
คะแนน คิดเปน็
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

1 630536 กฤษฎา   บุญพามี ม.3 3.50 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 286.67 41 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

2 620570 กญัจนพร   กมิกง ม.3 3.28 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 260.83 37 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

3 620489 กนัตพฒัน์   ธนารุ่งโรจน์ ม.3 2.45 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 244.33 35 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

4 611510 กรีติ   อ่า่หนองโพธิ์ ม.3 3.35 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 225.83 32 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

5 630154 กรีติ  ตุงเกษม ม.3 2.33 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 221.17 32 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

6 631178 จริวัฒน์  ศรียา ม.3 2.67 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 194.83 28 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

7 610961 ชนายสุ  ขนัธ์มั่น ม.3 2.59 ด่าเนินวิทยา ราชบุรี 240.00 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

8 631118 ชชัชล   จนัทร์สว่าง ม.3 3.66 สาธิต มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ 254.50 36 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

9 631160 เตชธร   โง้วธนารมย์ ม.3 2.73 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 194.00 28 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

10 620958 ธนกร  สรงพรมทิพย์ ม.3 3.35 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 202.17 29 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

11 630023 ธนโชติ     ทองศรี ม.3 3.14 วชริาวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 267.67 38 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

12 631071 ธนวันต์   จงรุ่งเจริญ ม.3 2.5 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี 227.67 33 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

13 630946 ธราเทพ   เพิม่พวง ม.3 214.17 31 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

14 630463 แผ่นดิน   แกว้บรรจง ม.3 304.67 44 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

15 630652 พงศธร แผนคู้ ม.3 2.75 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี 213.33 30 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

16 610896 พชรพล   บุณยสุรักษ์ ม.3 3.50 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 250.50 36 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

17 620536 พภิูเอก   สารากร ม.3 3.58 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 380.00 54 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

18 620496 ภูธิษณ์   เลิศแฉล้ม ม.3 2.50 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี 196.67 28 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

19 630587 ภูมิพฒัน์   ฉมิพลิกานนท์ ม.3 1.87 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 220.83 32 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

20 630675 ภูวดล   หาญวงศ์ ม.3 3.06 มัธยมฐานบินก่าแพงแสน นครปฐม 222.17 32 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

21 630692 ยทุธนา  บริสุทธิ์ ม.3 3.55 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 250.83 36 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

22 610901 รพพีนัธ์   หมอนทอง ม.3 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 204.00 29 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

23 611249 วชริวิทญ์  ลีลาเลิศ ม.3 3.20 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 203.17 29 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

24 611260 วรพจน์   ชงัสัจจา ม.3 2.81 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 236.00 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

25 630908 วสันต์   ชาวงบางพรม ม.3 3.01 รัตนราษฎร์บ่ารุง ราชบุรี 253.50 36 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

26 610802 ศรันย ์  ครองระวะ ม.3 3.20 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 227.83 33 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

27 630656 ศราวุธ   หิมพลอย ม.3 2.50 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 194.33 28 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

28 630915 ศิริศิลณ์   เศียรยงค์ ม.3 3.27 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 212.50 30 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

29 620473 ศุภกร   สิงหเทพ ม.3 2.89 นักบุญเปโตร นครปฐม 209.33 30 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

30 630848 สฤษฎ์พงศ์   แสนสวย ม.3 3.14 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 218.67 31 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

31 631212 สุชนิ  บุญมี ม.3 3.5 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 232.83 33 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

32 610738 สุธีรวัฒน์   สุปรียาภรณ์ ม.3 นวมินทราชนิูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ 201.67 29 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

33 631166 สุวิจกัขณ์  เพช็รแสง ม.3 3.48 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 420.67 60 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

34 620524 อภิชา   บูรณ์เจริญ ม.3 3.91 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 236.83 34 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

35 621159 เอกบดินทร์   สินพทิักษ์ ม.3 3.20 วัดนางแกว้ ราชบุรี 220.33 31 ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปดิเทอม พ.ค.64 รอบที่ 2 จองเรียนได้

      จงัหวดั      

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเขา้เรียน แคมปพ์ฤษภา'64 "เรียนล่วงหน้า" รหัสคอร์ส 120

[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรยีมทหารวันเสาร-์อาทิตย ์ม.3 สอบเมื่อ 20-21 ม.ีค.64] รอบที่ 2
หมายเหต ุ 1. ก่าหนดเรียน แคมป์พฤษภา'64 ระหว่าง 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564
               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช่าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที ่31 มี.ค.64 หากยงัไม่สะดวกช่าระค่าจองเรียน ขอให้นร.ยนืยนัสิทธิ์ทีเ่รือนประชาสัมพนัธ์ หรือแจง้ในไลน์ทางการของร.ร
                   และส่วนทีเ่หลือช่าระเงินสด ภายใน 20 เม.ย.64 หรือในวันรายงานตัว 28 เม.ย.64 
               3. ผู้ทีช่่าระเงินสดทีส่ถาบันสามารถเลือกห้องพกัและเตียงนอนได้

ผลการพิจารณาเข้าพ.ค.64

** กรุณาตรวจสอบวนัปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน *
               5. นร.ทีย่งัสอบไม่ผ่านติดต่อเพือ่แจง้ความจ่านงทีไ่ลน์ทางการของสถาบัน ไอดีไลน์ @twschool1992
               4. นร.ทีไ่ม่สะดวกเรียนแบบพกัทีส่ถาบัน สามารถลงเรียนแบบไปกลับได้

ล าดบั รหัสประจ าตวั                   ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน      


