
คะแนน คิดเป็น

รวม700 เปอร์เซ็น

คะแนน

1 170015 กฤตติณณ์ จันทรสูรย์ ม.4 3.62 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 300 42.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

2 171043 กฤตยชญ์ กาญจนรัชต์ ม.4 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 364 52.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

3 170753 กษมพล อุทุมพร ม.4 2.5 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี 284 40.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

4 170072 กีรติกานต์ เสนอินทร์ ม.4 3.63 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 343 49.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

5 170088 คณาวุฒิ  แสงอุไร ม.4 3.43 มัธยมฐานบินก าแพงเเสน นครปฐม 270 38.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

6 170098 คุณาธิป ไทยประยูร ม.5 3.56 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 273 39.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

7 170154 ชนกันต์   เลิศนภากูล ม.5 3.1 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 277 39.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

8 170162 ชนาธิป   ทองอร่าม ม.5 2.6 อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพ 305 43.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

9 170181 ชัยชวิน มูลประดับ ม.5 3.56 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 279 39.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

10 170188 ชัยวลัญช์  กล่ินสุคนธ์ ม.4 3.8 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ 277 39.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

11 170193 ชาณุวัฒน์ ตันกมลาสน์ ม.5 3.8 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 432 61.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

12 170208 โชคทวี แดนโนนง้ิว ม.5 3.21 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 288 41.14 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

13 170213 ฌาณุวัตร  คล้ายสุทธ์ิ ม.5 2.62 ภ.ป.ร. วิทยาลัย นครปฐม 273 39.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

14 170227 ณนทภันต์ ชัยบรรณ์ ม.5 3.48 นวมินท ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 318 45.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

ประกาศผลคัดเลือกนร.ม.4-6เข้าเรียนหลักสูตรกุมภาพันธ์ 2562 รหัสคอร์ส 140
[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด



คะแนน คิดเป็น

รวม700 เปอร์เซ็น

คะแนน
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[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

15 170245 ณัฐกร ปรึกษากร ม.6 3.72 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 387 55.29 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

16 170256 ณัฐชนนท์ เจียมจิตวานิชย์ ม.4 3.77 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 327 46.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

17 170263 ณัฐนันท์  เช่ียวกล ม.5 3.45 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ 303 43.29 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

18 170296 ณัฐวัฒน์ เหลืองชูฤทธ์ิ ม.5 2.9 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 334 47.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

19 170449 เดชาธร ประสพศรี ม.5 3.8 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 305 43.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

20 170317 ตะวันฉาย  เจริญท่ัว ม.5 3.56 ทวีธาภิเษก กรุงเทพ 271 38.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

21 170318 ติณภัทร์ ต่อยน่ึง ม.5 3.1 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 314 44.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

22 170375 ธนภูมิ ค าพวง ม.4 3.62 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 271 38.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

23 170430 ธีรภัทร   เเย้มมณีชัย ม.5 3.65 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 322 46.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

24 170466 นภัสดล วิรุฬบุตร ม.4 2.9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพ 279 39.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

25 170487 นิรุทธ  ศิริประไพ ม.5 3.4 สาธิตเกษตรฯก าเเพงเเสน นครปฐม 273 39.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

26 170488 เนติพงษ์ คณะแพง ม.6 3.78 เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 339 48.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

27 170521 ปรมินทร์ อินทรประสิทธ์ิ ม.5 3.81 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 297 42.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

28 170532 ปล้ืมปิติ  อยู่เกษ๋ม ม.5 3.6 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 273 39.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด
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[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

29 170535 ปวริศร์ ชักชวน ม.6 3.78 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 315 45.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

30 170600 พลับพลาพันธ์ุ  ฤทธ์ิคง ม.5 3.6 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 271 38.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

31 170605 พสุธรณ์  วงษ์วรรณวิทย์ ม.5 3.73 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 311 44.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

32 170608 พัฒนพงศ์ เช้ือบุญมี ม.5 3.12 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 292 41.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

