
1 590259 กตัญญู   ป่ินทัศน์ ม.5 3.92 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

2 591208 กนกพนธ์   ยอดแก้ว ม.5 3.5 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

3 611115 กนกพล เมตตาสัตย์ 4 3.69 ส.มศว.ปทุมวัน กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

4 590289 กมลดนัย   มาสถิตย์ ม.5 3.00 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

5 591264 กรวิชญ์   ตรีเจริญ ม.5 3.83 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

6 315107 กรวิชญ์ มาป้อง 5 3.54 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

7 591253 กฤตภาส   จงชาณสิทโธ ม.4 4.00 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

8 590941 กฤตเมธ   ปานนก ม.4 3.77 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

9 315062 กฤตยชญ์ เมืองสุวรรณ์ 5 3.51 สามมัคคี เชียงราย ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

10 610583 กฤติกร   ภิญโญธนาชัย ม.5 3.88 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

11 610705 กฤติเดช   วงศ์วัฒนะ ม.4 3.42 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

12 315048 กฤติน ธรณีทอง 5 3.77 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

13 611163 กฤษฎีธ์  เอ่ียมสะอาด ม.4 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

14 590491 กฤษณะ   บ ารุงนาม ม.5 3.76 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

15 561184 กษิดิศ   ภูศรี ม.5 3.12 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

16 610569 ก้องเกียรติ   นิติปิยรัตน์ ม.5 3.48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

17 610037 ก้องภพ  เอ่ียมวิเชียรวงศ์ ม.4 3.32 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

18 610147 กันติทัต   เนาวแสงศรี ม.4 3.81 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

19 581066 กานตพงศ์   เบ้าทอง ม.4 3.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

20 315090 กายสิทธ์ิ กิจเวช 5 0.01 พัทลุง พัทลุง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

21 315120 กิตติกัญจน์  เนตรยัง 5 3.83 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

22 610054 กิตติพัฒน์   มีวงศ์ ม.4 3.50 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

23 315091 กิตติศักด์ิ กิจเวช 4 3.21 พัทลุง พัทลุง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

24 315149 เกริกเกียรติ แดนสีแก้ว 6 3.6 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

25 315014 เกิดสุข ชินสุวรรร 6 3.42 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

26 600669 เกียรติยศ   เอกทรงพล ม.5 3.70 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

27 600839 เกียรติศักด์ิ   ดีจันจ้อย ม.4 3.96 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

28 590728 ขิปปพัฒน์   ฮ่ัวจัน ม.5 3.01 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

29 315113 คณิน ธงยศ 5 3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

30 600721 คมชาญ   ตระการไพโรจน์ ม.6 3.1 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

31 315053 คมทัศน์ วรรณศรี 4 3.45 สิงห์สมุทร ชลบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

32 315063 คุณากร ศรีสอนใจ 6 3.63 จอมทอง เชียงใหม่ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

33 315185 คุณาสิน เตชะสืบ 5 3.27 บุญวาทย์วิทายาลัย ล าปาง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

34 610727 ฆฤณ   ปล้องอ้วน ม.4 3.7 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

35 315236 โฆษิต นพรัตน์ 5 2.3 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

36 590479 จักริน   สงัดศรี ม.4 3.45 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

37 590116 จาตุรนต์ กันทวี ม.5 3.44 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

38 610022 จิณณธีร์   อจลพงศ์ ม.4 3.14 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

39 315237 จิณณพัต เสาศิริ 5 3 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

40 580462 จิตติพล  เบอรพันธ์ุ ม.4 3.9 ธัญบุรี ปทุมธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

41 600124 จิตริน   หอมศักด์ิมงคล ม.5 3.44 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

42 580767 จิรณัฐ   พัฒนผดุงวิทยา ม.5 2.98 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

43 601053 จิรภัทร   พุ่มไข่ ม.5 3.83 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

44 600857 จิรภัทร   โพธ์ิดี ม.4 3.88 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

45 580457 จิรภัทร สมสงวน ม.5 3.48 วัดราชบพิธ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

46 581116 จิรวัฒน์   ลอยอุดมโชค ม.5 2.97 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์
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47 600791 จิระศักด์ิ   เหรียญจ้ือ ม.4 3.34 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

48 314118 จุติภัทร วัลภา 4 3 ฤทธิยะวรรณาลัย กทม. ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

49 581090 จุมพล   จันทบุตร ม.5 3.81 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

50 315291 เจตน์สฤษฎ์ิภัทร  สมบูรณ์ 4 3.3 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

51 315126 เจนรบ ตุลยนิษก์ 5 3.54 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

52 600456 เจษฎากร   เขียนทอง ม.4 3.35 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

53 590588 เจษฎากร   แสวงพันธ์ ม.4 3.28 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

54 581017 เจษฎากรณ์  ฮ้ันพะเนิน ม.4 3.62 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

55 315058 ฉัตรชัย  ไกรสกุล 4 2.5 ภูเขียว ชัยภูมิ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

56 580556 ชนกานต์   มาลัย ม.4 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

57 601072 ชนน   สังขพันธ์ ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

58 315059 ชนภัทร ค าเเก้ว 5 2.87 ศรียาภัย ชุมพร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

59 315229 ชนสรณ์ แก้วปัญญา 4 2.9 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

60 600612 ชนาธิป   บุญสมประสงค์ ม.5 3.84 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

61 315070 ชนาธิป ทองศักด์ิ 6 2.69 วิเชียรมาตุ3 ตรัง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

62 315278 ชยทศ ขันชนะ 5 2.3 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

63 590647 ชลิต   ลาดเหลา ม.5 2.83 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

64 580421 ชวัลวิทย์   ย่ิงสกุลการกิจ ม.6 2.99 ฐานปัญญา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

65 561185 ชัญญพล   วิชิต ม.6 3.27 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

66 315218 ชัยธัช  กมลฉ่ า 5 3 สารวิทยา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

67 570410 ชัยนาวี   รัตนา ม.6 3.72 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

68 590038 ชัยวัฒน์   เนตรประจักษ์ ม.6 3.36 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

69 600756 ชาญกิจ   ชินศรี ม.5 3.18 อู่ทอง สุพรรณบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

70 315240 ชาห์รอน วาจิตรกูล 5 2.2 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

71 591064 ชินชาติ   แพร่เจริญวัฒนา ม.5 3.75 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

72 315200 ชิษณุพงศ์ พรหมมุณี 4 2.32 ฤทธิยะ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

73 611403 โชคชัย   ชาญโชคชัย ม.5 3.96 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

74 591286 โชตินล   เศวตรักต ม.4 3.83 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

75 315135 โชติวัฒน์ ศรีอ่อน 5 2.5 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

76 315134 โชติวิทย์ ศรีอ่อน 5 2.91 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

77 590508 ญาณพัฒน์ ตันเจริญ ม.4 2.89 พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

78 315079 ญาณาธิป ฉิมพาลี 4 3.87 มารีย์วิทยา นครราชสีมา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

79 590642 ฐานพันธ์   สิงหาวรวงศ์ ม.4 3.94 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

80 590193 ฐิติวุฒิ   ศกุนะสิงห์ ม.5 3.49 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

81 315088 ณชนันท์ ชัยศิริ 4 3.56 พัทลุง พัทลุง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

82 580999 ณภัทร   ต่วนเครือ ม.4 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

83 600171 ณภัทร   ปัญจมะวัต ม.4 3.65 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

84 315024 ณภัทร เฟ่ืองประชากร 4 3.76 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

85 590659 ณรงค์เดช   เปล่ียนข า ม.5 3.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

86 601383 ณฤพล   ธรรมเกษตรศรี ม.5 3.87 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

87 581161 ณัฏฐกิตต์ิ   โตทัพ ม.4 3.5 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

88 315177 ณัฏฐศุทธ ม่ังค่ัง 4 3.45 ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

89 315095 ณัฐกร วัจนขจรกุล 5 3.12 พัทลุง พัทลุง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

90 610624 ณัฐกานต์   ปิยะนาจ ม.5 3.96 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

91 560397 ณัฐชนน   จันทร์แพง ม.6 3.30 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

92 600625 ณัฐชนน   รอดค า ม.5 3.33 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

93 570554 ณัฐดนัย   หลีล้วน ม.6 3.74 เบญจราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

94 590487 ณัฐดนัย  บุญไพศาลดิลก ม.5 3.6 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

95 315259 ณัฐธีร์ แสงพันธ์ุตา 6 3.28 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

96 580480 ณัฐพงศ์   มีมาก ม.5 2.57 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

97 590188 ณัฐพล หาแก้วจึงรุ่งเรือง ม.5 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

98 315051 ณัฐพัฒน์ สุวานิชย์ 5 2.8 สาธิต ม.บูรพา ชลบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

99 315034 ณัฐภัทร   สมมุติ 4 3.45 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

100 600076 ณัฐรณ   พรหมวานิตย์ ม.5 3.15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

101 580491 ณัฐวัฒน์   นิลพินิจ ม.5 3.28 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

102 600776 ณัฐวัฒน์   เหลืองชูฤทธ์ิ ม.5 2.90 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

103 315100 ณัฐวัฒน์ พัสกุล 5 3.25 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

104 580153 ณัฐวัฒน์ สินสถาพรกุล ม.6 3.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

105 601142 ณัฐวุฒิ   สรรสม ม.4 3.32 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

106 590029 ณัฐวุฒิ สะค้าน ม.5 3.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

107 610821 ณัฐวุฒิ หอมภู่ ม.5 3.59 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

108 315011 ดลลชานน สกุลทิฆัมพร 5 3.8 สาธิตราม กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

109 570555 ตุลย์ธรรม   สถิตย์ ม.5 3.48 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

110 611145 เตชิต   ศรีแก้วอ้ม ม.4 3.89 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

111 315007 ถิรวัฒน์ รัตนถา 5 1.88 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

112 570733 ทศพล ประดา ม.5 3.8 นวมินทราชินูทิศ พุทธมณฑล กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

113 315206 ทองทัศน์  ทองสามสี 4 3.5 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

114 315160 ทักษิณ ศรีภูธร 4 3.66 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

115 580569 ท่ังเมืองเพชร ท่ังปราณี ม.4 3.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

116 591168 ทินพงษ์  ศิริประไพ ม.5 3.83 สาธิตเกษตรก าพงแสน นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

117 591338 ทินภัทร   กมลประภา ม.4 4.00 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

118 315104 เทอดฤทธ์ิ ไถยฤทธ์ิ 5 3.77 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

119 315018 ธงชาติ อินทราราม 4 2.9 บดินทรเดชา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

120 315201 ธนกร ป้องขวาพล 5 3.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

121 315004 ธนดล ศรีมงคล 4 3.75 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม. ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

122 601416 ธนเดช   บุญเครอะ ม.5 3.83 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

123 570726 ธนทัต  กาญจนแพทย์นุกูล ม.5 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

124 601624 ธนบดี   สิงห์โตทรัพย์ ม.4 3.95 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

