
คิดเปน็
เปอร์เซ็น

1 315162 กมลภพ ดุมนลิ ม.6 2.97 ลือค าหาญวารินช าราบ อุบลราชธานี 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
2 315453 กฤตพสิษฐ์ จิตรุจิวัฒน์ ม.5 3.4 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 53 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
3 600766 กฤตพัฒน ์จิตรค า ม.5 2.81 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
4 315287 กฤตัชญ์ ก าเนดิสินธุ์ ม.5 2.56 ตราษตระการคุณ ตราด 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
5 601685 กฤตาณัฐ  ปัน้งาม ม.5 2.91 พระมารดานจิจานเุคราะห์ กรุงเทพ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
6 630643 กฤษณธร  เตโชเวโรจน์ ม.5 3.3 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
7 315016 กลวัชร   ค าเปง็ ม.4 3.4 บญุวาทย์ ล าปาง 46 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
8 620186 กญัจน ์  พุม่พันธ์ ม.4 3.32 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
9 315237 กนัตณัฐ จุลละทรัพย์ ม.4 3.88 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ 44 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
10 630556 กนัตินนัท ์  กลัยาณพันธ์ ม.5 3.47 โยธินบรูณะ กรุงเทพ 44 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
11 315510 กนัตินนัท ์ทาสุวรรณ ม.4 3.28 บรีุรัมยพ์ิทยาคม บรีุรัมย์ 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
12 315533 กติติ นวลสุวรรณ ม.5 2.75 ศรียาภยั ชุมพร 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
13 611375 กติติเดช   อยูน่ชุ ม.4 3.20 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 48 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
14 315123 กติติภพ บดุดีค า ม.5 2.96 อุดรพิทยานกุลู อุดรธานี 54 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
15 315544 เกยีรติพันธุ์ กลุเกล้ียง ม.5 3.1 สวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต ปทมุธานี 62 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
16 610099 เขมฆนทั   สุขอร่าม ม.5 3 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 44 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
17 315334 คณพศ  สอนอาจ ม.4 3.24 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
18 315688 คณิศร ท านา นายสิบต ารวจ 0 สกลราช สกลนคร 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
19 315383 คณิศร พูนพิพัฒน์ ม.5 3.31 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช 54 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
20 315085 คมเพชร สุมา นายสิบต ารวจ 0 สภ.หนองบวัแดง ชัยภมูิ 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
21 315521 คุณากร เสารึก ม.6 3.1 ภเูวียงวิทยาคม ขอนแกน่ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
22 315244 จักรพันธุ์ เจือบญุ ม.5 3.04 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
23 315661 จารุพงศ์ น้ าจันทร์ ม.4 3.88 วินติศึกษา ลพบรีุ 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
24 610698 จิตติฐิพงษ์  วิชัยค าจร ม.6 2.6 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
25 315263 จีรวัฒน ์พรมโพธิน ม.6 2.93 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
26 630548 จีระศักด์ิ   คัดสูงเนนิ ม.4 3.60 ชลบรีุ "สุขบท" ชลบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
27 351072 จุลจักร ล้วนวิเศษ ม.6 2.9 องครักษ์ นครนายก 59 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
28 601644 ชนสิษฏ ์ ทองยอ่น ม.5 3.5 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 68 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
29 620894 ชนาธิป   สรกล ม.4 3.65 เทศบาล 5 ราชบรีุ 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
30 315161 ชนาภทัร กฬีา ม.5 3.37 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
31 315670 ชลชาต โชติช่วง ม.6 3.63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 54 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
32 611418 ชัชนนท ์ เคร่ืองทพิย์ ม.5 3.1 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
33 315347 ชัชนนิท ์เจริญสุข ม.5 3.68 โรงเรียนภทัรญาณวิทยา นครปฐม 45 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
34 315375 ชัยณรงค์ สีดาโคตร ม.4 3.56 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
35 315294 ชัยภณัฑ์ จันทร์เต็ม ม.4 3.81 ราชวินติบางแกว้ สมุทรปราการ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
36 620879 ชาคร   ชาวแพะ ม.5 3.58 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
37 315126 ชิตวร ประทปี ณ ถลาง ม.5 3.51 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ 70 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
38 611271 ชิษณุ   มาต านาน ม.5 3.39 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 44 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
39 315432 ชิษณุวงศ์ ศรีนาราง ม.5 2.78 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
40 600476 ฐปนนท ์ จุนทการ ม.5 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 57 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
41 315471 ฐิติพงศ์ วรเทพนนัทกจิ ม.4 3.62 ภเูขียว ชัยภมูิ 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
42 315671 ณชพล  เนยีมสนทิ ม.5 3.2 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
43 621330 ณพล  รุ่งสมัย ม.4 2.63 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
44 315382 ณพวุฒิ เปยีสกลุ ม.5 3.5 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 44 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
45 315299 ณัฐชนน จีใจ ม.4 3.51 นวมินทราชินทูศิ เบญจมราชาลัย กรุงเทพ 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
46 315322 ณัฐดนยั นาคสกลุ ม.5 3.2 พระนารายณ์ ลพบรีุ 52 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
47 315321 ณัฐดนยั อินทรจักร นายสิบต ารวจ 0 ยพุราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 62 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
48 315218 ณัฐนนท ์เอื้อเฟือ้กลาง ม.4 3.62 สารสาสนว์ิเทศคลองหลวง ปทมุธานี 48 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)