33 170631 พีรพัฒน์ เพียรพยุห์ ม.4 3.7 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพ 311 44.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

34 170634 พีรวัส ชูศักด์ิ ม.4 3.97 เตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพ 508 72.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

35 170651 ภัคพล   สังข์แก้ว ม.4 2.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ 290 41.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

36 170673 ภานุวัฒน์   เมฆมะตูม ม.4 3.65 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 276 39.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

37 170685 ภูดิศ ศรีพวงทอง ม.5 3.76 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 290 41.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

38 170691 ภูบดี กิวัฒนา ม.5 3.8 ศรีสวัสด์ิวิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 347 49.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

39 170750 รัชชานนท์ สีสังข์ ม.5 3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 334 47.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

40 170758 รัฐศักด์ิ พิลาสุข ม.4 3.5 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 286 40.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

41 170763 รามนรินทร์  ต๋ันค า ม.4 3.8 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 322 46.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

42 170769 ลธีชล ไพฑูรย์ ม.4 3.44 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 278 39.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด
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[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

43 170780 วชิรวิทย์  แก้วไทย ม.6 3.8 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 339 48.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

44 170784 วชิรวินทร์  วรเมศร์กานนท์ ม.4 3.17 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 308 44.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

45 170788 วรนภ ใหลตระกูล ม.5 3.02 สาธิต จอมบึง ราชบุรี 279 39.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

46 170876 ศุภณัฐ  นุชอุดม ม.5 3.85 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 312 44.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

47 170881 ศุภณัฐ มโนสันติภาพ ม.5 3.92 วชิราวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร 371 53.00 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

48 170884 ศุภมงคล  อ้นอุระ ม.4 3.6 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 349 49.86 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

49 170916 สัณห์ปะวีณ  ลาลุน ม.4 3.52 นวมิทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี นนทบุรี 281 40.14 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

50 170926 สิทธิชัย ตันกมลาสน์ ม.4 3.5 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 334 47.71 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

51 170962 สุพัฒน์   มาคุ้ม ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 290 41.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

52 171004 อัครวิทย์ ธรรมธนารักษ์ ม.6 3.96 มหิดลวิทยานุสรณ์ กรุงเทพ 542 77.43 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

53 171014 อาทิตย์  แจ่มดวง ม.6 3.8 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี กรุงเทพ 270 38.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

54 171013 อานพ  บูชา ม.5 3.8 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 365 52.14 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

55 171020 อิทธิพล  ทองใหญ่ ม.5 3.26 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 354 50.57 สอบผ่าน กรุณาจองเรียนตามท่ีร.ร.ก าหนด

รายช่ือนร.ส ารอง
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[พิจารณาจากผลสอบโครงการรางวัลคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ คร้ังท่ี 4]

สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

1 170341 ธนกร  จุระกะนิสก์ ม.4 - เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 269 38.43 ส ารองล าดับ 1 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

2 170220 ฐิติวัฒน์ ใจซ่ือตรง ม.4 3.16 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 267 38.14 ส ารองล าดับ 2 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

3 170622 พิสกร  ศิริเอก ม.4 3.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 267 38.14 ส ารองล าดับ 3 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

4 170731 ยศวัฒน์ แก้ววิเศษ ม.5 3.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 266 38.00 ส ารองล าดับ 4 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

5 170114 จิตรคุปต์ นกแก้ว ม.5 3.86 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพ 265 37.86 ส ารองล าดับ 5 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

6 170675 ภานุพงศ์  เจริญรักษ์ ม.4 3.33 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี 265 37.86 ส ารองล าดับ 6 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

7 170854 ศิริวัฒน์ สาระขันธ์ุ ม.5 2.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 263 37.57 ส ารองล าดับ 7 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

8 170996 อมรเทพ ใหญ่ดี ม.5 2.9 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 263 37.57 ส ารองล าดับ 8 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

