
1 315026 ศุภกร บญุณะรังษี ม.6 3 สาธิต มศว ปทมุวัน กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
2 315118 สรวิชญ์ ศิริวรรณ ม.4 3.15 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
3 315014 เกดิสุข ชินสุวรรณ ม.6 3.42 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
4 315174 กนกพล เมตตาสัตย์ ม.4 3.69 ส.มศว.ปทมุวัน กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
5 315207 ศักดากร นกิรเทศ ม.5 3.59 อุดรพิทยานกุลู อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
6 315089 วชิรวิทย ์โรจนแพทย์ ม.5 3.65 สตรีพัทลุง พัทลุง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
7 315012 อัศวิน พลเขตร์ ม.4 3 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
8 315255 พรพิพัชร สุวรรณวิชิตกลุ ม.5 2.9 บญุวาทยว์ิทยาลัย ล าปาง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
9 610902 ฉัตรชัย   จันทร ม.6 3.60 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
10 315198 ภาคภมูิ เกีย่วสันเทยีะ ม.6 3.47 พิบลูวิทยาลัย ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
11 315135 โชติวัฒน ์ศรีอ่อน ม.5 2.5 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
12 600198 ธีรภทัร ศรียศ ม.5 3.16 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
13 315092 ชยภพ   กาหยี ม.4 3.33 พัทลุง พัลุง ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
14 591219 เจษฎา   เพิม่พรสันติ ม.4 3.92 โยธินบรูณะ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
15 315134 โชติวิทย ์ศรีอ่อน ม.5 2.31 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
16 591112 อชิตพล หนิแกว้ ม.4 3.81 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
17 315232 พัทธดนย ์อัญญโพธิ์ ม.5 3.21 อุดรพิทยานกุลู อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
18 570386 ธนกฤต  วัฒนสุนทร ม.5 3.97 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
19 590475 ปยิพงษ์   จุอ่อน ม.4 3.7 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
20 610028 ธนกร   จุระกะนสิก์ ม.4 3.96 ดาวนายร้อย สงขลา ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
21 315189 ศุทธวีร์ สมสะอาด ม.4 3.63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
22 581219 ชนม์พฤทธิ์   กล่ินบปุผา ม.4 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
23 591080 ปยิพงษ์   เทยีมจันทร์ ม.4 3.97 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
24 315054 พงศกร บนิชัย ม.4 3.12 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
25 610050 ณภทัร   วรรณรส ม.4 3.87 วินติศึกษา ลพบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
26 315013 รัฐวิทย ์สันติบรูณ์ ม.5 2.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
27 611389 อภลัิกษณ์ เรืองพยคัฆ์ ม.5 3.13 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
28 315222 สิตณัท ปาฃกะวงศ์ ณ อยธุยา ม.5 0 ปราจิณราษ ารอ ารุง ปราจีนบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
29 610835 ภาณุวิชญ์  อ่วมแอร่ม ม.4 2.67 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
30 315228 ติณห ์สุมน ม.4 3.5 สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
31 601552 คัคนนัต์   เลิศเรืองศุภกลุ ม.4 2.60 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
32 600948 โชติพัตร์   กีป้ระเสริฐทรัพย์ ม.4 3.48 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
33 315041 อนวัช อุดม ม.4 3.65 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
34 315076 ธีรภทัร  อุทากจิ ม.5 3.54 ปยิะมหาราชาลัย นครพนม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
35 315116 ชัยชนะ ทวีสุข ม.4 3.05 เบญจมราชูทศิราชบรีุ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
36 315074 จุลจักรกฤช ชูคง ม.5 3.62 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
37 601029 พัสกร   ศิริเอก ม.4 3.21 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
38 600082 รชต   อ่างทอง ม.5 2.82 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
39 581162 ชินพัฒน ์  สิงหสุ์วรรณ ม.4 3.59 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
40 611440 ชิษณุพงศ์   เพ่งผล ม.4 3.16 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
41 580626 ภาณุวัฒน ์  เอี่ยมส าอางค์ ม.4 2.80 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
42 580365 อิน   จันทร์ทอง ม.4 3.3 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
43 611393 ปญุญพัฒน ์  จันทร์ละมูล ม.4 3.33 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
44 611445 ณัฐชนน  บตุรดา ม.4 2.90 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
45 580393 ทปีกานต์   วงศ์สุวรรณ ม.5 2.33 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
46 601445 ศุภณัฐ   เสือคล้าย ม.4 3.32 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
47 580542 ธนบตัร   แปน้นอ้ย ม.4 3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
48 610854 สินสุธร   นติิธรรม ม.5 3.6 กนุนทรุีทธารามวิทยาคม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
49 601670 ธีรพัฒน ์  บรูณะสิงห์ ม.4 3.87 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
50 581244 ธนเสฏฐ์   ธุวภคัวาณิชย์ ม.4 3.68 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4