               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000บาท เปน็เงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวันเวลาทีก่ าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขตัตยิาพร ค าอาจ) 
               4. ผู้ทีช่ าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะให้สิทธิ์ในการเลือกทีพั่กได ้/ สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี ่032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านเกณฑ์เข้าแคมป์ปิดเทอมพ.ย.63 
คัดเลอืกจากหลกัสตูรเตรียมทหารเรียนออนไลน์+เรียนที่สถาบนั ระดบัชั้น ม.4-6 เทอม 1/63

ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จากผลสอบ 4 ต.ค.63
หมายเหต ุ  1. ผู้ทีส่อบผ่านเขา้เรียนคอร์สปดิเทอม (ชว่ง 13 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63) กรุณาช าระค่าจองเรียน ภายในวันที ่18 ต.ค.63 และส่วนทีเ่หลือภายใน 31 ต.ค. 63

               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 
                   ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์  (หากไมจ่องเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

การพิจารณาเข้าค่าย

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      



คิดเปน็
เปอร์เซ็น

               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000บาท เปน็เงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวันเวลาทีก่ าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขตัตยิาพร ค าอาจ) 
               4. ผู้ทีช่ าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะให้สิทธิ์ในการเลือกทีพั่กได ้/ สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี ่032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

หมายเหต ุ  1. ผู้ทีส่อบผ่านเขา้เรียนคอร์สปดิเทอม (ชว่ง 13 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63) กรุณาช าระค่าจองเรียน ภายในวันที ่18 ต.ค.63 และส่วนทีเ่หลือภายใน 31 ต.ค. 63

               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 
                   ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์  (หากไมจ่องเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

การพิจารณาเข้าค่าย

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

49 610426 ณัฐพันธ์   บวัแกว้ ม.5 2.71 สาธิตวไลยอลงกรณ์ ปทมุธานี 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
50 630477 ณัฐภทัร   อุดมวัฒนผล ม.5 2.50 กหุลาบวิทยา กรุงเทพ 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
51 630737 เดโชพัฒน ์  สุขสดเขียว ม.4 3.14 ก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)

52 630024 เด่นภมูิ   พลต๊ิบ ม.4 3.95 ศรีบณุยานนท์ กรุงเทพ 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)