9 170030 กฤษณะ  สายสวาท ม.4 3.03 สาธิต มรภ. นครปฐม นครปฐม 263 37.57 ส ารองล าดับ 9 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

10 170428 ธีรพัฒน์  บูรณะสิงห์ ม.4 3.8 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 263 37.57 ส ารองล าดับ 10 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

11 170569 พงศ์พิสุทธ์ิ  จิวเดช ม.4 3.41 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 263 37.57 ส ารองล าดับ 11 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

12 170033 กษม  ตรีพืช ม.5 2.98 ชลราษฎรบ ารุง ชลบุรี 262 37.43 ส ารองล าดับ 12 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

13 170564 พงศกรณ์  เกิดภาณุพัฒน์ ม.4 3.22 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 262 37.43 ส ารองล าดับ 13 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

14 170099 คุณานนต์  ปุญญธรรม ม.4 3.75 พรหมานุสรณ์ เพชบุรี 261 37.29 ส ารองล าดับ 14 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ
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สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

15 170373 ธนภัทร จันทร์แก้ว ม.4 3.88 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 261 37.29 ส ารองล าดับ 15 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

16 170896 สกรรจ์   ทองกาน ม.4 3 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 261 37.29 ส ารองล าดับ 16 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

17 170416 ธัญวัฒน์  ทองสร้อย ม.5 2.69  อ่างทอง 260 37.14 ส ารองล าดับ 17 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

18 170434 ธีรภัทร   รุ้งราศรี ม.5 3.63 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 260 37.14 ส ารองล าดับ 18 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

19 170694 ภูภริศ สุรชิต ม.5 3.11 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบ 260 37.14 ส ารองล าดับ 19 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

20 170807 วัชรชัย ศรีวรรณชัย ม.5 3.4 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ 260 37.14 ส ารองล าดับ 20 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

21 170225 ณฐวีร์    ชัยสมิต ม.4 3.5 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 260 37.14 ส ารองล าดับ 21 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

22 170522 ปรเมศร์  ม่ิงเมือง ม.5 3.64 สวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี นนทบุรี 259 37.00 ส ารองล าดับ 22 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

23 170733 โยธิน  ชายสา ม.5 2.98 ดรณาราชบุรี ราชบุรี 259 37.00 ส ารองล าดับ 23 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

24 170806 วสุ  สังข์ประไพ ม.4 3.33 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 259 37.00 ส ารองล าดับ 24 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

25 170063 กิตติพงษ์  พูลสวัสด์ิ ม.5 3.2 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 258 36.86 ส ารองล าดับ 25 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

26 170379 ธนวัฒน์   แก้วมณี ม.4 กรรณสูตศึกาาลัย สุพรรณบุรี 258 36.86 ส ารองล าดับ 26 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

27 170667 ภาคภูมิ เก่ียวสันเทียะ ม.6 3.47 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 257 36.71 ส ารองล าดับ 27 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ

28 170186 ชัยพิสิฐ ฤทธ์ิชู ม.4 3.63 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 257 36.71 ส ารองล าดับ 28 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ
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สอบเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

               2. ผู้สอบผ่าน กรุณาช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี  12 ม.ค. 62 และช าระค่าเรียนส่วนท่ีเหลือภายใน 10 ก.พ.62 (หากไม่มีการจองเรียนถือว่านร.สละสิทธ์ิ)

               3. นร.ท่ีเข้าเรียนหลักสูตรน้ี ทุกคนต้องสมัครสอบ 4  เหล่า ให้เรียบร้อยก่อนเข้าแคมป์

ผลการพิจารณา

** กรุณาตรวจสอบวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน **

โรงเรียน จังหวัดท่ี

รหัส

ประจ าตัว

สอบ

ช่ือ - นามสกุล ช้ัน เกรด

29 170767 โรจนินทร์  ใจประเสริฐ ม.4 2.7 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 257 36.71 ส ารองล าดับ 29 รอเรียกเม่ือมีคนสละสิทธ์ิ