125 590916 ธนพนธ์   อ้นเพียรเอก ม.4 3.75 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

126 590020 ธนพล   สุบรรณภาพ ม.5 3.78 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

127 315243 ธนพล มนธีอินทรศักด์ิ 5 3.03 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

128 610746 ธนพัฒน์   ภมรมงคล ม.5 3.58 พรตพิทยพยัต กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

129 611166 ธนภัทร   กวาวหน่ึง ม.4 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

130 315045 ธนวัฒน์ ศรีประไหม 5 3.93 วัชรวิทยา ก าแพงเพชร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

131 315230 ธนันท์ วิสุทธ์ิวงศ์ 5 3.6 สวนกุหลาบ กทม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

132 590179 ธนาธร   สุวรรณนที ม.6 2.6 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

133 610372 ธนารัตน์   ทองอินทร ม.4 3.70 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

134 600533 ธรรมนาถ   โสภาเจริญ ม.5 3.33 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

135 611246 ธัชทร   ทองอุ่นเรือน ม.4 3.61 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

136 600368 ธัชนนท์ เมืองสง ม.5 3.8 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

137 581156 ธันยะกานต์   ก้ิมแสง ม.5 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

138 611277 ธิติ   ส าอางค์ทรง ม.4 3.80 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

139 600993 ธีธัช   บัวทอง ม.4 3.69 อัสสัมชัญ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

140 315023 ธีรดนย์ ธงโสม 4 3.8 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

141 610872 ธีรภัทร์   เงินทองดี ม.4 3.91 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

142 600371 ธีรภัทร   ชาวหงษา ม.5 3.57 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

143 610708 ธีรภัทร   ทับมาลัย ม.4 3.98 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

144 610551 ธีรภัทร   แย้มมณีชัย ม.5 3.65 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

145 581084 ธีรภัทร   สุขชัยรังสรรค์ ม.4 2.94 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

146 315115 ธีรภัทร ชัยภัทรกุล 4 3.7 ระยองวิทยาคม ระยอง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

147 315019 ธีรภัทร์ ซ้อนพิมาย 5 3 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

148 315036 ธีรศักด์ิ ธนโรจน์ชัยกุล 4 2.96 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

149 601224 ธุวานนท์   ประสพศรี ม.5 3.82 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

150 580645 นที   ชะอ้อนชม ม.4 3.75 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

151 590439 นนทกฤช   อรุณฉาย ม.6 2.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

152 590310 นนทภพ   ทองประจง ม.5 3.00 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

153 315016 นพพล แก้วมา 5 3 ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

154 610259 นพรัตน์ สอ้ิงทอง ม.4 3.5 แสงอรุณ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

155 315169 นภดล ปาระแม 5 3.8 กาญจนาภิษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

156 580931 นภนธ์   รัชตะปิติ ม.6 3.06 มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

157 580786 นภัส   ทาสันเทียะ ม.4 3.34 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

158 315155 นฤบดินทร บุตรวัง 6 1.87 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

159 315003 นฤมิตร สินธุวงศานนท์ 5 2.2 สารวิทยา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

160 315057 นวพล ขอดทอง 5 3.58 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

161 315159 นันทวัฒน์  ขวามาตร 5 3.21 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

162 580945 นาวี  ตรีมาลา ม.4 2.65 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

163 600034 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.4 3.70 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

164 601417 นิติรุจน์   ประเสริฐศรีทอง ม.4 3.56 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

165 580745 นิติวัฒน์ ภูจ าปา ม.4 3 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

166 590264 นิธิรุจน์   โรจน์รัตติธรรม ม.5 3.96 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

167 600436 เนติภูมิ   สิทธิ ม.4 3.98 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

168 611137 บารมี   สุดาปัน ม.5 3.11 พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

169 600647 บุญฤทธ์ิ   สกุลกาญจนาภรณ์ ม.4 3.30 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

170 600784 บุณณยวีร์  โสฬล ม.4 4 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

171 600090 บุรธัช   กุลพิพัฒน์รัตน์ ม.5 3.56 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

172 580599 บุรพล   ชูช่ืน ม.6 3.48 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

173 315081 ปกป้อง เพ็ชรทองมา 5 3.28 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

174 315227 ปฏิพล  ชุบทอง 4 - รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

175 580423 ปฐมพร   ป้ันสังข์ ม.5 3.90 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

176 601023 ปณชัย   อัศวพิศาลบูลย์ ม.6 3.09 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

177 610618 ปณายุ   โพธ์ิทองค า ม.5 3.20 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

178 315127 ปรเมนทร์ โยมา 5 3 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

179 591079 ปรเมศร์   เจียรสุข ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

180 600858 ประชาสันต์   ทับทิม ม.5 3.78 ศรีอยุธยาฯ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

181 611175 ประวันวิทย์   จ าปีทอง ม.4 3.50 อัสสัมชัญ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

182 315021 ปรัถกร อินต๊ะกัน 4 3 ฤธิยะวรรรณาลัย กทม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

183 580940 ปรินทร   พัฒนมาศ ม.5 3.88 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

184 610463 ปัณณธร   เหรียญทอง ม.5 3.42 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

185 610728 ปุญญพัฒน์   วุทธิพันธ์ุ ม.5 3.33 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

186 315214 ปุณ บุญเกิด 5 3.67 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมาวิทยาลัย ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

187 600800 พงศธร   เจริญคุณาวัฒน์ ม.5 3.62 ศรีอยุธยาฯ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

188 580398 พงศธร   โพธ์ิเตียน ม.5 2.55 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

189 590091 พงศธร   หุ่นป้ัน ม.5 3.1 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

190 315017 พงศ์พิสุทธ์ิ จริงจิตต์ 5 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

191 610034 พงศภัค   ช่ืนนาคะกุล ม.4 3.70 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

192 600840 พชร   พัชรวลัย ม.4 3.91 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

193 611172 พชรพงศ์   ป้อมปราณี ม.5 2.38 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

194 590627 พชรพันธ์ กาญจนา ม.4 3.5 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

195 600339 พชรภูมิ   บัวชาติ ม.5 3.52 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ฉะเชิงเทรา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

196 610038 พนา   ถมค้าพาณิชย์ ม.4 3.47 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

197 315255 พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกุล 5 2.9 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

198 570420 พศวัต   อุปริกธาติพงษ์ ม.5 3.81 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

199 610353 พศิน   มนปราณีต ม.4 3.80 จิตรลดา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

200 600500 พิชาภพ   คนึงเพียร ม.4 2.60 สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

201 561163 พิสิษฐ์   กาญจนเรืองเด่น ม.6 1.91 สาธิต มรภ. นครปฐม นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

202 601718 พิสิษฐ์   พิชยานุวรรต ม.5 3.66 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

203 315152 พิสิษฐ์ กฤตยาภิวัฒน์ 5 3.8 บ้านดุงวิทยา อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

204 315122 พิสิษฐ์ ทรัพยสาร 5 3.5 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

205 580427 พีรพงศ์ เติมอารมณ์ ม.5 3.62 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

206 611089 พีรพล   พราวศรี ม.4 3.44 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

207 590208 พีรพล   ส าราญ ม.4 3.80 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

208 600734 พีรพัฒน์   แสงใยมณี ม.5 3.02 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

209 315130 พีรภัทร เชวงกูล 5 3.25 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

210 315162 พุฒิเมศวร์ สาคร 5 3.12 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

211 610457 ไพชยนต์   เล่ือนแก้ว ม.5 2.78 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ นนนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

212 610891 ภคนันท์   เสวตวงษ์ ม.5 3.31 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

213 600453 ภควัต  สอนศรี ม.6 2.3 เทศบาลวัดวรนาทบรรพต นครสวรรค์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

214 315087 ภัทรชนนท์ สิงห์คาร 4 3.61 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

215 590504 ภัทรดนัย   ชิดเครือ ม.4 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

216 581136 ภัทรพล   สุปิงกลัด ม.5 3.50 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

217 591233 ภัทรภณ   บัวมาศ ม.5 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

218 315180 ภัทรภูมิ ตงสาลี 4 3.44 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

219 580668 ภาณุพงษ์   พรหมรักษา ม.4 3.30 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

220 610532 ภาสกร   ปานธรรม ม.5 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

221 590398 ภาสุร   บุญเจริญ ม.6 3.81 กาญจนาภิเษกฯ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

222 600044 ภูเบศ   ทรงสุรเวทย์ ม.5 3.67 มหรรณพาราม กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

223 581154 ภูเบศวร์   ทองทา ม.6 2.36 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

224 570502 ภูมิเขตต์   ผุดผาด ม.5 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

225 315069 ภูมิฐาน   สังขมณี 6 2.5 วิเชียรมาตุ3 ตรัง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

226 600250 ภูมิภัทร   ขุนบรรเทา ม.5 3.83 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

227 580388 ภูวดล   ใจปราณี ม.5 3.27 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

228 315137 ภูวดล สมบูรณ์ 5 3.51 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

229 590697 ยศพนธ์   เฉลิมพรวโรดม ม.5 3.43 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

230 610020 ยศภัทร   เทียนขาว ม.4 3.92 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

231 315179 ยุทธภูมิ โสวนางกูร 5 3.82 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

232 590477 รชต   วงษ์สุวรรณ ม.4 3.93 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

233 611270 รชต   อินทรพร ม.4 3.6 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

234 570646 รฐนนท์ บุษปฤกษ์ ม.5 3.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

235 590623 รณฤชาเมธ   ซ่ือก าเนิด ม.5 2.90 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

236 600055 รพีภัทร   ผุดวัฒน์ ม.4 3.70 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

237 315131 รวิพล  ทองเน้ือดี 5 2.76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

238 601040 รัชกฤช   เรืองวงษ์ ม.5 3.00 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

239 610273 รัชเดช ตีระกิจวัฒนา ม.4 3.74 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

240 315192 รัชพล ชูช่อ 5 3.71 พัทลุง พัทลุง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

241 570991 รัตนชัย โคตรสาขา 5 3.31 บดินทรเดขา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

242 600486 เรือเอก   สอนเจตน์ ม.4 3.08 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

243 610340 ลภัส   เช้ือวีระชน ม.4 3.68 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

244 570750 วงชิรภัทร   ชาวเวียง ม.5 3.32 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

245 591099 วงศธร   สหบรรเทิงศิลป์ ม.4 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

246 580503 วชิรวิทย์   นกเอ้ียงทอง ม.4 3.88 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

247 600106 วชิรวิทย์   หิรัญโรจน์ ม.5 3.42 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

248 600252 วชิรวิทย์ โรจนแพทย์ 5 3.65 สตรีพัทลุง พัทลุง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

249 315144 วรดร บุญประเสริฐสิทธ์ิ 4 3.93 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

250 580472 วรรธนะ  รู้อ่าน ม.4 3.88 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

251 315191 วรากร ศรีสวัสด์ิ 5 3.44 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

252 315190 วราวุธ ศิลาจันทร์ 6 3.16 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

253 581105 วราห์ฤทธ์ิ หามนตรี ม.4 2.9 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