53 620542 ติณณภพ   ทบัยงั ม.5 3.21 เทพศิรินทร์ นนทบรีุ 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
54 620593 ทณัฑธร   อินไหม ม.5 3.36 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
55 620447 เทยีนศิลป ์  พูนมาลัย ม.4 3.12 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
56 315493 แทนรัก ทองสมบรูณ์ ม.5 2.8 bcc นนทบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
57 315445 ธนกร จินรัตน์ ม.4 3.5 บดินทรเดชา(สิงห ์สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 56 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
58 315356 ธนกฤต ไวยครุฑ ม.4 3.67 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
59 315157 ธนชิต ถ้วยทอง ม.4 3.95 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
60 620456 ธนดล   หร่ังช้าง ม.4 3.96 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
61 315040 ธนพล นราพันธ์ นายสิบต ารวจ 3.83 พิมายวิทยา นครราชสีมา 74 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
62 315466 ธนภพ วุฒิพงศ์ ม.5 2.88 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 45 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
63 630616 ธนภทัร  ทองภบูาล ม.5 3.56 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
64 610124 ธนภทัร  พวงนอ้ย ม.5 3.01 เบญจมเทพอุทศิ เพชรบรีุ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
65 630613 ธนภมูิ  แสงจักร์ ม.4 2.82 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ประจวบคีรีขันธ์ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
66 315373 ธนากร เนือ่งแกว้ ม.4 3 บงึกาฬ บงึกาฬ 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
67 610646 ธีรภทัร   ทองทพิยา ม.4 3.22 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
68 630644 ธีรภทัร  กาบแกว้ ม.5 3.11 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
69 315489 ธีรภทัร สุขเกษม ม.6 2 อยธุยา อยธุยา 56 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
70 610162 ธีระพัฒน ์  ศรีรักษ์ ม.5 2.50 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
71 315555 นนทสิทธิ์ คุณประดิษฐ์ ม.5 3.23 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
72 610592 นรวุฒิ  เขียวงาม ม.4 3.39 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
73 315361 นราวิชญ์ บญุศิริ ม.5 2.7 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
74 315209 เนติภมูิ ขุนทรมาลี ม.5 2 หอวัง กรุงเทพ 54 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
75 630551 เบญจพล   ยศบญุถึง ม.4 3.38 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
76 315578 ปฐวี จ าปาทอง ม.5 3.6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 56 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
77 610495 ปณชัย  เชื้ออภยั ม.4 2.91 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
78 315591 ปภสั ชินเชษฐ์ ม.5 3 บญุวาทย์ ล าปาง 64 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
79 601071 ประกาศิต  พันธุ์แตง ม.5 3.53 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
80 620805 ปองภพ   สวาคฆพรรณ ม.4 3.39 หอวัง กรุงเทพ 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
81 610711 ปญัญพงศ์  เกตุโกบตุร ม.4 3.54 ราชวินติบางแกว้ สมุทรปราการ 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
82 315077 ปณัณทตั จองศิริวัฒน์ ม.5 2.6 อัสสัมชัญระยอง ระยอง 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
83 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.5 3.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
84 630387 ปณุณ์ธนกิ วิมุตตานนท์ ม.4 3.52 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
85 315224 ปณุยวีร์ ทองชุบ ม.4 3.49 สาธิต มน. พิษณุโลก 52 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
86 610491 ปริุมพัฒน ์  สนทินวนธนรัฐ ม.4 3.09 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
87 315494 ผดุงพงษ์ สิงหเทพ ม.5 3.84 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
88 600897 พงศภคั  ปล้ืมใจ ม.4 3.98 ชลประทานวิทยา นนทบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
89 630300 พงศ์ภรีะ  สินทรัพยบ์วร ม.4 3.72 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
90 315398 พงษ์ศิริ เมี้ยนมิตร ม.4 3.86 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 48 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
91 630017 พร้อมพล   ธาราศิริ ม.4 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
92 610697 พลกฤต  วิชัยค าจร ม.4 3.93 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
93 315033 พัฒนพงษ์ สมบติั นายสิบต ารวจ 0 รร.นาบอน นครศรีธรรมราช 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
94 601059 พัทธดนย ์  ทรัพยอ์ุไรรัตน์ ม.4 3.98 สารสาสนว์ิเทศนครปฐม นครปฐม 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
95 620436 พัทธดนย ์ พุม่ยอ้ย ม.4 3.15 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
96 315116 พาทศิ เนตรจรัสแสง นายสิบต ารวจ 0 คณะราษฎรบ ารุงจังหวัดยะลา ยะลา 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
97 315300 พิชญะ นาคข าพันธ์ ม.4 3 อยว พระนครศรีอยธุยา 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
98 315150 พีรฉัตร ไตรทพิย์ ม.5 3.47 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืสกลนคร 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
99 315656 พีระพัฒน ์ด ารงรัตน์ ม.6 3.62 สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ 75 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
100 315527 พุฒิพร พรายด้วง ม.4 3.3 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 47 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
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               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000บาท เปน็เงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวันเวลาทีก่ าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขตัตยิาพร ค าอาจ) 
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หมายเหต ุ  1. ผู้ทีส่อบผ่านเขา้เรียนคอร์สปดิเทอม (ชว่ง 13 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63) กรุณาช าระค่าจองเรียน ภายในวันที ่18 ต.ค.63 และส่วนทีเ่หลือภายใน 31 ต.ค. 63

