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รวม700 เปอรเ์ซ็น

คะแนน

1 620643 กมลชนก   วอ่งไว ม.2 4.00 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 498.80 71 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

2 620490 กฤตธชั  ธนารุ่งโรจน์ ม.2 มัธยมวดัสิงห์ กรุงเทพ 295.07 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

3 630284 กฤษกร   หารเทา ม.2 3.59 วดัราชบพธิ กรุงเทพ 353.87 51 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

4 631011 กฤษณ์กว ี  แก่นไร่ ม.2 277.33 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

5 620826 ก้องภพ   จงจุดเทียน ม.2 3.52 อนุบาลราชบรีุ ราชบรีุ 328.40 47 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

6 620503 กัณพเ์อนก   ภมุมา ม.2 3.92 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 411.33 59 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

7 630486 กันตวชิญ์   กันย์พมิานมนต์ ม.2 3.38 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 371.73 53 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

8 631183 การัณยภาส ปิน่ทองดี ม.2 3.51 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 349.47 50 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

9 630626 คณิตนันท์   ฤทธธิรรม ม.2 2.10 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 261.07 37 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

10 630702 จตุรวทิย์   พฒิุประภา ม.2 3.80 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 312.27 45 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

11 620837 จิณณฉัตร   ทับสาย ม.2 3.14 นารีวทิยา ราชบรีุ 266.13 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

12 631213 จิรายุ  โอแสงใส ม.2 3.23 สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ 391.60 56 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

13 620893 เจ้าคุณ   จันทร์สิริธร ม.2 3.26 สาธติเกษตร กรุงเทพ 477.47 68 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

14 631129 ชวณัฏฐ์   เต้าชุ้น ม.2 3.93 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 334.27 48 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

15 630690 ชัยสิทธิ์   เจริญ ม.2 3.82 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 480.00 69 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

16 630495 ชิติพทัธ ์  หนิอ่อน ม.2 2.84 คุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ ราชบรีุ 302.80 43 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

17 620464 ชิษณุพงศ์   ล้ิมศิริสัมพนัธ์ ม.2 4.00 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบรีุ 335.60 48 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

18 621215 โชติพชร   ค ามูล ม.2 3.82 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 294.40 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

19 620811 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ม.2 3.75 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 298.27 43 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

20 631074 ณฐกร   ค าวงั ม.2 3.96 ทวธีาภเิศก กรุงเทพ 298.13 43 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

21 630448 ณธภสั   ธงอาญาสิทธิ์ ม.2 3.10 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 268.67 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

22 631068 ณพกฤต   ปริญญาพมิลพร ม.2 3.50 อนุชลศึกษา กาญจนบรีุ 299.73 43 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

23 631175 ณัฏฐากร  ทางตระกูล ม.2 3.64 บา้นปล่องเหล่ียม นครปฐม 549.07 78 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

24 620642 ณัฐนนท์   เกิดมาก ม.2 2.81 องค์การบริหาร จ.ปทุมธานี ปทุมธานี 296.40 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

25 630513 ณัฐภาส   เถินหติ ม.2 3.10 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 348.40 50 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

26 621292 ณัฐวฒัน์   อภสิิทธิ์ธนโชค ม.2 3.25 วดัตาลวทิยา นครปฐม 277.47 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

27 620507 ณัฐวฒิุ   ศรีทอง ม.2 3.35 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบรีุ 272.13 39 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

28 621138 ตะวนับรูพา   ทองต้ง ม.2 2.56 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 302.13 43 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

29 620529 ถิรวฒัน์   นิลมาตร์ ม.2 3.80 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 323.20 46 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

30 620624 ทอฝัน   แซ่ล้ิม ม.2 3.71 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 450.40 64 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

31 631198 ทัตเทพ เทพบรีุ ม.2 3.75 สาธติมหาวทิยาลัยศิลปากร นครปฐม 492.67 70 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

32 620474 แทนคุณ   พกิุลขาว ม.2 3.80 มัธยมปรุณาวาส กรุงเทพ 326.93 47 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

33 621235 ธนกฤต   ธรีสกุลกาญจน์ ม.2 3.43 ด าเนินวทิยา ราชบรีุ 388.27 55 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

34 620471 ธนบดี   แช่มประสิทธิ์ ม.2 3.42 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 488.93 70 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

35 630429 ธนภณ   ศิริเรือง ม.2 3.47 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 315.07 45 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

36 631046 ธนภทัร   ยอดตะโก ม.2 3.80 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 402.13 57 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

37 630331 ธนวฒัน์   พงษพ์มิพ์ ม.2 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 270.93 39 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

38 620899 ธนวชิญ์   เด่ียวรัตนกุล ม.2 3.52 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพ 438.67 63 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

39 630305 ธนาคม   ตะนุเรือง ม.2 3.30 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา กรุงเทพ 292.13 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

40 620466 ธวฒัชัย   กอศรี ม.2 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 449.47 64 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