254 590184 วริศ   อ้อยแดง ม.5 3.00 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

255 590392 วศิน   จันทร์พิพัฒน์ผล ม.4 3.73 วัดราชบพิธ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

256 601751 วศิน   พรหมอุบล ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

257 570382 วสพล   เต็มดี ม.5 3.73 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

258 580589 วสวัตต์ิ   เสียงลือชา ม.5 3.61 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

259 580933 วัชรศักด์ิ   ชาวคอนไชย ม.5 3.5 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

260 600282 วัศพล   ก้ีเจริญ ม.5 3.50 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

261 580524 วีรภัทร  อยู่ยง ม.4 3.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

262 315194 ไวทิน วิโรจน์รังสรรค์ 4 3.9 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

263 610063 ศตายุ   ดาษดา ม.4 3.81 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

264 590411 ศรัณยู   อัศวพิชญโชติ ม.4 3.78 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

265 601447 ศราวิน   วิทยาธรลิขิต ม.4 3.63 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

266 315207 ศักดากร นิกรเทศ 5 3.59 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

267 581196 ศักดิธัช   สวัสดี ม.4 3.21 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

268 600022 ศิริณัฐ   เจริญทรัพย์ ม.4 3.54 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

269 580341 ศิริมณโชค   พงษ์ธานี ม.4 2.60 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

270 601623 ศิริวัฒน์   โชคชัยธนพัฒน์ ม.4 3.96 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

271 611198 ศิโรฒน์  เผือกเกิด ม.5 2.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

272 610743 ศิวัส   ภูศรี ม.4 3.60 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

273 601342 ศิวากรณ์   ดีผิว ม.5 3.50 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

274 315022 ศุกล  คิดค านวน 4 1 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

275 315189 ศุทธวีร์  สมสะอาด 4 3.63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

276 315026 ศุภกร บุญณะรังษี 6 3 สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

277 590446 ศุภกิจ   สวัสดี ม.4 3.17 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

278 580499 ศุภณัฐ   ติดโสม ม.4 3.87 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

279 611169 ศุภณัฐ  สุพรรณนอก ม.5 3.57 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

280 600070 ศุภฤกษ์   วงษ์เวียงจันทร์ ม.4 3.3 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

281 610897 ศุภวิชญ์   บัวทอง ม.5 3.20 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

282 315157 ศุภวิชญ์ สมศรีทอง 5 3.75 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

283 315084 เศรษฐพงศ์ ชนูดหอม 5 3.45 เบญจราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

284 611092 สมพล   นวลรัตนตระกูล ม.4 4.00 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

285 610014 สรรค์ธรณ์   อรัญญาวัฒน์ ม.4 3.20 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

286 581038 สรวิชญ์   พิธุพันธ์ ม.5 3.70 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

287 590225 สรวิชญ์ พิไชยกาล ม.5 2.85 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

288 580129 สฤษฎ์ิชัย  จิตจ านงค์ ม.6 3.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

289 600938 สหวัฏ   เทพเทียมทัศน์ ม.5 3.50 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

290 570463 สหัพย์ชัย   กาญจนประดิษฐ์ ม.5 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

291 591339 สันติภาพ   เตชะภาคย์พรชัย ม.5 3.61 เขมาภิรตาราม นนทบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

292 600068 สาริชท์   ไพรคณะฮก ม.5 3.52 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

293 591266 สิงหา   รัชตมหาคุณ ม.4 3.75 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

294 601440 สิทธิพงษ์   เลาหอภิชาติชัย ม.4 3.93 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

295 315290 สิทธิศักด์ิ พรมศรีธรรม 5 3.45 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

296 315142 สิรภพ ทองแสงแก้ว 5 3.12 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

297 315071 สิรภพ บุญเป็ง 4 3.98 ตากพิทยาคม ตาก ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

298 590527 สิรวิชญ์   ศีลวัตพงศ์ ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

299 315249 สิรวิชญ์ หัสกุล 5 3.67 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

300 600913 สิรวิชญ์กร   สุขไพบูลย์ ม.4 3.67 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

301 570423 สิราวิชญ์  ทังสุภูติ ม.5 3.8 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

302 600220 สิริกร   นิยมสุข ม.4 3.43 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

303 590409 สุธาคิน   เหรียญรุ่งเรือง ม.4 3.46 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

304 591027 สุรเดช   มียินดี ม.5 3.5 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

305 580407 สุริยา โถสกุล ม.5 3.14 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

306 610597 สุวโรจน์   เฟ่ืองวัฒนพนิช ม.4 3.97 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

307 580410 สุวิจักขณ์   เรืองศรี ม.4 3.32 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

308 610023 เสฏฐวุฒิ    สมสงวน ม.4 3.92 บางปะกอกวิทยาคม สมุทรปราการ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

309 580434 เสฏฐวุฒิ   แสงไชย ม.4 3.00 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

310 600823 หลักเขตร   ทรัพย์มาก ม.5 3.60 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

311 315156 หัสวรรษ สุวรรณราช 5 3.89 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

312 591112 อชิตพล   หินแก้ว ม.4 3.55 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

313 315154 อดิศร ไพศาล 4 3.1 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

314 591201 อนรรฆ   จันทร์วงษ์ ม.5 3.1 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

315 600487 อนุชิต   ยังประดิษฐ์ ม.4 3.28 ถาวรรานุกูล สมุทรสงคราม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

316 590731 อนุชิต  เหลนปก ม.4 4 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

317 590402 อนุพงษ์   ผ่องอ าไพ ม.4 2.95 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

318 600118 อภิชา   สุคนธ์ขจร ม.4 3.68 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

319 590956 อภิสิทธ์ิ   ยวงง้ิวราย ม.5 3.92 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

320 315252 อรรถพร แก้วแสงอ่อน 5 2.1 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

321 315129 อัมรินทร์ วิริยกิจจา 5 3.43 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

322 610890 อัศวิน  ส าราญอินทร์ ม.5 3.28 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

323 315012 อัศวิน พลเขตร์ 4 3.21 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

324 315098 อัษฎางค์  มีคง 6 3.11 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

325 315253 อาหมัด สาและ 5 3.5 สาธิตมอ.ปัตตานี ปัตตานี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

326 315171 อิทธิโชติ ล้อศรีพัฒน์ 4 3.8 นครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

327 590454 อิทธิพล   ทองใหญ่ ม.5 3.38 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

328 315208 อิสยา  สิงหราช 4 3.66 ปากช่อง นครราชสีมา ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

329 590579 เอกณัฏฐ์   อรรถธรรมสุนทร ม.5 3.24 วัดพุทธบูชา กรุงเทพ ผ่านรอบ1 / จองเรียนไม่เกิน 16 ธ.ค.61

1 601506 ราเมศวร์   อัษฎายุธ ม.5 3.50 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

2 315163 กฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา 4 3.9 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ รอสอบรอบถัดไป

3 580612 ภาคิน   แก้วศรี ม.4 3.77 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

4 315032 ณัฐพงศ์ ไส้เพ้ีย 4 3.43 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

5 590437 ธนกร   เกตุแก้ว ม.4 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

6 600199 ภวิษย์ดนัย   อุไรเลิศ ม.4 3.10 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

7 315220 ณัฐกิจ รติกรณ์ 5 3 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชียงใหม่ รอสอบรอบถัดไป

8 610798 พีชพล   แก้วเสียง ม.4 2.70 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

9 610348 กนกพล   กล่ินเกล้ียง ม.4 3.60 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

10 315006 ปยุต ตัณฑวิทยากุล 4 3.49 มงฟอร์ต เชียงใหม่ รอสอบรอบถัดไป

11 601043 ศุภกร   หนูรัตน์ ม.4 3.96 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

12 610126 นพรุจ   ครุฑแดง ม.5 3.60 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

13 600932 สิทธิชัย  วงศ์ดีย่ิง ม.5 3.33 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

14 315097 พีรัชชัย   นะถา 5 3.36 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก รอสอบรอบถัดไป

15 610588 ณัฐพล   ต้ังนิธิกุล ม.4 3.96 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

16 600954 ปิยพนธ์   ใจยินดี ม.4 3.80 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

17 610039 ศิรภพ   อริยเดช ม.4 3.60 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

18 315082 ธัชยนันท์ รุ่งรัตนกุลศรี 5 3.16 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รอสอบรอบถัดไป

19 580522 สิทธา   จิตต์ช่ืน ม.4 2.53 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

20 315055 คณิศร ยาค า 6 2 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท รอสอบรอบถัดไป

21 315076 ธีรภัทร อุทากิจ 5 3.53 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม รอสอบรอบถัดไป

22 590507 ภูธร   ธรรมเจตนา ม.4 3.88 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

23 600911 พิชชากร   ยาป้อม ม.4 3.34 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

24 315621 พบพระ สาธุ เสนาธรรม 4 3.41 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง รอสอบรอบถัดไป

25 315183 กษิด์ิเดช เฉลิมลอย 5 2.92 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรร รอสอบรอบถัดไป

26 600885 ธวัชชัย   ทองทวีย่ิงยศ ม.5 3.52 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

27 590959 สิรวัฒน์ ใจดี ม.5 3.46 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

28 590701 พีระพล   สุวภัทรธนกุล ม.4 3.27 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

29 611011 ณัฐกรณ์  สว่างจิต ม.4 3.66 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

30 600265 พงศพัศ   เทียนกัณฑ์เทศน์ ม.4 3.68 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

31 315030 ภูมิธเนษฐ ช านาญเวช 4 3.55 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ รอสอบรอบถัดไป

32 600358 ต้นตระการ   ศักด์ิศรี ม.5 2.1 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

33 315110 ตุลย์ สัทธรรมนุวงศ์ 4 3.76 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ รอสอบรอบถัดไป

34 315068 พนาย ฐิติเวโรจน์ 4 3.29 สภาราชินี ตรัง รอสอบรอบถัดไป

35 590562 สลิล   อวยพร ม.4 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

36 610595 ศิริมงคล  แก้วอ าไพ ม.4 3.39 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

37 590717 กฤษณ์   เม่นข า ม.4 3.59 โยธินบูรณะ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

รายช่ือน้กเรียน รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

38 590668 ฉัตรตระกูล   ท่ังทอง ม.4 3.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

39 600225 ภีมวัศ   จันทสีหราช ม.4 2.63 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

40 591122 สิปปภาส   ตันเจริญ ม.4 3.76 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

41 610729 อิทธิวัฒน์ ดารากร ณ อยุธยา ม.5 3.33 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

42 610654 ศุภกิจ   นัยนา ม.6 3.06 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

43 580688 ธนเดช   ฐิติชรัล ม.5 3.35 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

44 600432 พลพจน์   นุ้ยโดด ม.4 3.89 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

45 610652 กชภณ สีบุญเรือง ม.4 3.7 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

46 581138 กิตติธัช   ขนอม ม.5 3.80 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

47 610719 กิตติพัทธ์   ทองจู ม.5 4.00 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

