
1 315266 กฤติเดช คัยนันทน์ ม.4 3.72 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

2 315641 กฤษณะ รักษาชนม์ ม.5 3.28 มัธยมตระการพชืผล อุบลราชธานี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

3 315647 กิตติภฎั ไชยยันต์บูรณ์ ม.4 3 สวนธน กรุงเทพ ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

4 315138 คงกฤช อินทร์น้อย นายสิบต ารวจ 0 ศฝร.ภ.๘ สุราษฎร์ธานี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

5 315074 ณัฐนนท์ หงษใ์จสี ม.4 3.48 บุญวาทย์ ล าปาง ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

6 315392 ทินภทัร รอดงาม ม.5 1.5 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

7 315133 ธนภณ อยูว่ิทยา ม.5 3.41 ศรียาภยั ชุมพร ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

8 315015 ธนัตถ์ อนุสา ม.4 2.64 มหาวชิราวุธ สงขลา ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

9 315497 ธัชธรรม ถาคพทิักษ์ ม.4 3.54 วัดเขมาภริตาราม นนทบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

10 315620 ธีรพงศ์ ประชุมสุข ม.5 3.5 - - ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

11 315226 ธีรพฒัน์ ค ามา ม.4 3 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

12 315188 นิติพฒัน์ สัญญา ม.4 3.88 พะเยาพทิยาคม พะเยา ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

13 315468 ปวริศ แก้วพรม ม.5 3.67 พมิายวิทยา นครราชสีมา ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

14 315038 ปวิช ยวนพนัธ์ ม.6 3.55 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

15 315134 ปัญญาวุธ วรรณะรุ่งโรจน์ ม.5 3.96 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

16 315436 ปิยะวัฒน์ รุ่งเรืองโชคชัย ม.4 3.16 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

17 315269 พงศกร บุญชี ม.6 3 สิงหบ์ุรี สิงหบ์ุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

18 315537 พศวีร์ ศักด์ิศรีสกุล ม.5 3.5 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี กาญจนบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

19 315107 พรีดนย์ ระวังสุข ม.5 2.35 เฉลิมพระเกียรติ ภเูก็ต ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

20 315303 ภตูะวัน  แต่แดงเพชร ม.5 3.85 พบิูลมังสาหาร อุบลราชธานี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

21 315285 ภผูา อินทนู ม.4 2.6 สารสาสร์วิเทศบางบอน กรุงเทพ ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

22 621082 ภมูิ ประยูรรัตน์ ม.5 3.5 อัสสัมชัญ กรุงเทพ ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

23 620380 มาฆพงศ์ ภมูิพงศ์ ม.5 2.92 ภเูก็ตวิทยาลัย ภเูก็ต ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

24 315697 ยศวัฒน์ นวพติร ม.6 2.64 เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

25 621258 รณสิทธิ เพช็ร์ดี ม.4 3.22 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

26 315219 รัชชานนท์ เทียนเงิน ม.5 2.33 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

27 315106 วิทวัส ผู้เจริญ ม.4 2.7 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

28 315239 ศิขรินทร์ เรืองเดช ม.5 3.3 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

29 315151 ศิวกร เอีย่มส าอางค์ ม.5 3.92 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

30 315304 ศุภณัฐ กลัมพสุต ม.4 3 มอ.ว สุราษฎร์ ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

31 315612 สุปัญญา เพชรทองเกล้ียง นายสิบต ารวจ 0 - - ผ่านรอบที ่3 (จองเรียนภายใน 31 ต.ค.63)

               2. นร.สามารถช าระค่าเรียนเตม็จ านวนได ้ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าแคมปป์ดิเทอมพ.ย.63 
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรียมทหารเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4-6 เทอม 1/63

ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จากผลสอบ 24 ต.ค.63
หมายเหต ุ  1. กรุณาช าระค่าจองเรียนหรือช าระเงินเตม็จ านวน ภายในวันที ่31 ต.ค. 63 (หากไม่จองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)
                   ทีเ่รือนประชาสัมพันธ์  (หากไม่จองเรียนถือว่านร.สละสิทธิ์)

การพิจารณาเขา้ค่าย

               3. ช าระค่าจองเรียน 4,000 บาท เปน็เงินสด หรือโอนผ่านธนาคารตามวันเวลาทีก่ าหนด (ธ.ธอส.094-11-001777-5 ในนามขตัตยิาพร ค าอาจ) 
               4. ผู้ทีช่ าระค่าเรียนเปน็เงินสด จะใหส้ิทธิใ์นการเลือกทีพั่กได ้/ สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี ่032-389296  ทกุวันเวลา 0830-1600

** กรุณาตรวจสอบวันปดิภาคเรียนของโรงเรียนนักเรียนก่อนการจองเรียน หากจองเรียนแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน **

ที่     รหสัประจ าตวั                      ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      