ผลการพิจารณาเขา้พ.ค.64      โรงเรยีน      

               5. นร.ที่ยังสอบไม่ผ่านใหร้อสอบรอบถัดไป หรือติดต่อเพือ่แจ้งความจ านงที่เรือนประชาสัมพนัธ์

      จังหวัด      ล าดบั รหสัประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด      

               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้
               4. นร.ที่ไม่สะดวกเรียนแบบพกัที่สถาบนั สามารถลงเรียนแบบไปกลับได้

** กรณุาตรวจสอบวันปดิภาคเรยีนของโรงเรยีนนักเรยีนก่อนการจองเรยีน หากจองเรยีนแล้วทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเขา้เรยีนแคมปพ์ฤษภา'64 "เรยีนล่วงหน้า" รหัสคอรส์ 120
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรยีมทหารวันเสาร ์ม.2 สอบเมื่อ 6 ม.ีค.64]

หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปพ์ฤษภา'64 ระหวา่ง 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที่ 21 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิ์ที่เรือนประชาสัมพนัธ ์หรือแจ้งในไลน์ทางการของร.ร
                   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 20 เม.ย.64 หรือในวนัรายงานตัว 28 เม.ย.64 
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ผลการพิจารณาเขา้พ.ค.64      โรงเรยีน      

               5. นร.ที่ยังสอบไม่ผ่านใหร้อสอบรอบถัดไป หรือติดต่อเพือ่แจ้งความจ านงที่เรือนประชาสัมพนัธ์

      จังหวัด      ล าดบั รหสัประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด      

               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้
               4. นร.ที่ไม่สะดวกเรียนแบบพกัที่สถาบนั สามารถลงเรียนแบบไปกลับได้

** กรณุาตรวจสอบวันปดิภาคเรยีนของโรงเรยีนนักเรยีนก่อนการจองเรยีน หากจองเรยีนแล้วทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปพ์ฤษภา'64 ระหวา่ง 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที่ 21 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิ์ที่เรือนประชาสัมพนัธ ์หรือแจ้งในไลน์ทางการของร.ร
                   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 20 เม.ย.64 หรือในวนัรายงานตัว 28 เม.ย.64 

41 621175 ธญัย์ธร   พยาเครือ ม.2 3.36 คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบรีุ 289.60 41 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

42 631207 ธรีภทัร แจ่มจ ารูญ ม.2 2.43 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบรีุ 288.27 41 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

43 620696 นที   โคกครุฑ ม.2 3.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 555.60 79 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

44 630484 บารมี   เลิศปญัจาศรี ม.2 3.81 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 278.53 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

45 630588 ปกรณ์เกียรติ   มิลินทานุช ม.2 2.70 วดัหว้ยจรเข้วทิยาคม นครปฐม 282.40 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

46 631096 ปฏภิาณ   อยู่ระหสั ม.2 3.53 เมืองใหม่ ลพบรีุ 278.00 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

47 620612 ปนัดพงษ ์  ดีพจิารณ์ ม.2 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 286.00 41 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

48 630918 ปญัญพนต์   ฤทธรัิกษ์ ม.2 3.70 สาธติ ม.รามค าแหง กรุงเทพ 428.93 61 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

49 630439 ปารเมศ   ชัยศิริโภคา ม.2 3.68 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 290.80 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

50 631204 ปญุญพฒัน์  เสือพนัธ์ ม.2 3.42 อัสสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 280.93 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

51 630919 ปญุญพตัน์   ฤทธรัิกษ์ ม.2 3.50 สาธติ ม.รามค าแหง กรุงเทพ 369.87 53 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

52 631076 พงศ์ปณต   โอภาส ม.2 3.82 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 359.20 51 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

53 630559 พลกฤต   บวัประเสริฐ ม.2 3.60 ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ 359.60 51 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

54 620459 พลสถิตย์   สุดสงวน ม.2 3.30 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 273.60 39 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

55 630473 พชิัยยุทธ   สินสิริพฒันผล ม.2 3.93 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพ 339.20 48 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

56 631099 ภมูินทร์   ยงดี ม.2 3.61 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 367.73 53 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

57 631153 ภริูภทัร   ตาลอินทร์ ม.2 2.88 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ 433.47 62 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

58 620821 รวภิาส  อุไรเลิศ ม.2 3.95 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพ 468.40 67 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

59 620519 รัตนโชติ   มั่นศรีจันทร์ ม.2 3.05 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 269.07 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

60 630850 วชิรวชิญ์   เกษมสวสัด์ิ ม.2 3.40 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 330.40 47 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

61 630856 วชิรวชิญ์   จาริพนัธ์ ม.2 4.00 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 456.13 65 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

62 621216 วรวชิ   หลักศิลา ม.2 2.50 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 316.67 45 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

63 630860 วสุพล   หมอยาดี ม.2 4.00 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 382.93 55 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

