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คะแนน

1 631206 กษิดิศ  สุทธคีิรี ม.2 3.67 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 298.00 43 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

2 620784 ถิรวฒัน์   อัมพรรัตน์ ม.2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 348.67 50 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

3 620888 เทียนเงิน  เอี่ยมระยับ ม.2 3.6 สารสิทธพ์ิทยาลัย ราชบุรี 353.87 51 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

4 630852 ธนภูมิ   สายพันธ์ ม.2 2.90 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 202.53 29 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

5 630680 นนทกร   กล่องกลาง ม.2 2.90 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 292.80 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

6 630920 นิติวฒัน์   จันทรชิต ม.2 2.9 คุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ ราชบุรี 247.20 35 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

7 631230 ปภังกร ซ้อนพิมาย ม.2 2.77 นวมินทราชูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล กรุงเทพ 220.67 32 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

8 630647 ปราบศึก   ชัยนิเวศน์วฒันา ม.2 3.08 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 308.00 44 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

9 631162 ปุญญพัฒน์  จิตรจุลชลวฒัน์ ม.2 2.91 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี 283.47 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

10 620462 พรภวษิย์   สุขสุธากลุ ม.2 3.56 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 277.07 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

11 620767 พัทธดนย์   อุทยานวรรธนะ ม.2 3.50 วรีศิลป์ กาญจนบุรี 288.40 41 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

12 630673 พิภูษณ   วฒันดามัย ม.2 2.78 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 268.00 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

13 631075 ภัทร   หงษ์รักษ์ ม.2 3.00 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 236.93 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

14 631054 ภัทรพล   สามงามเสือ ม.2 2.50 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 233.47 33 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

15 631151 ภาณุวชิญ์   สระโพธิท์อง ม.2 3.25 โพธสิารพิทยากร กรุงเทพ 333.33 48 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

16 630328 ภูรินท์   ประทุมนันท์ ม.2 3.35 กาญจนาภิเษกวทิยาลัยฯ สุพรรณบุรี 278.13 40 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

17 621126 วรางคณา  ปานประเสริฐ ม.2 3.41 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 239.73 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

18 631210 ศุภณัฐ ประเสริฐสุข ม.2 3.32 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 218.67 31 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

19 631139 สงกรานต์   ใจดี ม.2 2.93 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 238.27 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

20 631152 สิรภพ   ทิพย์สมบัติ ม.2 3.0 เทศบาล 5 ราชบุรี 236.67 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

21 631051 สืบสกลุ   สิทธิ ม.2 3.58 ทวธีาภิเศก กรุงเทพ 292.13 42 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

22 621158 เอกรินทร์   สินพิทักษ์ ม.2 2.20 วดันางแกว้ ราชบุรี 232.13 33 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปิดเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

รหัสประจ าตวั                  ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      

ประกาศรายชือ่ผู้สอบผ่านเขา้เรียนแคมป์พฤษภา'64 "เรียนล่วงหน้า" รหัสคอร์ส 120

[พิจารณาจากผลสอบหลกัสตูรเตรียมทหารวันเสาร์ ม.2 สอบเมือ่ 20 ม.ีค.64] รอบที ่2
หมายเหตุ  1. ก าหนดเรียน แคมป์พฤษภา'64 ระหวา่ง 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวนัที่ 31 มี.ค.64 หากยังไม่สะดวกช าระค่าจองเรียน ขอให้นร.ยืนยันสิทธิท์ี่เรือนประชาสัมพันธ ์หรือแจ้งในไลน์ทางการของร.ร
                   และส่วนที่เหลือช าระเงินสด ภายใน 20 เม.ย.64 หรือในวนัรายงานตัว 28 เม.ย.64 
               3. ผู้ที่ช าระเงินสดที่สถาบันสามารถเลือกห้องพักและเตียงนอนได้

      เกรด      ผลการพิจารณาเข้าพ.ค.64 ตดั 28%      โรงเรยีน      

               5. นร.ที่ยังสอบไม่ผ่านติดต่อเพือ่แจ้งความจ านงที่ไลน์ทางการของสถาบัน ไอดีไลน์ @twschool1992
** กรณุาตรวจสอบวันปิดภาคเรยีนของโรงเรยีนนักเรยีนก่อนการจองเรยีน หากจองเรยีนแล้วทางโรงเรยีนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน *

               4. นร.ที่ไม่สะดวกเรียนแบบพักที่สถาบัน สามารถลงเรียนแบบไปกลับได้

      จังหวัด      ล าดบั