               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 
                   ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์  (หากไมจ่องเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

การพิจารณาเข้าค่าย

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

101 601129 ภคนนัท ์  ทองเปลว ม.4 3.81 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
102 591034 ภควัต   มีคุณ ม.5 3.27 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
103 620266 ภทัรพงศ์    สวยงาม ม.4 3.2 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
104 630516 ภทัรพงศ์   จอกกระจาย ม.5 3.50 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
105 315323 ภาณุพงศ์ พงษ์ศิยานวุัฒน์ ม.5 3 สารสาสนพ์ิทยา กรุงเทพทหานคร 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
106 315203 ภาณุวิชญ์ บญุนว่ม ม.4 2.58 ท.5 ราชบรีุ 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
107 315331 ภานวุัฒน ์แกว้ใหญ่ ม.4 3.51 บญุวาทย์ ล าปาง 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
108 315094 ภาสกร เพ็งแกว้ ม.5 2.91 วิเชียรมาตุ ตรัง 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
109 621075 ภบูดี  ประทมุมา ม.5 3 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
110 621082 ภมูิ ประยรูรัตน์ ม.5 3.8 อัสสัมชัญ กรุงเทพ 56 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
111 315292 ภมูิภกัธิ์ คงโนนกอก ม.5 3.1 ปทมุเทพวิทยาคาร หนองคาย 53 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
112 315379 ภมูิรพี เดชศิริ ม.5 3.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
113 315447 ภริูณัฐ เนรเพ็ชร ม.6 3.03 เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
114 315646 ภริูนทร์ อินทร์ทรา ม.4 3.6 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
115 315252 ภริูภทัร กาญจนภกัด์ิ ม.5 3.54 เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช 49 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
116 315124 ภวูนยั  พิชญาจิตติพงษ์ ม.5 3.45 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 52 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
117 315686 เมธาสิทธิ์ บญุประเสริฐ ม.4 2.5 พิทบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 53 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
118 315342 รวิช เข็มสุข ม.5 3.5 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
119 630541 รัชชานนท ์  เนยีมกล่ิน ม.5 3.15 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 52 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
120 315629 รัชพล ประดับศรี ม.5 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
121 315574 รุ่งรวิน ทองสีด า ม.6 3.39 สตรีพัทลุง พัทลุง 61 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
122 315374 ไรฮาน ขมิ้นทอง ม.5 3.03 ภเูกต็วิทยาลัย ภเูกต็ 72 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
123 315190 วงศธร ฉิมไพบลูย์ ม.6 2.8 มัธยมสาธิตบา้นสมเด็จ กรุงเทพมหานคร 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
124 590927 วชิระวิทย ์  สุวรรณรัตน์ ม.5 3.46 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
125 630557 วรพรต   ศิริฤกษ์ ม.5 3.42 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
126 315523 วรัญพิชญ์ บญุวังแร่ ม.5 3.65 โกวิทธ ารงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 46 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
127 315306 วาทยากร สันติภพ ม.5 2 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 52 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
128 315108 วีรภทัร กองแกว้ ม.4 3.63 บญุวาทยว์ิทยาลัย ล าปาง 48 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
129 315070 วีรภทัร เพ็ยต่าย ม.5 3.75 วัชรวิทยา ก าเเพงเพชร 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
130 610268 ศรัณยภ์ทัร   วงษ์ปาน ม.5 3.50 สารวิทยา กรุงเทพ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
131 601048 ศศิวัฒน ์  พรภญิโญ ม.4 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
132 630522 ศิวกร   วุฒิศาสตร์ ม.5 3.14 เสาไหว้ิทยานกุลู สระบรีุ 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
133 315013 ศุภณัฐ กจิปราชญ์ ม.6 3.1 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
134 315433 ศุภพล ชาวกล้า นายสิบต ารวจ 0 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
135 315279 ศุภวิชญ์ สุขสิน ม.5 3.8 สิรินธร สุรินทร์ 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
136 611228 เศรษฐกรณ์  บวัชู ม.5 3.21 แสงอรุณ กรุงเทพ 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
137 315543 สกลวัฒน ์วัฒนธรรม ม.4 3 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
138 620118 สธนทตั   แตงอวบ ม.4 3.40 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ 40 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
139 315324 สรรพฤทธิ์ งามเชื้อ ม.5 2.54 ขอนเเกน่วิทยายน ขอนเเกน่ 44 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
140 315160 สรวิชญ์แฝงฤทธิ์ ม.5 3 แกน่นครวิทยาลัย ขอนแกน่ 49 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
141 315601 สรวิทญ์ ทองดอนอ่ า ม.5 3.9 มัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม 56 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
142 315050 สราวุธ อดุลย์ ม.5 3.63 โรงเรียนอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 51 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
143 630421 สิทธา   เอกอรุณ ม.4 2.81 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 37 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
144 315082 สิทธิพล บรรเทงิใจ ม.5 3.33 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร 43 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
145 315421 สิปปนนท ์ทองมีศรี ม.5 3.02 ชุมแพศึกษา ขอนแกน่ 36 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
146 315651 สิริกร บญุเบศิ ม.5 2.85 เบญ็จะมะมหาราช อุบลราชธานี 45 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
147 630542 สิริพล   สุราวุธ ม.5 2.86 เสาไหว้ิมลวิทยานกุลู สระบรีุ 41 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
148 630638 สุทธิรัตน ์  ศรีแสนยงค์ ม.4 2.75 ราชวินติมัธยม กรุงเทพ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
149 315404 สุพสิฐ ธนาพิตรพิบลูกลุ ม.6 2.84 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ 49 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
150 630034 สุรสิทธิ์   ศรีมันตะ ม.4 3.40 ศรีอยธุยาในพระบรมราชูปถัมภฯ์ กรุงเทพ 39 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
151 315110 เสฏฐนนัท ์พรมบตุร ม.5 3.89 พังโคนวิทยาคม สกลนคร 46 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
152 610817 อธิวัชร์สร  หล่ีอริยวงศ์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)