64 630867 วสุวตัน์   อนันตริยกุล ม.2 3.61 วสุิทธรังษี กาญจนบรีุ 315.73 45 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

65 631231 วภิาวนิี  ซ้อนพมิาย ม.2 นวมินทราชูทิศ สตรีวทิยา พทุธมณฑล กรุงเทพ 263.20 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

66 631065 วศิรุต   เสนประดิษฐ์ ม.2 3.9 สระบรีุวทิยาคม สระบรีุ 445.60 64 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

67 630843 ศิลปช์ัย   เชื้อประกอบกิจ ม.2 3.62 ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ 363.60 52 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

68 630620 ศิวกร   เนยน้อย ม.2 3.20 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 379.33 54 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

69 630605 ศุกลวฒัน์   บตุรดีขันธ์ ม.2 3.81 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม 480.93 69 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

70 630530 ศุภกร   มาลาพงษ์ ม.2 3.71 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 492.13 70 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

71 631112 ศุภกร   ริมธรีะกุล ม.2 3.60 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 268.40 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

72 620789 ศุภณัฐ  พฤกษาโรจนกุล ม.2 3.71 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 398.80 57 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

73 630594 ศุภฤกษ ์ แก้วฤทธิ์ ม.2 3.8 เทศบาลบา้นหวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 470.40 67 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

74 620656 ศุภวชิ   ชัยศักดานุกูล ม.2 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 443.87 63 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

75 621195 ศุภวชิญ์     รวงทอง ม.2 3.80 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบรีุ 354.67 51 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

76 621324 เศรษฐพงศ์  สินสมบติั ม.2 2.45 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 326.67 47 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

77 621139 สมัตถ์   วงศ์สนิท ม.2 2.75 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 489.20 70 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

78 620660 สิฐฐาภคัร์   หงษท์อง ม.2 3.67 สาธตินวตักรรม มธร.ธญับรีุ ปทุมธานี 353.33 50 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

79 630577 สิรดนัย   จุลกิ่ง ม.2 3.49 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ 341.60 49 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

80 620848 สิริกร   โบราณ ม.2 3.13 เทพมงคลรังษี กาญจนบรีุ 333.47 48 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

81 620751 สุชาครีส์   เชาวว์ยั ม.2 3.01 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 328.80 47 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

82 630951 สุดารัตน์   สุวรรณชัยรบ ม.2 3.83 นารีวทิยา ราชบรีุ 364.67 52 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้



คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอรเ์ซ็น

คะแนน
ผลการพิจารณาเขา้พ.ค.64      โรงเรยีน      

               5. นร.ที่ยังสอบไม่ผ่านใหร้อสอบรอบถัดไป หรือติดต่อเพือ่แจ้งความจ านงที่เรือนประชาสัมพนัธ์

      จังหวัด      ล าดบั รหสัประจ าตวั                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด      

               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบนัสามารถเลือกหอ้งพกัและเตียงนอนได้
               4. นร.ที่ไม่สะดวกเรียนแบบพกัที่สถาบนั สามารถลงเรียนแบบไปกลับได้

** กรณุาตรวจสอบวันปดิภาคเรยีนของโรงเรยีนนักเรยีนก่อนการจองเรยีน หากจองเรยีนแล้วทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *

หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปพ์ฤษภา'64 ระหวา่ง 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที่ 21 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอใหน้ร.ยืนยันสิทธิ์ที่เรือนประชาสัมพนัธ ์หรือแจ้งในไลน์ทางการของร.ร
                   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 20 เม.ย.64 หรือในวนัรายงานตัว 28 เม.ย.64 

83 630575 สุประภาว ี  เย็นกาย ม.2 3.2 สตรีวทิยา 1 กรุงเทพ 354.27 51 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

84 621272 สุปวร์ี     อยู่สมบรูณ์ ม.2 3.51 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 414.13 59 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

85 630853 สุรศักด์ิ   นุชเกษม ม.2 4.00 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 543.33 78 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

86 630933 สุริย์ภมูิ   ภานุเชษฐโยธนิ ม.2 3.35 สาธวิดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพ 444.93 64 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

87 631115 อภวิรรษ   หาสังข์ ม.2 2.89 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 320.27 46 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

88 620790 อรรถกร   มหาสุข ม.2 3.40 สวนกุหลาบธนบรีุ กรุงเทพ 408.80 58 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

89 630585 อรรถพนัธ ์  หอยสังข์ทอง ม.2 3.20 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 288.80 41 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

90 621227 อริยารัศมิ์   เกาสังข์ ม.2 3.47 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 270.00 39 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

91 621245 อัญ  วรสหวฒัน์ ม.2 3.95 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 409.07 58 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

92 631006 อิทธ ิ  โชติรังสฤษฏิ์ ม.2 3.51 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ประจวบคีรีขันธ์ 310.67 44 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้

93 621177 อุมาพร   พุม่ด้วง ม.2 3.58 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 344.80 49 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 1 จองเรียนได้


