
คิดเป็น

ผลการพิจารณา เปอรเ์ซ็น

1 620872 กรรชัย  วิจิตร์โภคิน ม.3 2.90 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 30

2 621302 กฤษณะชัย  สิริทวีสิน ม.3 2.79 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 45

3 610523 ก้องภพ   เรืองประชา ม.3 2.73 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 43

4 611028 กิตติ  จีรนันทพร ม.3 2.45 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทราสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 46

5 620974 กิตติภัค  รอดเจริญ ม.3 3.18 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 40

6 620591 กิติกาญจน์  สุดทิน ม.3 2.12 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 43

7 621133 กีรติ  พนัธ์พาณิช ม.3 2.90 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 31

8 601455 ขจรฤทธ์ิ  อนุภักด์ิ ม.3 2.42 เบญจมราชาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 46

9 600918 จิรวุธ  แจงบ ารุง ม.3 ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 38

10 620405 จิรายุ  พทุธรัตนา ม.3 1.88 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 35

11 621161 เจษฎา  รอดเทศ ม.3 2.50 ธีรศาสตร์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 26

12 611042 ชวัลดนย์  ชาติชัย ม.3 3.34 บางแพปฐมพทิยา ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 42

13 620738 ฐานมังกร   เรืองโรจนพร ม.3 2.88 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 54

14 600972 ณัชชา  นาวาวรกุล ม.3 3.98 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 55

15 620657 ถริกิตต์ิ   ชุ่มมะโน ม.3 3.60 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 45

16 620806 ธนดล  แก้วอินทร์ ม.3 3.00 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 41

17 620835 ธนากร  ดามี ม.3 2.92 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 52

18 620306 ธนากร  สวาทนา ม.3 2.50 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 43

19 621134 ธรรมภณ  พนัโพธ์ิ ม.3 2.79 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 32

20 610480 ธรรศธรณ์   สมบุญ ม.3 2.39 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 50

21 610710 ธีรภัช  สังขท์อง ม.3 3.15 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 26

22 620424 ธีรภัทร์  อินทร์จันทร์ ม.3 1.70 คงคาราม เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 28

23 620260 ธีรวัช  ปุจฉาการ ม.3 2.37 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 45

24 621275 นนทพทัธ์   เผือกหนู ม.3 2.33 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 45

25 620808 บุรินทร์  สุดยอด ม.3 2.49 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 40

26 611284 บูรณ์ภัทร์  บุญสุขเกิด ม.3 2.90 วัดห้วยจรเขวิ้ทยาคม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 33

27 621172 ปกรณ์เกียรติ   จันทพนัธ์ ม.3 3.00 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 48

28 621205 ปฏิพล   บุญรักษา ม.3 2.8 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 36

29 601102 ภาณุพงศ์  จันทร์ทอง ม.3 3.83 เทพวิทยา ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 68

30 611443 ภูมิไผท  พฒันกุลอนันต์ ม.3 3.12 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 37

31 610553 ยศนันต์   อุปถมัภ์ ม.3 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 31

32 621192 รุ่งแจ้ง  แสงสุวรรณ ม.3 3.00 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 28

33 620786 วชิรวิญช์   สุขประเสริฐ ม.3 3.26 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 37

34 620951 วิราวัลย์  นาแป้น ม.3 2.89 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 35

35 620652 วุฒิภัทร  พรมสวัสด์ิ ม.3 2.55 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 45

36 621181 สิทธิภาคย์   จิตสูง ม.3 2.80 วีรศิลป์ กาญจนบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 37

37 620914 สิรภพ  ใจสินธ์ ม.3 2.22 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 38

38 610521 สุรสิทธ์ิ   มิง่ขวัญ ม.3 1.90 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 36

39 621255 หรินทร์   มีนคร ม.3 2.54 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 43

ประกาศรายช่ือนร.ช้ันม.3 ที่ผ่านเข้าเรียน แคมป์มีนาคม'63 รหัสคอรส์ 110 

 [พิจารณาจากผลสอบรวมระดับ ม.3 เมื่อ 8-9 ก.พ.63 ]
หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'63 ระหว่าง 25 ม.ีค. - 14 เม.ย.63 ดรูายละอียดเพิ่มเติมในการสมัครแคมป์มีนา63


             4. ผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้รอสอบรอบถดัไปวันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2563 (ปิดคอร์ส)
** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกที่พกัและห้องพกัได้
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที 20 ก.พ.63 และช าระค่าเรียนส่วนที่เหลือนในวันรายงานตัว 25 ม.ีค.63 (หากไม่มีการจองเรียนถอืว่าสละสิทธ์ิ)

      จังหวัด      ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรยีน      



คิดเป็น

ผลการพิจารณา เปอรเ์ซ็น

หมายเหตุ 1. ก าหนดเรียน แคมป์มีนา'63 ระหว่าง 25 ม.ีค. - 14 เม.ย.63 ดรูายละอียดเพิ่มเติมในการสมัครแคมป์มีนา63


             4. ผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้รอสอบรอบถดัไปวันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2563 (ปิดคอร์ส)
** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนกัเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน *

             3. ผู้จองเรียนโดยเงินสดสามารถเลือกที่พกัและห้องพกัได้
             2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที 20 ก.พ.63 และช าระค่าเรียนส่วนที่เหลือนในวันรายงานตัว 25 ม.ีค.63 (หากไม่มีการจองเรียนถอืว่าสละสิทธ์ิ)

      จังหวัด      ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรยีน      

40 611359 อรรถสิทธ์ิ   ราชกรณ์ ม.3 2.25 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 31

41 620887 อัษฎาวุธ  กรใย ม.3 2.96 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์เขา้แคมปม์ีนา63 รอบที ่3 34