48 610364 คุณานนท์   สมมาตย์ ม.4 3.75 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

49 601112 ชิษณุพงศ์   ชาญเขตกรณ์ ม.4 3.75 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

50 611107 ณัฐพันธ์   ผุสดี ม.5 2.97 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

51 601001 ณัฐวัฒน์   ทับจิต ม.5 3.50 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

52 581102 ถิรวิทย์   เย่ียมสวัสด์ิ ม.5 3.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

53 600956 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.4 3.50 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

54 600819 ธนยศ   พิดา ม.4 3.96 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

55 581012 ธัญพิสิษฐ์   แจ่มแจ้ง ม.5 3.72 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

56 610857 นนทกร   สิงหเสนี ม.5 3.7 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

57 601638 นวภพ   ภู่ประดิษฐ ม.5 3.24 นวมินทราชูนูทิศ เตรียมอุดมฯ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

58 580724 นิรวิทย์   ศรีคชา ม.5 3.42 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

59 581045 พลวัฒน์   มาเฉลิม ม.5 2.96 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

60 590930 ภัทรพล   อนันตนาคม ม.4 3.80 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

61 610598 รัฐกานต์   อุทุมพร ม.5 2.50 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

62 610354 รัฐพล   ทวีรักษา ม.4 3.80 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

63 580484 ศดานันท์   สุขเสมอ ม.5 3.25 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

64 600570 อัครวัต   คล้ายแสง ม.5 3.88 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

65 601141 ณัฐพงศ์   เอมแย้ม ม.4 3.96 วัดสระเกศ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

66 610518 ภัทรพล   ตุ้มน้อย ม.5 3.40 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

67 581049 อยุธยา   ขันธจินดา ม.5 3.41 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

68 611389 อภิลักษณ์ เรืองพยัคฆ์ ม.5 3.13 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

69 610335 วสุ   สังข์ประไพ ม.4 3.33 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

70 570421 เตชณัฐ   แอร่มหล้า ม.5 3.95 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

71 315287 ธีรเมธ  ธนเกียรติเดชา 5 3.19 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ รอสอบรอบถัดไป

72 315116 ชัยชนะ ทวีสุข 4 3 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

73 610602 ธีรภัทร   สุขเกษม ม.5 2.70 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

74 590688 ปกรณ์   เพียงดวงใจ ม.5 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

75 600121 ณตวัน   กรวยทอง ม.5 3.3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

76 315254 นิตินัย ยะสุนทร 5 3.69 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ล าปาง รอสอบรอบถัดไป

77 315140 ดิศรณ์ บุดดาเลิศ 4 2.23 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

78 580958 ปัญญากร   สรรประเสริฐ ม.6 3.00 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

79 315257 ณพวิทย์ รัตนวารินทร์ชัย 4 3.87 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

80 590922 กฤษณะ   สายสวาท ม.4 3.03 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

81 600125 ขวัญเกษม   สุดสม ม.4 3.08 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

82 315271 นพรัตน์  เเสนโคตร 5 4 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

83 610543 ภานุวัฒน์   เมฆมะตูม ม.4 3.65 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

84 315033 นโรดม ทรัพย์มูล 5 2.35 ทีปังกรวิทยาพัฒนา(ทวีวัฒนา) กรุงเทพหานคร รอสอบรอบถัดไป

85 611012 วชิรวิทย์  งอยปัดพันธ์ ม.4 3.27 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

86 580546 พสุธรณ์   วงษ์วรรณวิทย์ ม.5 3.8 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

87 315111 ณัฐภัทร รอดเท่ียง 5 2.5 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต รอสอบรอบถัดไป

88 315148 ธนภูมิ ค าพวง 4 3.62 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอสอบรอบถัดไป

89 581208 ดนัยสิทธิ  ยอดสิงห์ ม.6 3.28 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

90 580368 ชนกันต์   เลิศนภากูล ม.5 3.1 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

91 601449 ศุภณัฐ   ปริสุทธ์ิสุนทร ม.5 3.28 อู่ทอง สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

92 601552 คัคนันต์   เลิศเรืองศุภกุล ม.4 2.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

93 315289 นฤชัย สิงสีสุข 6 3.33 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

94 315067 ทินภืัทร  ธัญน้อม 4 3.2 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ รอสอบรอบถัดไป

95 611411 วิชญะ   ช่ออบเชย ม.4 3.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

96 600395 ภานุพงศ์   เจริญรักษ์ ม.4 3.48 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

97 591035 เจษฎา   ปัทมะ ม.4 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

98 580603 ตุลย พูนพิทักษ์สกุล ม.4 2.05 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

99 315294 พิพัฒพงศ์  กล่ันเกษม 5 3.33 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา รอสอบรอบถัดไป

100 611467 ณัฐนันท์ เช่ียวกล ม.5 3.35 นวมินทราฯ เตรียมน้อมฯ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

101 601657 สุพัฒน์   มาคุ้ม ม.4 3.78 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

102 610740 พศวีร์   ทิพยเท่ียงแท้ ม.4 2.83 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

103 610355 พานเพชร   รุ่งเรือง ม.4 3.50 สามชุก สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

104 610625 สุชานนท์   พรศิริรัตน์ ม.4 3.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

105 600845 พลวรรษ   ขัดสี ม.5 3.22 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

106 315028 กวิน กุณฑลทอง 5 3.75 นวมินทร์ เตรียมน้อม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

107 590237 พุทธคุณ แก้วสีใส ม.4 3.32 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

108 315020 เสฏฐวุฒิ ชมจันทร์ 1 0 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

109 315074 จุลจักรกฤช ชูคง 5 3.45 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

110 610299 กฤตติณณ์   จันทรสูรย์ ม.4 3.61 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

111 590007 ธนกฤต   ศรีสะอาด ม.5 3.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

112 610895 จิณณวัตร   วิทยากรโกมล ม.4 3.01 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

113 570525 ธนภพ ข าล้วน ม.5 2.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

114 600085 ทรงพล   วิบูลย์อรรถ ม.5 3.37 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

115 600082 รชต   อ่างทอง ม.5 2.82 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

116 560486 ทนงกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.6 3.71 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

117 580512 ธนาพล   หงส์แก้ว ม.4 3.63 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

118 590198 ก่อเขตต์   บุญตอบ ม.5 3.01 บางปะกอกวิทยา สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

119 610818 ภัทรพล   ฮะค่อม ม.4 3.16 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

120 611278 สุวพล   วงสามารถ ม.6 3.50 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

121 611301 จิรันดร์   โพธิทะโสม ม.4 2.11 สตรีวิทยา 3 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

122 610380 ฌาณุวัตร   คล้ายสุทธ์ิ ม.4 3.25 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

123 610101 รวิสุต อินทะสอน ม.4 2.99 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

124 611426 ธราณินทร์  ปัญญาจันทร์ ม.5 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

125 601670 ธีรพัฒน์   บูรณะสิงห์ ม.4 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

126 611188 เทพนคร   โอโน ม.4 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

127 315161 ปราชญ์พงศ์ วงศ์สุวรรณ 4 3.77 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอสอบรอบถัดไป

128 610854 สินสุธร   นิติธรรม ม.5 3.6 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

129 601556 ปัณฑ์ธร   สุกาญจนะ ม.5 3.37 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

130 580342 ณฐวีร์   ชัยสมิต ม.4 3.50 เขมาภิรตาราม นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

131 315037 เปรม ลิขิตอนันตชัย 5 3.3 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

132 570960 ธีรเทพ   บุญยงค์ ม.5 2.50 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

133 611417 นนทฤทธ์ิ   ฮาบพนม ม.4 2.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

134 611455 อติวัณณ์ เล้าพยอม ม.4 รอสอบรอบถัดไป

135 611470 ถิรวัฒน์  แจ่มจ ารัส ม.4 2.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

136 610117 ธนบูรณ์   เดชสมบูรณ์รัตน์ ม.4 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

137 580542 ธนบัตร   แป้นน้อย ม.4 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

138 580386 กฤษฎ์ชนก   พุกนิลฉาย ม.4 3.14 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

139 610049 ธนวัฒน์   แก้วมณี ม.4 3.95 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

140 315232 พัทธดนย์ อัญญโพธ์ื 5 3.21 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอสอบรอบถัดไป

141 580361 รัฐศักด์ิ   พิลาสุข ม.4 3.44 มัธยมวัดเบญจมบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

142 600887 ตะวันฉาย  เจริญท่ัว ม.5 3.85 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

143 571263 เกียรติยศ   สีหมากสุก ม.5 1.91 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

144 610371 สรวิชญ์   เสนคราม ม.4 3.17 บดินทรเดชา 4 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

145 600116 วริทธ์ิ   บุญเรือง ม.5 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

146 610210 ธนวัฒน์   กาญจนนุกูล ม.4 2.00 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

147 590676 ภาณุรัฐ   นพรัตน์ ม.5 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

148 600948 โชติพัตร์   ก้ีประเสริฐทรัพย์ ม.4 3.48 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

149 315143 สหรัถ ศรีระอุดม 5 3.69 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ รอสอบรอบถัดไป

150 600410 ภัคพล   สังข์แก้ว ม.4 2.90 บดินทรเดชา 2 (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

151 591219 เจษฎา   เพ่ิมพรสันติ ม.4 3.92 โยธินบูรณะ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

152 610651 ธนัฐภวัต   ผลากุล ม.4 3.12 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

153 591108 ณัฐชนน   ช้ันเล็ก ม.5 4.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

154 315118 สรวิชญ์ ศิริวรรณ 4 3.36 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

155 580578 กันตินันท์   แก้วกัญญา ม.5 3.24 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

156 600184 โรจนินทร์   ใจประเสริฐ ม.4 2.90 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

157 610953 ยศวัฒน์  นวพิตร ม.4 2.58 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

158 600169 เทียนทอง   เอ่ียมระยับ ม.4 3.67 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

159 315199 ปรัตถกร  จงตระกูลศิริ 5 2.5 บุญวาทย์วิทยาลัย ล าปาง รอสอบรอบถัดไป

160 610503 วชิร   ชมญาติ ม.4 2.53 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

161 591006 พัณณกร   เส็งสมาน ม.5 3.72 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

162 600109 ภาณุพงศ์   เกลือกัน ม.4 2.90 เทพศิรินทร์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

163 591065 สันติ   เพ็งกลัด ม.4 3.32 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

164 580732 บุลากร   เกตุแก้ว ม.4 2.62 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

165 315315 สิตณัท ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 5 3.07 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี รอสอบรอบถัดไป

166 600498 ชัชพล พิณเนียม ม.4 3.10 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

167 315065 ภูรีวัฒน์ สุรังสิมันต์กุล 5 2.75 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ รอสอบรอบถัดไป

168 315054 พงศกร บินชัย 4 3.12 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท รอสอบรอบถัดไป

169 600039 ณัฐพงษ์   พัฒนจิรัสยา ม.4 3.69 อู่ทอง สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