               3. นร.ทีเ่ขา้เรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนตอ้งสมคัรสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเขา้แคมป์

  ประกาศผลสอบรวมและรายชือ่ผู้สอบผ่านเข้าเรียน แคมป์กุมภาพันธ์ 2561 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบหลกัสตูรเตรียมทหารวันอาทติย์+เรียนออนไลน์+Drop ม.4-6 เมื่อ 6 ม.ค.62 ]

หมายเหต ุ  1. ก าหนดเรียน แคมปกุ์มภา'62 ระหว่าง 23 ก.พ. - 23 ม.ีค.62 (สอบเสร็จภาควิชาการ4เหล่า)  ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิในการรับสมคัรแคมปกุ์มภา62

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันที ่ 20 ม.ค.61 และช าระค่าเรียนส่วนทีเ่หลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไมม่กีารจองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

สรุปเข้าค่าย23ก.พ.-23มีนา62

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      



สรุปเข้าค่าย23ก.พ.-23มีนา62ที่     รหัสประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

51 610283 ณัฐพล   เอื้อตระการวิวัฒน์ ม.4 3.00 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
52 611425 กติติธัช   สายจันทร์ ม.4 3.57 พรหมานสุรณ์ เพชรบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
53 315138 กรวีร์ กล่ินทโชติ ม.4 2.07 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
54 315130 พีรภทัร เชวงกลู ม.5 3.25 สระบรีุวิทยาคม สระบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
55 570379 ปณัณธร   ช านาญราช ม.5 3.26 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
56 314195 ปยิดณัย กวาวหนีึึง ม.4 3.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
57 611213 ไตรภพ   หอมกล่ิน ม.4 3.46 ทา่มะกาวิทยาคม กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
58 315086 เมืองแมน  เวท า ม.4 3.5 ปวั นา่น ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
59 611233 ศุภณัฐ   กจิปราชญ์ ม.4 3.40 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
60 601639 วีระเดช   กรีโส ม.4 2.89 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
61 315150 สุรพงศ์ พรหมวิชัย ม.4 3.21 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
62 610373 ภภูริศ   สุรชิต ม.5 3.11 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
63 590586 ธีรพล   รอตยนัต์ ม.4 3.53 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
64 315101 พงศ์พิสุทธิ์  จิวเดช ม.4 3.41 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
65 591006 พัณณกร   เส็งสมาน ม.5 3.72 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
66 611392 บญุถาวร   ฐานะรุ่งโรจน์ ม.4 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
67 600925 ฆนทั   สุคนธา ม.4 2.80 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
68 591185 กวินภพ อะทมุชาย ม.4 3.72 กาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
69 580342 ณฐวีร์   ชัยสมิต ม.4 3.50 เขมาภริตาราม นนทบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
70 611224 จักรพันธ์   พุทธสงวนพร ม.5 3.01 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
71 600149 ณัฐวิญญ์   อติวัฒนอ์ังกรู ม.4 3.80 พิมายวิทยา นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
72 591035 เจษฎา   ปทัมะ ม.4 3.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
73 601208 ชาญณรงค์ สายบวั ม.5 3.47 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
74 601529 ศุภวิชญ์   สาวม่วง ม.4 2.00 สาธิต มรภ.สวนสุนนัทา กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4
75 315167 ตฤณ มะมา ม.4 3.14 เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์เข้าค่าย 23ก.พ.-23มีนา62 รอบที ่4


