
1 651014 กฤตภาส   หงษ์ทอง ม.4 ปทุมวิไล ปทุมธานี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

2 650584 กิตติพัฒน์  ครองศิลป์ ม.5 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ นครปฐม ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

3 650922 เฉลิมราช  อารมณ์ ม.4 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

4 650240 ณฐภัทร  หิรัญพงษ์ ม.4 สาธิตมรภ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

5 651301 ทีปภัทร เคหะนาค ม.4 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

6 620768 ธนภัทร  สุวรรณประเสริฐ ม.5 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

7 650670 ธนวัฒน์  ศิริบัวพันธ์ ม.4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

8 640301 ธัญย์ธร  พยาเครือ ม.4 คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

9 650940 ธีรเดช  ยืนชีวิต ม.6 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

10 650491 นาวิน ดาวเรือง ม.4 ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

11 650735 นิติรัฐ  นิลม่วง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

12 650248 ปุญญพัฒน์ จิตรจุลชลวัฒน์ ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

13 650047 พัชรพล  ปู่มาก ม.4 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

14 650332 พัทธพล  ทองสัมพันธ์ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

15 640496 ภัทร  หงษ์รักษ์ ม.4 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

16 650504 ภาวัช  กุลวิมลประทีป ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

17 640502 ภูมิรัฐฐ์ สุคนธนิตย์ ม.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

18 640778 ศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ ม.4 พระนารายณ์ ลพบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

19 640607 ศิวกร  ราษฎร์ภูธร ม.4 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

20 640527 ศุภกร  นิยมสุข ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

21 610565 ศุภณัฐ  จงไทยรุ่งเรือง ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

22 640765 ศุภวิชญ์  กิคอม ม.5 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

23 651005 สิทธิพัฒน์  นาคะมะนัง ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

24 640439 สืบสกุล  สิทธิ ม.4 ทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ ผ่านรอบที่ 4 จองเรียนภายใน 12 ก.พ.66

ผลการพิจารณาเข้าโค้งท้าย66

              3. นร.ทีจ่องเรียนด้วยเงินสดที่อาคารประชาสัมพันธ์ สามารถเลือกที่พักได้
              4. นร.ที่เคยเรียนหลักสูตรปิดเทอมตุลา 2565 (ห้วง 5-24 ต.ค.65) ให้ตรวจสอบในโควตาจากผลสอบปิดเทอมตุลาอีกคร้ัง

ล าดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เขา้เรียนเสริมทักษะวิชาการ "โค้งท้าย 66"
 คัดเลือกจากหลักสูตรเปิดเทอมเตรยีมทหารวันอาทิตย์ ระดบัชั้น ม.4-6 (เรยีนห้วง 12 พ.ย.65 - 11 ก.พ.66) รอบที่ 4

สอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 จ านวนข้อสอบ 225 ข้อ
"มุ่งเน้นความซ่ือสัตย์ในการท าข้อสอบเพ่ือประเมินผลได้จริง"

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเนื่อง วันที่ 10 ม.ีค. - 3 เม.ย.66
              2. นร.ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ กรุณาจองเรียนภายในวันที่ 12 ก.พ.66 ส่วนที่เหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันที่ 10 ม.ีค.66