170 581219 ชนม์พฤทธ์ิ   กล่ินบุปผา ม.4 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

171 580354 ธีรศักด์ิ   ผลวารินทร์ ม.5 3.57 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

172 600528 ปุญญพศ   หลิมจ ารัส ม.4 3.16 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

173 581052 ฐิติวัฒน์ ภูถุ ม.4 3.8 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

174 600837 พิษณุ เต้ียทอง ม.4 3.18 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

175 610935 กมลวัทน์ อุ่นยศ ม.4 2.59 โยธินบูรณะ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

176 601601 กิตติพงษ์   พูลสวัสด์ิ ม.5 3.57 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

177 591080 ปิยพงษ์   เทียมจันทร์ ม.4 3.97 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

178 581209 ดนย์สุเมธ  ยอดสิงห์ ม.6 3.59 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

179 611410 บวรทัต   สิลาเวียง ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

180 590998 ปัณณธร   ชมบุญ ม.4 3.67 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

181 610780 ศุภกันต์   กัณฑ์เพ็ชร์ ม.5 3.31 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

182 315406 ศิร ปัญญา 4 3.33 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น รอสอบรอบถัดไป

183 315075 โอฬาร มนตรีฤกษ์ชัย 5 2.85 ภปร ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

184 610752 สัณห์ประวีณ  ลาลุน ม.4 3.52 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

185 315112 ปฐมพงษ์ แป้นแก้ว 4 3.62 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ ภูเก็ต รอสอบรอบถัดไป

186 610369 กนกศักด์ิ   สีสาวแห ม.5 3.37 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

187 315147 พงษ์พันธ์ ก่ึงมาตย์ 5 2.87 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย รอสอบรอบถัดไป

188 611224 จักรพันธ์   พุทธสงวนพร ม.5 3.01 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

189 610575 นฤนาท   ป้องขันธ์ ม.4 3.26 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

190 600871 วิชยุตม์   อินทร์ทวี ม.5 1.73 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

191 611406 ด้วยเกล้า   นวลจ ารัสศรี ม.4 2.79 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

192 315158 ภาณุวรรธน์ แสงอาวุธ 4 3.04 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอสอบรอบถัดไป

193 611006 กัณฑ์เอนก พ่วงพิศ ม.4 3.85 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

194 601029 พัสกร   ศิริเอก ม.4 3.21 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

195 601437 ปรินทร์   กรป้องกัน ม.5 3.02 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

196 600330 ธีรศักด์ิ   บัวเท่ียง ม.5 2.13 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

197 315187 เมธัส สุนทรภักดี 5 3.5 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก รอสอบรอบถัดไป

198 601465 อัศนี   พันใย ม.4 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

199 610972 อวิรุทธ์ิ   ต้ังวงค์ ม.4 3.19 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

200 610339 กิตติพงษ์   สมจิตร ม.5 3.01 บางเลนวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

201 601576 เกริกไกร   ไชยมา ม.4 3.56 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

202 315197 บัณฑิต อัศวธิติสกุล 5 1.1 ไล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ รอสอบรอบถัดไป

203 315281 สิทธา สมเหม 6 3.54 วิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย นครศรรีธรรมราช นครศรรีธรรมราช รอสอบรอบถัดไป

204 610102 ชัยพัชร์   วงศ์วาสน์ ม.4 3.50 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

205 315106 อธิบดี ด้วงทอง 5 2.95 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ รอสอบรอบถัดไป

206 580068 ธัชกร   เพ็งหยวก ม.6 2.5 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

207 600258 พลูศักด์ิ   กล้วยจ านงค์ ม.5 3.24 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

208 611422 รชต นิลรักษ์ ม.4 3.33 นวมินทราชินูทิศ เตรียมฯ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

209 611120 ภัทร์ ศรีนิล ม.4 2.87 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

210 610261 ณัฐพงศ์  สงชุม ม.4 3.8 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

211 580558 วุฒิปกรณ์   ยุทธศักดารักษ์ ม.4 3.97 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

212 611432 ณัฐดนัย   เอมอ่อน ม.4 3.98 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

213 315146 พงษ์พิพัฒน์ ก่ึงมาตย์ 6 3.1 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย รอสอบรอบถัดไป

214 315114 วุฒิชัย  คงเพ็ชร 4 3.63 วัดป่าประดู่ ระยอง รอสอบรอบถัดไป

215 600492 อัคคเดโช   แจ้งค า ม.4 3.54 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

216 601387 จิรภัทร   รักขะนาม ม.5 3.74 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

217 601522 พรหมพิริยะ จีนศรีคง ม.4 3.19 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

218 611445 ณัฐชนน  บุตรดา ม.4 2.90 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

219 315198 ภาคภูมิ เก่ียวสันเทียะ 6 - พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

220 601639 วีระเดช   กรีโส ม.4 2.89 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

221 581060 วรพล   ด าข า ม.4 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

222 611459 บัญชาการ ไพจิตรวิจารณ์ ม.4 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

223 601482 ชัยวลัญช์   กล่ินสุคนธ์ ม.4 3.25 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

224 581091 จักพล   จันทบุตร ม.5 3.50 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

225 601650 สุทธิกานต์   น้อยแสง ม.5 2.91 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

226 315132 ตราภูมิ สุวรรณเมฆ 5 2.89 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี รอสอบรอบถัดไป

227 601719 ไพสิฐ   เดชพลกรัง ม.4 2.78 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

228 590965 ณัฐนนท์ สรรเสริญ ม.4 2.26 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

229 315008 ล.รัญชน์เวหา ภูมิธาดาเดช 4 3.07 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

230 600065 ภูรินทร์   แก้วทอง ม.4 3.9 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

231 581244 ธนเสฏฐ์   ธุวภัควาณิชย์ ม.4 3.68 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

232 580397 วรวัฒน์   บัวจันทร์ ม.4 2.71 วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

233 315025 ศิริวิชญ์ สุวัณณุสส์ 4 2.67 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

234 590509 เมธา   สมศรีธนาเดช ม.4 2.81 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

235 315153 คริษฐ์ เรือนค า 4 3.35 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี รอสอบรอบถัดไป

236 590070 พลับพลาพันธ์ุ   ฤทธ์ิคง ม.5 3.73 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

237 590673 สรรเสริญ ประจิตร ม.6 2.46 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

238 591053 ต้นรัก  เรืองวิทย์ ม.4 3.27 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

239 610478 จิตบวร   ภูผา ม.4 3.46 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

240 601540 ศรุต   สถาวร ม.5 3.06 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

241 315125 กณิศพงศ์ อนุสา 4 3.2 มหวชิราวุธ สงขลา รอสอบรอบถัดไป

242 611457 ธนา  ลักขณาภิรมญ์ ม.5 2.46 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

243 610481 ภูธร   อ่ าสกุล ม.5 2.25 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

244 600649 ณัฏฐกิตต์ิ   อาษา ม.4 3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

245 611213 ไตรภพ   หอมกล่ิน ม.4 3.46 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

246 581241 กฤษกร   กุลไทย ม.4 3.26 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

247 611393 ปุญญพัฒน์   จันทร์ละมูล ม.4 3.33 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

248 580373 ณัฐวัชรพงศ์   สาแหรกทอง ม.4 2.67 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

249 611381 ณัฐพล   อุ่นเจริญ ม.4 2.34 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

250 580365 อิน   จันทร์ทอง ม.4 3.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

251 610530 สุธินันท์ เซ้งเครือ ม.4 3.69 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

252 601551 จักรเรศ หงษ์เวียงจันทร์ ม.4 3.77 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

253 600694 ธนภัทร   กลมทุกส่ิง ม.5 2.77 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

254 601415 สิทธิพล   ร าทะแย ม.4 2.86 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

255 601034 ปารมี   โชคขจรเกียรติ ม.5 3.43 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

256 315044 กันตพงศ์ ปรีดี 4 2.9 ค าม่วง กาฬสินธ์ุ รอสอบรอบถัดไป

257 611269 ธีรวัฒน์   นาเมืองรักษ์ ม.5 3.20 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

258 600296 พิสิษฐ์  พงศ์พินิจ ม.5 3.14 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

259 611437 พิสิษฐ์   ใจเอ้ือย ม.6 2.80 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

260 610833 ชานนท์   ช่างปรีชา ม.5 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

261 580673 มงคลพัฒน์   เกาสังข์ ม.4 3.3 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

262 601484 ฑิฆัมพร   แย้มลม้าย ม.5 2.20 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

263 600241 ชนาธิป   วิโรจน์ศิริ ม.4 2.48 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

264 601051 จิรายุทธ   ใสแสง ม.5 3.17 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

265 600591 เมธาสิทธ์ิ   ต๊ะสุ ม.5 3.48 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

266 601442 วชิรวินทร์  วรเมศร์กานนท์ ม.4 3.17 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

267 611416 ญาณพัฒน์   โซวเซ็ง ม.4 2.01 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

268 570699 พุฒิกร ปานสง่า ม.5 3.52 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

269 315093 ภวิษย์พร วิศิาฐพานิช 4 3.14 สตรีพัทลุง พัทลุง รอสอบรอบถัดไป

270 610698 จิตติฐิพงษ์   วิชัยค าจร ม.4 2.60 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

271 590684 ธิติพัทธ์   ส าลีจิต ม.4 2.94 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

272 315086 เมืองแมน  เวท า 4 3.5 ปัว น่าน รอสอบรอบถัดไป

273 580765 เจตพล ปัญญาเลิศทรัพย์ ม.6 3.47 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

274 580485 อธิปวัฒน์   พันธุ ม.4 3.50 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

275 315205 สิรภพ  ช้าวงวงค์ 5 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

276 315056 รัฐบดินทร์ ลังกาฟ้า 4 3.16 ภูเขียว ชัยภูมิ รอสอบรอบถัดไป

277 591185 กวินภพ อะทุมชาย ม.4 3.72 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

278 600711 พรฉัตร แก้วแดง ม.4 3.54 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

279 580749 เพชรกล้า   สีเขียว ม.4 3 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

280 610065 วิทวัส   ทองดอนเอ ม.4 3.43 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

281 600537 กิตติพัฒน์   วีรกุลวัฒนา ม.4 2.98 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

282 611009 ชนาธิป   ช่วยเช้ือ ม.4 3.41 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

283 601208 ชาญณรงค์ สายบัว ม.5 3.47 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

284 315284 ก้องภพ ยืนยง 5 2.94 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

285 315080 วรเมธ  ไชยเทพา 4 3.6 ราชสีมา นครราชสีมา รอสอบรอบถัดไป

286 590418 ณัฏพล   ปัญญาสม ม.4 3.28 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

287 570354 วิสสุต   บุญชูวงศ์ ม.5 3.20 ธีรศาสตร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

288 600185 ธนารักษ์   บุตกง ม.5 3.62 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

289 591282 ภานุพงศ์   พรพระอินทร์ ม.5 2.98 วัดสระเกศ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

290 580781 อิทธิ   ฤทธ์ิเดช ม.4 3.73 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

