
1 630472 กมลพัฒน์    จนัทรมาศ ม.5 3.81 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

2 601702 กฤติณ   ใจออ่น ม.4 3.20 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

3 630497 กฤษณพงษ์   ชาลีเฉลิมรัตน์ ม.5 2.13 ชา่งฝีมอืทหาร กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

4 610523 กอ้งภพ   เรืองประชา ม.4 2.73 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

5 621078 กนัต์ธภีพ  ปิ่นทอง
 ม.5 2.8 รักษ์วทิยา 
 ประจวบคีรีขนัธ์ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

6 611028 กติติ   จรีนันทพร ม.4 2.45 สารสาสน์วเิทศสมทุรสาคร สมทุราสาคร ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

7 601420 กติติพศ   วจิติรถาวร ม.4 3.20 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

8 630220 กติติพัฒน์   ศรีพุฒนิพนธ์ ม.4 3.00 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

9 621271 เกยีรติกลุ  ศรีโนนยาง ม.4 3.3 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

10 590467 คุณากร   ทับทิมทอง ม.4 3.00 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

11 630661 จกัรพล  เจยีมตระกลู ม.4 3.02 สาธติ มศว.ประสานมติร กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

12 600578 จณิณธรรม   มบีุญธรรม ม.4 2.86 สารสาสน์วเิทศบางบอน กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

13 610605 จริภัทร   รูปทอง ม.5 2 วดัเขาวงั ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

14 630517 จลุจกัร     ล้วนวเิศษ ม.6 2.90 องครักษ์ นครนายก ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

15 620230 ชนชน   ฉววีรรณ ม.3 3.18 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

16 630606 ชนันกรณ์  คุ้มพันธแ์ยม้ ม.4 3.03 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

17 630518 ชวกร   มว่งทอง ม.6 2.76 กบินทร์วทิยา ปราจนีบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

18 610879 ชษิณุพงศ์   จนัทร์ชื่น ม.4 3.14 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

19 610581 ณัฏฐชยั  เกษมสวสัด์ิ ม.4 3.17 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

20 600576 ณัฐพงศ์   สุขชยัรังสรรค์ ม.4 2.98 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

21 610010 ณัฐพงษ์  อารมยธ์นานนท์ ม.5 2 สตรีสมทุรปราการ สมทุรปราการ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

22 611378 ณัฐพัชร์   สินพูลผล ม.4 2.68 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

23 621238 ณัฐวรรธน์ ชื่นวชริศิริ ม.4 3 มธัยมวดัสิงห์ กรุงเทพฯ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

24 601211 ณัฐวฒัน์   เจริญทรง ม.4 3.50 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

25 610731 ณัฐวฒิุ  สุ่มเนียม ม.4 3.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

26 630641 ณัฐวฒิุ  หิรัญ ม.4 3.01 วดัไร่ขงิวทิยา นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

27 630735 ดัง   ชพูาน ม.4 3 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม ติดต่อฝ่ายปกครอง 032-389296

28 630526 ติณณภพ รัตนวจิติร ม.5 2.3 สาธติราชนครปฐม นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

29 601496 ทักษ์   วรรณสกลุ ม.4 ถาวรานุกลู สมทุรสงคราม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

30 630045 เทวญั  รุกขโภชน์ ม.4 2.92 ราชวนิิตมธัยม กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

31 600767 ธนกฤต     พรายศรีสุข ม.4 3.1 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

32 630528 ธนชติ   ทวบีูรณ์ ม.4 3.58 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

33 630572 ธนวฒัน์   แมน้สุรางค์ ม.5 3.40 สามพรานวทิย์ นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

34 610480 ธรรศธรณ์   สมบุญ ม.4 2.39 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

35 600393 ธชัชยั   มุ่งผลกลาง ม.4 2.9 สตรีวทิยา 3 กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

36 620348 ธนัยณ์ภัทร   ชาแจง้ ม.4 3.50 เบญจมเทพอทุิศ เพชรบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

37 620077 ธรีาภัทร   ค าวลัิย ม.4 3.96 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

38 600031 นฤชกร   เบญจมาลา ม.6 2.5 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าแคมปป์ดิเทอมพ.ย.63 
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรียมทหารเรียนที่สถาบัน ระดับชัน้ ม.4-6 เทอม 1/63

ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จากผลสอบ 24 ต.ค.63
หมายเหต ุ  1. กรุณาช าระค่าจองเรียนหรือช าระเงินเตม็จ านวน ภายในวนัที่ 31 ต.ค. 63 (หากไม่จองเรียนถือวา่นร.สละสทิธิ์)
                   ที่เรือนประชาสมัพันธ ์ (หากไม่จองเรียนถือวา่นร.สละสทิธิ์)

การพิจารณาเข้าค่าย

               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท เป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวนัเวลาที่ก าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขัตตยิาพร ค าอาจ) 
               4. ผู้ที่ช าระค่าเรียนเป็นเงินสด จะให้สทิธิ์ในการเลอืกที่พักได ้/ สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี่ 032-389296  ทุกวนัเวลา 0830-1600

** กรุณาตรวจสอบวนัปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแลว้ทางโรงเรียนขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      



               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 

หมายเหต ุ  1. กรุณาช าระค่าจองเรียนหรือช าระเงินเตม็จ านวน ภายในวนัที่ 31 ต.ค. 63 (หากไม่จองเรียนถือวา่นร.สละสทิธิ์)
                   ที่เรือนประชาสมัพันธ ์ (หากไม่จองเรียนถือวา่นร.สละสทิธิ์)

การพิจารณาเข้าค่าย

               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท เป็นเงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวนัเวลาที่ก าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขัตตยิาพร ค าอาจ) 
               4. ผู้ที่ช าระค่าเรียนเป็นเงินสด จะให้สทิธิ์ในการเลอืกที่พักได ้/ สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี่ 032-389296  ทุกวนัเวลา 0830-1600

** กรุณาตรวจสอบวนัปิดภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแลว้ทางโรงเรียนขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน **

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จงัหวดั      

39 630662 นฤชา  แยม้กล่ิน ม.4 2.23 สมทุรสาครวทิยาลัย สมทุรสาคร ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

40 630436 นฤดล   ชื่นสงวน ม.4 3.27 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

41 600613 นัธทวฒัน์   แดงวสุิทธิ์ ม.4 3.82 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

42 620663 นิติรุจน์   แสงทอง ม.4 2.75 อนันาลัย สมทุรสาคร ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

43 630044 ปรเมษฐ์   บุญนามน ม.4 3.16 สันติราษฎร์วทิยาลัย กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

44 611302 พงศธร   ชนิอกัษร ม.4 2.94 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

45 620340 พิสิษฐ์   งามใจ ม.4 3.50 มธัยมวดัหนองแขม กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

46 610685 พีรวชิ   เฉลิมเกยีรติ ม.4 3.5 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

47 621165 พุทธ ิ แกว้พินิจ ม.4 3.31 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

48 601457 ภัทรพล   เสรีเผ่าวงษ์ ม.4 3.50 เดชอนุสรณ์ นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

49 601102 ภาณุพงศ์   จนัทร์ทอง ม.4 3.83 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

50 621284 ภีม  บุญเรือง ม.5 3.25 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

51 630350 ภูวฤทธิ์   พยคัฆานนท์ ม.4 3.83 สายธรรมจนัทร์ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

52 580673 มงคลพัฒน์   เกาสังข์ ม.6 3.3 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

53 630571 รัชพล   วภิาวนิ ม.4 2.95 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

54 630544 รัฐศาสตร์   ซิระเซ็น ม.4 3.58 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

55 620786 วชริวชิญ์   สุขประเสริฐ ม.4 3.26 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

56 620807 วรากร   บุญทองดี ม.4 3.06 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

57 600155 วรินทร  พรายศรี ม.5 3.93 ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

58 630555 ววิฒัน์   พันธุ์ลี ม.5 3.03 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

59 600848 วศิวะ   ค าบาง ม.4 3.75 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

60 600693 ศุภชยั   เลิศอนันต์ ม.4 3.20 วดัราชาธวิาส กรุงเทพ ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

61 630450 สรวชิญ์   อู่ทอง ม.4 3 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

62 630660 สรวศิ  วเิชยีรรัตน์ ม.5 3.5 ท่ามะขามวทิยา ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

63 630725 อโณทัย    ล้ิมไพเราะ ม.5 2.5 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี ผ่านรอบที่ 3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)


