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1 3160227 กฤตภาส ขีปนวฒันา ม.4 ศรีสะเกษวทิยา ศรีสะเกษ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

2 3160145 กิตติศักด์ิ สายยืด ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

3 3160036 กีรติ ตุงเกษม ม.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

4 3160319 เกจิ คล้ายสุบรรณ ม.5 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

5 3160184 คุณานนต์ ศรีวลัิย นสต. - เชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

6 3160130 จักรินทร์ หวงัเจริญ ม.6 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

7 3160113 จักรี คนจริง ม.4 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

8 3160369 จุฑาวชัร อินนุม่พันธ์ นสต. ต ารวจภูธรภาค6 ตาก ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

9 3160067 เจตภาณุ กล่ันกสิกรณ์ ม.4 สิงห์สมุทร ชลบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

10 3160383 ชยุตม์ชน เดชกิตติขจร ม.5 โยธนิบูรณะ กทม. ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

11 3160254 ชิษณุพงศ์ สร้อยสูงเนิน ม.4 ชัยภูมิภัคดีชุมพล ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

12 3160190 ณัฐพล เขจรชัย ม.4 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

13 3160307 ณัฐวฒัน์ พัสกุล นสต. พิษณุโลก พิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

14 3160290 ตุลย พูนพิทักษ์สกุล นสต. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

15 3160215 ธนชาต บุญสนธิ ม.6 เสาไห้วมิลวทิยานุกูล สระบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

16 3160291 ธนธรรม อินทฉิม ม.5 บางปะกอกวทิยาคม กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

17 3160025 ธรีโชติ พิศลืม ม.4 กระสังพระ บุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

18 3160133 นทพัฒน์ พูลสมบัติ นจอ. ศฝร.ภ.1 นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

19 3160246 บุญฤทธิ ์แสงสุนทร นสต. ต ารวจ กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

20 3160155 ปรมะ เรืองพร้ิม ม.5 มัธยมวดัเบญจมบพิตร กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

21 3160022 ปรเมศ ให้นุช ม.5 พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

22 3160070 ปลายนา โสภา ม.5 สตรีอ่างทอง อ่างทอง ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

23 3160394 พลภัทร ภิรมย์นาค ม.5 - - ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

24 3160217 เพ็ชรโยธนิ สุริโย ม.4 ร้อยเอ็ดวทิยาลัย ร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

25 3160047 ภคพล สิรินาวงษ์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

26 3160196 ภโวทัย รัศมีเลิศกุล ม.5 มารีวทิยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

27 3160079 ภูมิพัฒน์ เจริญสุข ม.6 บ้านไผ่ ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

28 3160257 ภูริภัสสร์ มากซุง ม.5 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

29 3160340 รวภิาส อุไรเลิศ ม.4 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

30 3160192 รัชชานนท์ เนรเพ็ชร ม.5 ปากช่อง นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

31 3160161 วชัรากร พรศิริกาญจน์ ม.5 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม นครปฐม ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

32 3160224 ศักดินนท์ จันทร์ยิม้ ม.5 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

33 3160306 ศุทธสิน พงศ์ทักษิณ ม.4 สตรีวทิยา3 กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

34 3160377 สรวชิญ ์บัณฑิตย์ ม.5 เซนต์คาเบรียล นนทบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

35 3160418 สุพีรณัฐ ศรีนรวรรธน์ ม.5 - กทม ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

36 3160310 อชิรวทิย์ หีตหมืน่ ม.4 ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัย นครปฐม ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

37 3160188 อธวิฒัน์ สร้อยมาลี ม.4 พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

            4. นร.ทีต้่องการเรียนและยังไม่มีรายชื่อ รอสอบรอบถัดไป 15 ม.ค.66

ล าดับ รหัสนักเรยีน ชือ่-นามสกุล ชัน้ โรงเรยีน จังหวัด

            3. นร.ทีจ่องเรียนด้วยเงินสดทีอ่าคารประชาสัมพันธ ์สามารถเลือกทีพ่ักได้

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าเรยีนเสรมิทักษะวิชาการ "โค้งท้าย 66"
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรยีมทหารออนไลน์ ม.4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท.66 เทอม2 ป2ี565 รอบที่ 2

สอบเมือ่ 24 ธนัวาคม 2565 สอบจ านวน 120 ขอ้
หมายเหต ุ1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเนือ่ง วนัที ่10 ม.ีค. - 3 เม.ย.66
            2. นร.ทีม่ีรายชื่อผ่านเกณฑ์กรณุาจองเรยีน ดูรายละเอียดการจองเรียนทีโ่บชัวในเวบ็ไชต์ของรร. ภายในวันที ่15 ม.ค.66 ส่วนทีเ่หลือน าเงินสด มาช าระเงินในวนัรายงานตัววนัที ่10 ม.ีค.66
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            4. นร.ทีต้่องการเรียนและยังไม่มีรายชื่อ รอสอบรอบถัดไป 15 ม.ค.66

ล าดับ รหัสนักเรยีน ชือ่-นามสกุล ชัน้ โรงเรยีน จังหวัด

            3. นร.ทีจ่องเรียนด้วยเงินสดทีอ่าคารประชาสัมพันธ ์สามารถเลือกทีพ่ักได้

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าเรยีนเสรมิทักษะวิชาการ "โค้งท้าย 66"
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรยีมทหารออนไลน์ ม.4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท.66 เทอม2 ป2ี565 รอบที่ 2

สอบเมือ่ 24 ธนัวาคม 2565 สอบจ านวน 120 ขอ้
หมายเหต ุ1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเนือ่ง วนัที ่10 ม.ีค. - 3 เม.ย.66
            2. นร.ทีม่ีรายชื่อผ่านเกณฑ์กรณุาจองเรยีน ดูรายละเอียดการจองเรียนทีโ่บชัวในเวบ็ไชต์ของรร. ภายในวันที ่15 ม.ค.66 ส่วนทีเ่หลือน าเงินสด มาช าระเงินในวนัรายงานตัววนัที ่10 ม.ีค.66

38 3160320 อธษิฐ์นรากร ม.4 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

39 3160467 อริย์ธชั ช านาญศรีสินเพชร ม.5 อมาตยกุล กรุงเทพฯ ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

40 3160350 อาทิตย์ พึง่กุล นสต. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง นครปฐม ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

41 3160234 อานุภาพ พงษ์รอด ม.5 ปราจิณราษฎรอ ารุง ปราจีนบุรี ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66

42 3160199 เอกคง สุวรรณข า ม.4 เเสงทอง สงขลา ผ่านเกณฑ์ และจองเรียนได้ ภายใน 15 ม.ค.66