291 590521 เกียรติกุล   รอดเย็น ม.4 3.14 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

292 600964 นนทกร   จินดา ม.6 3.25 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

293 610183 นพัตธร   ปุ๊กน้อย ม.4 2.80 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

294 600188 พลากร เมืองศรีมาตย์ ม.4 3.77 เทศบาลวัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

295 591319 อัครพนธ์    จุลกมล ม.4 3.1 มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

296 315121 ชนกันต์ มาลาม 4 2.86 พิบูลวิทยาลัย ละบุรี รอสอบรอบถัดไป

297 601541 ธวัชชัย หล าเพิกสืบ ม.5 2.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

298 610667 ปล้ืมปิติ อยู่เกษม ม.4 3.61 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

299 600160 ธนะรัชต์ ทองภูบาล ม.4 2.5 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

300 590493 คุณานนท์  เสริมทรัพย์ ม.4 2.16 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

301 570564 นัฏพงษ์   สงศิริ ม.5 3.5 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

302 600847 วิศรุต   ค าบาง ม.4 3.25 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

303 610258 กรวุฒิ   พิมพา ม.4 3.14 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

304 600491 อิทธิเดชะ   แจ้งค า ม.4 3.75 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

305 610866 ณัฐชานนท์   ขันธะบัณฑิตย์ ม.4 2.06 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

306 580543 ปัณณทัต จิตรจุลชลวัฒน์ ม.4 3.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

307 580626 ภาณุวัฒน์   เอ่ียมส าอางค์ ม.4 2.80 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

308 610886 พีระพัฒน์  ง้ิวทอง ม.4 3.48 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

309 590387 ธนภัทร   กัลยาวุฒิกิจ ม.5 3.2 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

310 610035 ธีรภัทร์   แซ่ล่ิม ม.4 2.67 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

311 600424 กฤษณะ เชยวิจิตร 6 3.23 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

312 611447 ณัฐวัฒน์ พรมมาตร์ ม.6 2.59 คงคาราม เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

313 610676 ชโยธร   รุ่งแสง ม.4 3.27 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

314 590545 พิธา   ภวภูตานันท์ ม.4 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

315 611435 ปรวิทย์   ล้ิมสุวรรณศิลป์ ม.6 2.75 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

316 601017 นวพล   ชิณศรี ม.4 3.72 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

317 315168 นัฐกิตต์ิ  แก้วค าแสน 4 3.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น รอสอบรอบถัดไป

318 600096 บุญญฤทธ์ิ  วิรุฬห์ภูติ ม.4 3.12 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

319 580530 กิตติ   ศิริทรัพย์ร่มโพธ์ิ ม.4 3.15 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

320 611440 ชิษณุพงศ์   เพ่งผล ม.4 3.16 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

321 315101 พงศ์พิสุทธ์ิ จิวเดช 4 3.41 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก รอสอบรอบถัดไป

322 611503 จตุรพร  พ่วงศรี ม.5 1.93 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

323 315241 ญาณวิทย์  ชาวเวียง 4 3.6 เชียงค าวิทยาคม พะเยา รอสอบรอบถัดไป

324 315078 เทพทัต สิมหลวง 5 3.6 ราชสีมา นครราชสีมา รอสอบรอบถัดไป

325 601092 ไชยพันธ์ุ  เชษฐไพสิฐ ม.4 3.25 บีกอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

326 315083 ศุภณัฐ ประทุมทอว 4 3.17 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รอสอบรอบถัดไป

327 315039 ณรดิษฐ์ อาภาประสิทธ์ิ 4 2.77 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

328 591138 ณัฐวัฒน์   แฉ่งสมบูรณ์ ม.4 3.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

329 590779 กิตติภพ   ฉิมพาลี ม.4 2.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

330 611279 ณัฐชนน   ล้ิมพิพัฒน์วัฒนา ม.4 2.73 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

331 591271 ทยากร   บุญแก้ว ม.4 3.16 บรมราชินีนาถวิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

332 601577 สิทธิโชค   แก้วสระแสน ม.4 3.66 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

333 600146 ธรรศ   ศรีวัฒนภักดี ม.4 3.3 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

334 590586 ธีรพล   รอตยันต์ ม.4 3.53 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

335 590417 ธนกฤต   จันทร์หอม ม.4 2.20 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

336 601490 ประสิทธ์ิ   หมู่มาก ม.4 2.63 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

337 610788 ธนัช สินธุวราวรรณ ม.5 3.01 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

338 610517 สรวิทย์   สรไชยเมธา ม.4 2.61 โยธินบูรณะ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

339 600422 พศิน   แสงจันทร์ ม.4 3.20 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

340 315256 สุกัลย์ เพ่งพิศ 5 2.79 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

341 600636 วิศวพล   ส่องแสงเจริญ ม.5 2.30 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

342 590321 คุณาสิน   พวงแก้ว ม.5 3.48 อู่ทอง สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

343 600752 ฉัตราวุธ   พิมพา ม.4 2.83 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

344 315193 นภัสดล วิรุฬบุตร 4 2.9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

345 611446 กิตติพงษ์  ศรีอรรชนานันท์ ม.4 3.20 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

346 611505 สุริยันต์   ผิวสุข ม.4 3.79 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

347 610835 ภาณุวิชญ์  อ่วมแอร่ม ม.4 2.67 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

348 590619 สุกฤษฎ์ิ   มณีรัตนเลิศวานิช ม.4 1.72 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

349 610352 คเนศ  แท่นมณี ม.4 2.66 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

350 610638 จุลจักร   เกิดสกุล ม.4 2.10 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

351 600036 ภาสวิชญ์ แสงจันทร์ ม.5 2.5 ราชด าริ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

352 610046 วีรกุล   สร้อยค า ม.4 3.50 นวมินทราชินูทิศ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

353 580455 อภิชาติ   เกตุนิล ม.4 2.5 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

354 580381 ธนดล  ค าเล็ก ม.5 2.1 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

355 610601 ธนัตถ์สิษฐ์   พงษ์ยนต์ ม.6 2.50 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

356 610221 ธาดา   ใหม่สมสู ม.4 3.20 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

357 590646 ฐิติวัฒน์   ใจซ่ือตรง ม.4 3.16 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

358 590661 ภูธนากิจ   อุ่นหม่ันกิจ ม.4 1.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

359 580490 เดชา   สาหร่าย ม.5 2.80 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

360 611233 ศุภณัฐ   กิจปราชญ์ ม.4 3.40 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

361 611000 พงษ์ธนินท์   ชุมสุข ม.4 2.02 กสินธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

362 315138 กรวีร์ กล่ินทโชติ 4 2.07 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

363 610695 พิเชษฐ์   ทรัพย์รดาเตชิต ม.5 1.89 กรับใหญว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

364 571098 กันดิศ   กริชเพชรพรรณ ม.5 2.8 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

365 600617 รติพงษ์   พงษ์อริยะ ม.4 3.08 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

366 315166 กฤติธี ประดับศรี 4 3.6 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี รอสอบรอบถัดไป

367 610067 กิตติธัช ทองประเสริฐ ม.4 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

368 611371 รชต   คนร า ม.4 3.37 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

369 315277 ภูตะวัน รอดสวัสด์ิ 6 3.31 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

370 581073 อมรเทพ   ใหญ่ดี ม.5 3.10 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

371 611458 หิรัญรัฐ เพ่ิมสุวรรณเจริญ ม.4 2.8 สามพรานวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

372 601445 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.4 3.32 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

373 611436 จิรวัฒน์   บริสุทธินันท์ ม.6 2.70 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

374 611404 นันทวัฒน์   เจริญพร ม.4 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

375 601140 ชนกพล   เกียรติรัศมี ม.4 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

376 601396 ณัฐดนัย   เนียมหอม ม.5 3.23 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

377 590986 พงศ์กรณ์   เกิดภาณุพัฒน์ ม.4 2.71 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

378 571308 ชยุต ภูประไพ ม.5 2.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

379 315123 ณัฐกัญจน์ อปุรี 5 3.75 สกลราช สกลนคร รอสอบรอบถัดไป

380 610714 ธนกร   ย่ิงสกุล ม.4 2.03 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

381 610546 กฤตพัฒน์   ศรีมีธรรม ม.5 3.27 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

382 590430 จักรภัทร   ต้นโพธ์ิ ม.4 3.20 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

383 610837 เดโชพล   อินทร์เหมือน ม.4 2.61 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

384 581162 ชินพัฒน์   สิงห์สุวรรณ ม.4 3.59 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

385 580393 ทีปกานต์   วงศ์สุวรรณ ม.5 2.33 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

386 591278 ศุภวิชญ์   วิริยะสาคร ม.4 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

387 580486 ธนา   ฤทธ์ิล้ า ม.5 2.98 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

388 315186 นิรชน ค้าขาย 4 3.5 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

389 591098 อติชาติ แสงสง่า ม.5 2.25 สาธิต มรภ.จอมบึง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

390 611227 ภูมิปรัช   เมฆโพธ์ิ ม.4 3.30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

391 590503 กฤษณพล   เล็บครุฑ ม.6 3.04 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

392 315224 วราเมธ ค าเสียง 4 3.43 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

393 610383 ธนวัฒน์ เพ็ชร์ปานกัน ม.5 2.82 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

394 315117 เนติพัฒน์ อยู่ย่ิง 4 2.32 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

395 611504 อนพัทย์  ออเขาย้อย ม.4 3.65 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

396 611038 ยศวีร์   ธนาพงษ์ชัยรีชา ม.4 3.1 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

397 610930 ภูริณัฐ   ช่ืนบ ารุง ม.4 2.28 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

398 610562 ณัฐสิทธ์ิ   กองจ าปา ม.4 3.50 สารวิทยา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

399 591172 ปิยวัฒน์   ตรีวิวัฒน์ชัยกุล ม.4 3.57 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

400 315164 พงศ์พล นนเทศา 5 2.58 นารีนุกูล อุบลราชธานี รอสอบรอบถัดไป

401 610295 พลพล ประดับดาว ม.4 3.26 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

402 590478 อภิวิชญ์   เปรมปรีสุข ม.4 2.07 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

403 611408 พลภัทร   รัตนชาติ ม.4 2.5 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

404 601398 ศิริพงศ์   ตะสูงเนิน ม.4 2.89 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

405 611342 ธนฉัตร   นงนุช ม.6 3.1 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      
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[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

406 610528 วิทิต ตันชนะประดิษฐ์ ม.4 2.50 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

407 315124 สิปปภัค  แก้วทองประค า 6 2.09 มหาวชิราวุธ สงขลา รอสอบรอบถัดไป

408 601436 นิธิกร   กรรณิกา ม.4 3.29 วัดราชบพิธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

409 600174 พงศ์ภรณ์   ฉวีศักด์ิ ม.4 2.45 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

410 315283 อภิสิทธ์ิ อู๋หนู 4 2.63 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

411 610050 ณภัทร   วรรณรส ม.4 3.87 วินิตศึกษา ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

