ่ล้ี ม.4 3.79 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 45

21 621168 ดนุเดช   คงคาไหว ม.5 2.15 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯ นครศรีธรรมราช 51

22 620035 ต้นน้ า  อ่อนฤทธิ์ ม.4 3.74 บดินทราเดชา กรุงเทพ 58

23 600323 ตรีบดินท์  กฤตอภิสิทธิ์ ม.5 3.30 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 46

24 610610 ทรงพล  อบเชย ม.5 3.20 สตรีวิทยา นครปฐม 59

25 610264 ธนาธิป  ไชยคง ม.4 4.00 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 51

26 610303 ธีรพัชร์  เลิศพรมาตุลี ม.4 3.90 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 65

27 600360 ธีรภัทร  อุทากิจ ม.6 3.54 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 57

28 621110 เธียรนริศ  จิตร์ตารานนท์ ม.4 3.90 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 50

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

รายชื่อโควตาผ่านเข้าเรียน แคมป์กุมภาพันธ์ 2563 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรแคมปต์.ค.'62 ระดบั ม.4-6 เฉลี่ยรวมจ านวน 6 ครั้ง ]

1. ก าหนดเรียน แคมปก์มุภา '63 ระหวา่ง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63
2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาทภายในวนัที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือช าระเปน็เงินสด ได้ที่สถาบนัภายในวนัที่ 23 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถอืวา่นร .สละสิทธิ์)
3. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์

      จังหวัด      ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน      



หมายเหตุ   

คิดเป็น

เปอร์เซ็น

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

1. ก าหนดเรียน แคมปก์มุภา '63 ระหวา่ง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63
2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาทภายในวนัที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือช าระเปน็เงินสด ได้ที่สถาบนัภายในวนัที่ 23 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถอืวา่นร .สละสิทธิ์)
3. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์

      จังหวัด      ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน      

29 620274 นครินทร์  ฝาชัยภูมิ ม.4 3.70 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 52

30 621124 นฤเบศ  นิ่มศรี ม.5 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45

31 610359 นิติพร  จันทร์รัศมี ม.5 3.67 ศรียาภัย ชุมพร 57

32 620279 ปริญญวัศ  ต่อยนึ่ง ม.4 3.38 มัธยมสาธิต ม.นเรศวร พิษณุโลก 62

33 620011 ปารณัท  ไสยอรรถ ม.5 3.9 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 52

34 600465 ปิยศักด์ิ อรรถการพงษ์ ม.5 3.57 ศรียาภัย ชุมพร 54

35 620366 ปุณยวัฒน์  ติระยะพานิชกุล ม.4 2.7 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 48

36 600133 พงศกร  ขนอม ม.5 3.60 ศรียาภัย ชุมพร 58

37 610052 พงศกร  มานิตยกูล ม.4 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 58

38 621021 พงษพัศ   สารินทร์ ม.4 3.7 อรัญประเทศ สระแก้ว 47

39 610066 พชรพล  ปานพรหมมาศ ม.4 3.55 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 46

40 621069 พรภวิษย์  ธุนันทา ม.5 3.68 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 54

41 621076 พลพล  พิมทอง ม.5 3.07 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 47

42 621048 พัชรพล  ทองก าหนิด ม.6 3.92 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 65

43 621191 พัชรพล เสนเคน ม.5 2.82 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 45

44 621046 พีรพงศ์  มากวิเศษ ม.5 2.96 สาธิต มรภ.เทพสตรี สระบุรี 49

45 590701 พีระพล  สุวภัทรธนกุล ม.5 3.27 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 55

46 620323 ภัทรพงศ์  ภัทรกวิน ม.4 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 53

47 621179 ภาณุวิชญ ์ อินต๊ะชัย ม.5 3.7 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 45

48 610395 ภาวิต  วิลาวรณ์ ม.4 3.80 อัสสัมชัญ กรุงเทพ 52

49 600225 ภีมวัศ  จันทสีหราช ม.5 2.63 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 54

50 621082 ภูมิ  ประยูรรัตน์ ม.4 3.8 อัสสัมชัญ กรุงเทพ
 46

51 621093 ภูริพัฒน์  พรมชาติ ม.4 3.50 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 46

52 620031 มหาสมุทร  เขตสกุล ม.4 4 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 47

53 620380 มาฆพงศ์  ภูมิพงศ์ ม.3 3.69 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 49

54 621115 เมธิส  อินแจ้ง ม.5 3.80 ตากพิทยาคม ตาก 62

55 610266 ยุทธภูมิ  รัตนสมัย ม.5 3.91 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 67

56 610285 รัชชานนท์  เต็มมีศรี ม.4 3.85 ตากพิทยาคม ตาก 46

57 610388 รัชชานนท์  มีไข่ ม.4 3.30 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 48

58 601714 ฤทธิพงศ์ เมืองมา ม.5 3.44 ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพ 46

59 610047 วงศพัทธ์  โฆษกิจจาวุฒิ ม.4 3.96 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 75

60 610256 วชิรรัตน์  ชินวงษ์ ม.4 3.7 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 48



หมายเหตุ   

คิดเป็น

เปอร์เซ็น

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

1. ก าหนดเรียน แคมปก์มุภา '63 ระหวา่ง 23 ก.พ. - 22 มี.ค.63 (สอบเสร็จภาควชิาการ4เหล่า)  ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในการรับสมัครแคมปก์มุภา '63
2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาทภายในวนัที่ 12 ม.ค.63 และส่วนที่เหลือช าระเปน็เงินสด ได้ที่สถาบนัภายในวนัที่ 23 ก.พ.63 (หากไม่มีการจองเรียนถอืวา่นร .สละสิทธิ์)
3. นร.ที่เขา้เรียนหลักสูตรนี้ ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ด้วยตนเองใหเ้รียบร้อยกอ่นเขา้แคมป์

      จังหวัด      ที่     รหัสประจ าตัว                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน      

61 621114 วัชรินทร์  แจ่มแจ้ง ม.6 3.80 ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น 67

62 610269 วิพิศน์   พงศ์ศุภนิมิตร ม.5 2.98 สาธิตมศว. กรุงเทพ 57

63 610247 วีรวุฒิ  วดีศิริศักด์ิ ม.4 3.90 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 58

64 610190 วีรากร  จรูญศรี ม.4 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 52

65 620988 ศิร  ปัญญา ม.5 3.50 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 48

66 621092 ศิระสิทธิ ์  ทองใบ ม.5 2.8 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 54

67 600945 ศุภกร  กีบาง ม.4 3.10 สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 49

68 611168 ศุภกร  สุขแก้ว ม.5 1.5 มหาวชิราวุธ สงขลา 58

69 610041 สัตยา  เลพล ม.5 3.82 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 59

70 621100 สิทธิปกรณ์  สุขนิกร ม.5 3.50 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพ 56

71 610077 สิรภพ  ลานอุน่ ม.5 3.8 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 54

72 621063 สิรวิชญ ์ เณรหล า ม.5 3.20 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 51

73 610111 สุกฤษฎิ ์ ชนะไชยมงคลกุล ม.4 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 64

74 610453 เอกณัฐ  กีรติประสงค์ ม.4 3.70 หอวัง กรุงเทพ 54