คิดเปน็
เปอร์เซ็น

               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000บาท เปน็เงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวันเวลาทีก่ าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขตัตยิาพร ค าอาจ) 
               4. ผู้ทีช่ าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะให้สิทธิ์ในการเลือกทีพั่กได ้/ สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี ่032-389296  ทุกวันเวลา 0830-1600

หมายเหต ุ  1. ผู้ทีส่อบผ่านเขา้เรียนคอร์สปดิเทอม (ชว่ง 13 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63) กรุณาช าระค่าจองเรียน ภายในวันที ่18 ต.ค.63 และส่วนทีเ่หลือภายใน 31 ต.ค. 63

               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 
                   ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์  (หากไมจ่องเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

การพิจารณาเข้าค่าย

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

153 620244 อนณ  ยอดอภกิลุ ม.5 2.2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 38 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
154 315045 อนนัทวีป สุภาพงษ์ ม.4 3.82 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
155 620715 อัครสิชฌ์   กง๋เกดิ ม.5 2.64 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม 42 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
156 600584 อาชวิน   กองทอง ม.4 3.44 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม สมุทรปราการ 45 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)
157 630567 อุกฤษฏ ์  มนตรี ม.5 3.52 วินติศึกษาฯ ลพบรีุ 35 ผ่านรอบที ่2 (จองเรียนภายใน 18 ต.ค.63)