412 590915 สุภกฤษฎ์ิ   ดิษเจริญ ม.4 2.00 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

413 315213 ปานพันธ์ เงินแพทย์ 6 3.23 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

414 590657 ศุภณัฐ   รุ่งเหมือนฟ้า ม.4 3.69 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

415 611427 ภัทรเทพ คล้ายจินดา ม.5 3.15 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

416 591007 สิรภพ   ทองแถม ม.5 3.65 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

417 600149 ณัฐวิญญ์   อติวัฒน์อังกูร ม.4 3.80 พิมายวิทยา นครราชสีมา รอสอบรอบถัดไป

418 580414 ภูเบศ   อินโอสถ ม.4 3.57 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

419 611280 ภูธนิก   เหลืองงามตา ม.4 2.69 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

420 315072 คณาวุฒิ แสงอุไร 4 3.43 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

421 600962 ยศนนท์   ว่านม่วง ม.5 2.81 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

422 610265 ศิวกร   ศรีทองคง ม.4 2.19 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

423 611431 ชนะชน  ทวีสุข ม.4 2.41 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

424 590271 คณนาถ   ดีงาม ม.5 3.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

425 601539 โยธิน   ชายสา ม.5 3.41 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

426 611430 เอกวิทย์  สังข์ศรี ม.6 3.03 วัดราชโอรส กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

427 315233 พัชรพฤกษ์ ทวีโชคเพ่ิมพลูผล 5 2.2 บดินเดชา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

428 590721 นินนาท   สุขเทศ ม.4 3.80 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

429 610130 เจนรบ   เจริญผล ม.4 3.58 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

430 610095 สุวีร์   พลับจะโปะ ม.4 2.89 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

431 601489 จตุรวิทย์   อินทร์ดวง ม.4 3.00 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

432 590664 ทวีเกียรติ   วรชินา ม.4 2.55 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

433 590805 ภูริเมศวร์    มากท้วม ม.4 3.16 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

434 601659 วราทิตย์   สุรสินธ์ุ ม.5 2.62 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

435 315043 ณัฐภัทร จงสุขศรี 4 2.5 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

436 610024 คฑาเทพ   ประทุมศรีขจร ม.4 2.50 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

437 315212 ภูวเนศวร์ กล่ันหุ่น 6 2.1 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท รอสอบรอบถัดไป

438 601716 แสงตะวัน   ไกรส าโรง ม.4 2.30 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

439 601460 กาจบัณฑิต   ใจดี ม.4 2.67 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

440 611032 ขวัญดี   มีล้อม ม.4 3.62 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

441 315184 ธิปก พิทักษ์จิตร์ 4 2.37 ศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รอสอบรอบถัดไป

442 610673 พศิน   เข็มทิศ ม.4 2.63 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

443 600069 พชร   อร่ามศรี ม.4 3.22 วีรศิลป์ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

444 590687 กฤษฎ์ิ   ประเสริฐนิรันดร์ ม.5 2.93 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

445 600602 จิรายุ ทับทิมทอง ม.4 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

446 610615 พุทธิพงศ์   เอ่ียมอ านวย ม.4 3.06 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

447 610811 สมาธิ   วีระสงคราม ม.4 2.61 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

448 590420 สิปปกร   กุมารบุญ ม.4 3.87 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

449 610169 ณัฐวีร์   สมประสงค์ ม.4 3.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

450 315235 กฤตภาส นันตะวัน 5 2.87 อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ รอสอบรอบถัดไป

451 581095 ใต้หล้า   แถวโนนง้ิว ม.4 3.19 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

452 611033 ภัทรพงศ์   หงษ์ค า ม.4 2.75 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

453 590361 สิทธิกร   ตันพิชัย ม.4 3.24 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

454 611193 อัยณัฐชาล   พรมจิตร ม.4 3.00 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

455 601665 ศรายุทธ   ใจน้ า ม.4 2.64 วังไกลกังวล ปรจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

456 601475 รัฐเซีย   สังข์ทอง ม.4 2.95 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

457 591105 ศุภวิชญ์   เอมกมล ม.4 3.15 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

458 600101 ชลันธร  กระฐินหอม ม.4 2.53 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

459 601130 ชนิตพล   กุลภักดี ม.4 3.53 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

460 591236 พุฒิพงศ์   ต้นพงษ์ ม.4 2.91 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

461 610980 นฤเทพย์รวี   รุ่งสว่าง ม.6 3.40 เทคนิคสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

462 315251 อรรคพล เมืองาม 5 3.3 มุกดดาหาร มุกดาหาร รอสอบรอบถัดไป

463 315103 ชัยศิริ กงถัน 4 3.85 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ รอสอบรอบถัดไป

464 315052 เลิศไพศาล วันพิรุณ 5 2.48 สิงห์สมุทร ชลบุรี รอสอบรอบถัดไป

465 611232 ฐิติรักษ์   อนุรักษ์สกุลเวช ม.4 2.06 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

466 570386 ธนกฤต  วัฒนสุนทร ม.5 3.97 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

467 590926 ธนวิน   ต้ังจิตสุทธ์ิ ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

468 580971 เอกสิทธ์ิ   สระสม ม.4 2.67 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

469 315209 ปรมินทร์ แก้วนิคม 4 2.89 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

470 610507 สิริวัฒน์   สมภักดี ม.5 3.24 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

471 610586 ณัฐพงศ์  อุดมพร ม.4 3.1 ธัญบุรี ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

472 600088 ธนภัทร   บุญเจริญ ม.4 3.62 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

473 610968 นวรรตพล เทียนทองชีวมี ม.6 3.23 สาธิตวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี รอสอบรอบถัดไป

474 581083 ธนพนธ์  ส่องศรี ม.5 2.5 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

475 601109 ณัฐพล   ขันตี ม.5 1.71 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

476 610536 ธนกร  โปติยานนท์ ม.4 2.97 เตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

477 601529 ศุภวิชญ์   สาวม่วง ม.4 2.00 สาธิต มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

478 570466 ศิริวัฒน์  สาระขันธ์ุ ม.5 3.6 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

479 610808 กษิด์ิเดช  ครุฑอินทร์ ม.5 2.48 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

480 590253 ธัญวัฒน์   ทองสร้อย ม.5 2.6 สตรีอ่างทอง อ่างทอง รอสอบรอบถัดไป

481 315250 อยู่ยงค์  ใจดี 4 3.75 เชียงค าวิทยาคม พะเยา รอสอบรอบถัดไป

482 315061 กิตติศักด์ิ ศรีสุทธ์ิ 4 3.2 ศรียาภัย ชุมพร รอสอบรอบถัดไป

483 610988 เฉลิมวุฒิ วุฒินนทร์ ม.4 3.61 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

484 580803 ชัยพร   มัตสยะวนิชกุล ม.4 3.20 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

485 601547 ยศพล   ภู่ระหงษ์ ม.4 2.23 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

486 610009 ธนทัต   ยุดรัมย์ ม.4 2.95 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

487 581159 ธนดล   ย้ือเผ่าพันธ์ ม.5 3.11 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

488 590686 กรัณย์พล   ประเสริฐนิรันดร์ ม.5 1.77 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

489 580967 ทินภัทร   สัตยาคุณ ม.6 2.30 สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

490 611415 เกษม   ฟักแก้ว ม.4 2.95 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

491 580780 สุชัจจ์   คุ้มพะเนียด ม.4 3.09 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

492 600236 ธีรินทร์   ค าดี ม.4 3.09 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

493 611438 พงศกร   โอสถานนท์ ม.4 รอสอบรอบถัดไป

494 610944 สุรพัศ   พุกกะณะสุต ม.4 3.31 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

495 611502 ตันติกร  พ่วงศรี ม.4 2.95 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

496 590475 ปิยพงษ์   จุอ่อน ม.4 3.7 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

497 601758 นครินทร์   เผือกนวล ม.4 3.00 วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

498 601630 ศุภกร  นุชนาทเจริญสุข ม.5 2.70 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

499 601441 ปัณณวิชญ์   อมรสิริธนากานต์ ม.5 2.01 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

500 581065 วริทธ์ิ   เฮงวิเชียร ม.4 2.85 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

501 611240 พีรภัทร   พ่วงพลอย ม.4 1.83 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

502 611262 สรวิชญ์   เดชชาย ม.4 3.33 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

503 610824 วิทยา   กล่ันแก้ว ม.4 3.09 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

504 315109 ธนกฤต แสนส าราญ 4 3.75 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ รอสอบรอบถัดไป

505 590485 วรพงษ์   ฉายรัศมี ม.5 2.81 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

506 610911 กชทกานต์   สายกัน ม.4 2.30 เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

507 570821 สุทธิกานต์   พ่ึงพราย ม.4 3.27 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

508 581172 ทนวุฒิ   แก้วสาลี ม.5 3.66 นันทวรวิทย์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

509 611429 ศุภกร  แจ่มศรี ม.4 รอสอบรอบถัดไป

510 580473 ภูวกร   ไตรนิธิพร ม.4 3.78 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

511 600702 สุทธิบัณฑิต พุ่มสุข ม.6 2.23 สาธิต ม.รามค าแหง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

512 611374 อรรถพล   ปานเนียม ม.4 รอสอบรอบถัดไป

513 610464 เกียรติขจร   จันทร์ตรี ม.4 2.89 เบญญาพัฒน์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

514 315105 วรฤทธ์ิ ศรีสมบัติ 4 3.75 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ รอสอบรอบถัดไป

515 580752 อัครชัย   บุญรอด ม.4 3.36 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

516 600018 ณภัทร   พิพัฒน์เดชพงษ์ ม.4 3.24 อมาตยกุล กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

517 315279 ภาคภูมิ โสตะทวิ 5 3.65 ช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร รอสอบรอบถัดไป

518 610756 นราธิป   กองแก้ว ม.5 2.20 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

519 590005 ศวิชญ์   ศิวายพราหมณ์ ม.5 3.19 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

520 600229 ภูริภัทร   โชคเสริมอุดม ม.4 2.90 วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

521 600122 สิรวิชญ์   อ้ือฮก ม.4 2.23 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

522 600031 นฤชกร   เบญจมาลา ม.4 2.5 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

523 600234 ศิรภัทร   โนรี ม.4 2.50 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

524 600350 สิรวิชญ์  ปุกหุต ม.4 3.56 วินิตศึกษา ลพบุรี รอสอบรอบถัดไป

525 610632 ธชาทัช พวงส าลี ม.4 2 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

526 611472 ชญานนท์ สามไพบูลย์ ม.4 2.37 คงทองวิทยา นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

527 611456 วิวิชวินท์  ย่ิงอุปการ ม.4 3.14 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

528 591123 คุณานนท์   คงทรัพย์ ม.5 3.06 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

529 590804 ธนวัฒน์  หาญกล้า ม.4 3.25 นวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยาฯ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

530 611428 ภูกวิน  หมวดเชียงคะ ม.4 2.75 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

531 611366 จิรภัทร   ศรีเจริญ ม.4 3.25 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

532 601728 กิตติโชค   เอ่ียมส าอางค์ ม.4 2.34 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

533 580935 ณัฐสุเมศร์ คล้ายคลึง ม.5 2.41 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

534 601713 พริสร   ชาวหนองหิน ม.4 3.03 เตรียมพัฒนาการสุววรณภูมิ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

535 580667 วัชรินทร์   ป่ึงอุดม ม.5 2.24 อัพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

536 610019 ศุภกร   มีผิวหอม ม.4 2.00 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

537 610720 สิรภพ  แจ่มนุราช ม.5 2.31 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

538 601014 อัฐพล   อินทเกตุ ม.5 2.59 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

539 580619 เอกกวี   วรรณเกษม ม.4 2..80 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

540 580352 อภิสิทธ์ิ   เอกชาวนา ม.6 3.00 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

541 610125 ภูสกร นิลน้อย ม.4 2.89 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

542 610806 สร้างสรรค์   หงษ์ทอง ม.4 3.09 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

543 611310 ประภากร   แต้ภักดี ม.4 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

544 601508 กฤชพล   วิรุณศักด์ิ ม.5 2.66 ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

545 600051 อิทธิพัทธ์   วรรณทอง ม.4 2.03 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

546 315015 กุลพัทธ์ เครือชะเอม 4 2.5 โยธินบูรณธ กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

547 610865 อรรถเศรษฐ์  วรสหวัฒน์ ม.4 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

548 600978 ณัฐนนท์   อ้นเพ็ชร ม.5 2.38 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

549 611501 อานนท์  พรมชัย ม.4 2.5 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

550 581086 ศรัญญู   เอ่ียมคะนา ม.4 2.65 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

551 611214 กรวิชญ์   ช่ืนใจ ม.5 1.97 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

552 590101 กฤตนัย   วรรณอักษร ม.5 2.72 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

553 591024 กฤตยชญ์   กาญจนรัชต์ ม.4 3.75 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

554 610687 กฤษกร เสมา ม.4 3.24 ศรียาภัย ชุมพร รอสอบรอบถัดไป

555 611237 กฤษดนัย   วิภากูล ม.5 3.4 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

556 600345 กษม   ตรีพืช ม.5 2.98 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี รอสอบรอบถัดไป

557 560470 การัณยภาส  ทองปัญญา ม.6 3.4 นายร้อยต ารวจ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

558 610981 กิตติชัย  ปาลวงษ์ ม.5 3.42 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

559 611425 กิตติธัช   สายจันทร์ ม.4 3.57 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

560 611385 กิตติพงษ์   หนูบรรจง ม.4 3.25 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร รอสอบรอบถัดไป

561 591238 กิตติพัฒน์   ถาวรณา ม.5 2.6 เฉลิมพระเกียรติ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

562 590828 เขตโสภณ   ทองมาก ม.5 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

563 610557 คฑาวุธ สว่างศรี ม.6 3.09 บบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

564 591032 คุณาธิป   ไทยประยูร ม.4 3.98 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

565 601505 คุณานนต์   ด้วงสุวรรณ ม.5 2.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

566 600925 ฆนัท   สุคนธา ม.4 2.80 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

567 590121 จิรเมธ ขวัญชุม ม.6 3.13 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

568 611409 เจนศิลป์ เทียมหงษ์ ม.4 3.33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

569 610884 เจริญฤทธ์ิ   ทับยาง ม.4 3.26 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

570 611471 เจษฎา  สิทธิประเสริฐ ม.4 2.81 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

571 610902 ฉัตรชัย   จันทร ม.6 3.60 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

572 581062 ชครัท   ตุลจรัสฤทธ์ิ ม.5 2.00 สาธิตปทุมวัน กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

573 600843 ชนสิษฎ์   ชัยไธสง ม.5 3.20 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

574 610955 ชนุดม   แสงสุริย์ ม.4 2.56 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

575 571094 ชยธร ปานบุษราคัม ม.6 2.57 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

576 611286 ชัยพล   อุ่นอ านวยสุข ม.5 2.73 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

577 590978 ชินภัทร   คล้ายบรรจง ม.5 3.50 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

578 610379 ณฐพล   แสงเพ็ชร ม.4 2.76 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

579 590238 ณณัฏฐ์   รัศมีเจริญธรรม ม.5 3.00 สารสาสน์วิเทศบางบาอน กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

580 600899 ณภัทร   มีสิบป์สม ม.4 3.43 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา รอสอบรอบถัดไป

581 590351 ณัฏฐพล   อยู่ประเสริฐ ม.5 3.48 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

582 610628 ณัฐกิตต์ิ   ผจญจิตต์ ม.4 2.72 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

583 580451 ณัฐพนธ์   ประสม ม.5 3.07 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

584 610283 ณัฐพล   เอ้ือตระการวิวัฒน์ ม.4 3.00 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

585 601413 ณัฐวุฒิ   ญาติวงค์ ม.4 2.55 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

586 601257 ทรงชัย   ว่องไว ม.4 2.00 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

587 580513 ทรงวุฒิ   นินอ่อน ม.5 2.73 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

588 611368 ทวีลาภ   อนุศาสน์วีระสกุล ม.4 3.09 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

589 610585 ทักษ์ดนัย   คงทน ม.4 2.76 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

590 611347 ทัตเทพ   วงษ์สกุล ม.4 2.68 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

591 611491 ทีฆทัศน์ ทับเคลียว ม.4 2.42 ศรียาภัย ชุมพร รอสอบรอบถัดไป

592 610028 ธนกร   จุระกะนิสก์ ม.4 3.96 ดาวนายร้อย สงขลา รอสอบรอบถัดไป

593 580560 ธนกร   บุรภัทรวรากุล ม.5 3.22 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

594 581044 ธนธรณ์   อุยนาคธรรม ม.4 3.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

595 600291 ธนบดี   จับศรทิพย์ ม.4 1.00 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

596 570373 ธนบดี ศรีสุวรรณ ม.6 2.89 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

597 610494 ธนพงษ์   เหลืองช่างทอง ม.4 2.98 ดาวทอง นครนายก รอสอบรอบถัดไป

598 611439 ธนพล   สังข์ทุ่งขวาง ม.4 2.68 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

599 571220 ธนากร   สุขบุญชูเทพ ม.5 3.00 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

600 611273 ธนาศักด์ิ   หมอกยา ม.4 2 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

601 581088 ธรรมภณ   เงินย่ิงสุข ม.4 3.50 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

602 610460 ธราดล  ดอนจ๋ิวไพร ม.4 2.75 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

603 571069 ธวัชชัย   แย้มสรวลสกุล ม.5 2.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

604 600632 ธัชพล   สุบิน ม.4 3.54 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

605 601233 ธิวา   เกิดบางแขม ม.4 2.37 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

606 600961 ธีรพล   สาลีเวียง ม.5 3.50 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

607 610877 ธีรพัฒน์ ข าสี ม.4 2.94 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

608 600198 ธีรภัทร ศรียศ ม.5 3.16 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

609 590224 นพดล   ระโหฐาน ม.5 3.25 บรรหารแจ่มใส 3 สุพรรณบุรี รอสอบรอบถัดไป

610 600654 นพวิทย์   สินสมบูรณ์ชัย ม.4 3.05 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี รอสอบรอบถัดไป

611 590075 นฤภัทร์   สุทธิผล ม.5 3.4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

612 600940 นวพล   โรยนรินทร์ ม.5 2.51 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

613 611392 บุญถาวร   ฐานะรุ่งโรจน์ ม.4 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

614 601218 ปฏิพล   ธาดาพิสิฐ ม.5 2.46 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร รอสอบรอบถัดไป

615 601066 ปฐมพร ปลาเงิน ม.4 2.7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

616 570379 ปัณณธร   ช านาญราช ม.5 3.26 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

617 610416 พชรกร   ภาคภูมิ ม.5 2.29 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

618 580627 พัฒนพงศ์ เช้ือบุญมี ม.5 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม รอสอบรอบถัดไป

619 590918 พันธ์จพล   พันธ์ุดนตรี ม.5 2.60 หอวัง กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

620 591114 พีรภัทร์  ชลิตชัยยะ ม.5 3.34 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

621 571244 ภัสกร   ช่ืนโพธ์ิ ม.5 3.42 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

622 591023 ภูธิป   เพชรชู ม.6 2.04 เทพศิรินทร์ นนทบุรี รอสอบรอบถัดไป

623 610373 ภูภริศ   สุรชิต ม.5 3.11 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

624 601156 ภูริทัต   จันทร์สุริย์ ม.5 2.81 ศรียาภัย ชุมพร รอสอบรอบถัดไป

625 580588 รัฐนันท์   ศรีนวลจันทร์ ม.5 3.21 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

626 611267 รัตนชัย   กล่ินล าภู ม.5 2.87 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รอสอบรอบถัดไป

627 610085 รามิน   จิรังการ ม.4 3.60 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

628 600353 ลภัส   กร่ิมใจ ม.5 3.36 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

629 581158 วรนภ  ใหลตระกูล ม.5 3.08 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

630 601459 วรวิทย์   เฉลยพจน์ ม.4 2.50 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

631 580734 วัชระ ฤทธ์ิเนตร ม.5 2.48 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

632 600530 วัฒนพงศ์   มะโนวัฒนา ม.5 2.7 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

633 601501 วิกรม   ขวัญเมือง ม.4 2.68 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม รอสอบรอบถัดไป

634 591107 วิธวินท์   หอมจันทร์ ม.5 1.96 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป

635 610475 ศิริชัย   ปูด า ม.4 3.12 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป



ผลการพิจารณา

               3. ผู้ท่ียังสอบไม่ผ่าน 1) รอสอบรอบถัดไป หรือ 2) จากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี4 (สอบ 9ธ.ค.61)

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

 ผลการพิจารณาเข้าเรียน คอร์สกุมภา'62 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย์+เรียนออนไลน์ ม.4-6 เม่ือ 25พ.ย.61 ]

หมายเหตุ   1. ก าหนดเรียน แคมป์กุมภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 มี.ค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการรับสมัครแคมป์กุมภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  16 ธ.ค. 61 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               4. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

636 611379 ศุภณัฐ   นุชอุดม ม.5 3.08 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ รอสอบรอบถัดไป

637 590041 ศุภณัฐ   มโนสันติภาพ ม.5 3.92 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ รอสอบรอบถัดไป

638 600482 ศุภมงคล   อ้นอุระ ม.4 3.40 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

639 600161 สิทธิพล   มาสศรี ม.4 3.31 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี รอสอบรอบถัดไป

640 611376 สุจิตคุณ   จินดาแจ้ง ม.4 3.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ รอสอบรอบถัดไป

641 571273 อัคคณัฐ   อ่วมเนตร ม.5 3.06 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี รอสอบรอบถัดไป

642 590523 อิงครัต   ถาวรกุล ม.5 2.78 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี รอสอบรอบถัดไป


