
คิดเป็น
เปอร์เซ็น

1 3150335 จีรพัฒน บุญบัง ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 77.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

2 3150312 ชิษณุพงษ์  ป้องกัน ม.5 ศรีสงครามวิทยา เลย 75.38 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

3 3150318 ปุณยวีร์ ธระเสนา ม.5 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 45.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

4 3150375 กรวิชญ์ หนูสม ม.6 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี 76.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

5 3150219 วรเมธ เพ่ิมนาม นสต. 75.29 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

6 3150040 สุทธิภัทร์ กันตรี ม.5 รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนครปฐม 62.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

7 3150128 พิทวัส ดวงฟู ม.4 บว ล าปาง 75.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

8 3150468 คณิศร นาคแย้ม ม.4 สนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 75.19 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

9 3150172 ปฏิญญา สังข์พนัส ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 68.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

10 3150173 ชวนากรณ์ จอนพงษ์ ม.5 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 52.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

11 3150384 ปัญญพนต์ ฤทธิรักษ์ ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าเเหง(ฝ่ายมัธยม)กรุงเทพมหานคร 45.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

12 3150242 ธัญพิสิฐป์ เจริญชัย ม.6 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 68.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

13 3150365 กลวัชร บัวจันทร์ นสต. สภ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

14 3150060 วีรภัทร เขมสุนทรารัตน์ ม.5 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 58.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

15 3150157 ภูริภัทร หล่ิวรุ่งเรือง ม.4 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพ 44.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

16 3150020 ชัยสิทธ์ิ เจริญ ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 78.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

17 3150296 ณัฐชานนท์ ทรัพย์ประสิทธ์ิ ม.4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 62.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

18 3150265 ธนชาต บุญสนธิ ม.6 เสาไห้วิมลวิทยานุกูล สระบุรี 58.19 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

19 3150234 วรายุทธ พุกผล ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 57.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

20 3150369 ศักดินนท์ จันทร์ย้ิม ม.5 อุดรพิชรักษ์พิทยา อุดรธานี 57.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

21 3150094 มนัสนันท์ ธารานิติกุล ม.4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีนนทบุรี 54.00 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

22 3150347 คุณานนท์ ศรีเดช ม.5 กศน. อุดรธานี 52.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

23 3150195 พชร วงษ์วิจารณ์ ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 47.33 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

24 3150200 สิทธิกร สุทธพันธ์ ม.4 มงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกมัธยม เชียงใหม่ 65.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

25 3150410 จิรวัฒน์ คันธจันทร์ ม.5 สตรีวิทยา2 กรุงเทพ 59.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

26 3150147 เอกธนัช โมฬี ม.6 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 58.33 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

27 3150103 ชโยฑิต เสาโกมุท ม.5 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 57.76 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

28 3150378 ชนพัตณ์ ศิริสวัสด์ิวงษ์ ม.4 เซนต์คาเบรียล กทม. 55.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

29 3150328 ณัฐดนัย ไชยอ้าย ม.5 ปัว น่าน 55.29 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

30 3150201 ธีรนนท์ เจริญไชย ม.6 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 55.24 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

31 3150375 อาทิตย์ พ่ึงกุล นสต. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง นครปฐม 54.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

32 3150039 อธิศ ธรรมานนท์ ม.5 ชลราษฎรอ ารุง ชลบุรี 54.62 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

33 3150181 ธนวรรธน์ กุตนันท์ ม.5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 54.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

34 3150431 จุฬากรณ์ ต๊ะอ้าย ม.4 ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ก.ท.ม 53.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

35 3150215 ธนภัทร พรมลาย ม.4 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี 50.76 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

36 3150438 ยศกร สีส าลี ม.5 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี 47.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

37 3150396 ธนกร เท่ียงตรง นสต. ชลบุรี ชลบุรี 46.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

38 3150112 ธนธรรม อินทฉิม ม.5 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ 45.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

39 3150029 พัฒน์ปิติ เนียมหอมเตชะกูล ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 45.76 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

40 3150360 ติณณ์ภพ รัตนจรรยา ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 45.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

ผลการพิจารณาเข้าเรียนปิดเทอมตุลา "65ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน      โรงเรียน จังหวัด

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65" รอบท่ี 1
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม .4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท .66 สอบเม่ือ 10 ก.ค.65  เกณฑ์รวม 40% และผ่านอังกฤษ 30%

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565
             2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65
             3. ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือและเคยเข้าเรียนหลักสูตรม.3ข้ึน ม.4 ให้ตรวจสอบการคัดเลือกจากหลักสูตรแคมป์เมษา65 หรือรอสอบคร้ังถัดไป 07 ส.ค.65



คิดเป็น
เปอร์เซ็น

41 3150408 สรวิชญ์ บัณฑิตย์ ม.5 เซนต์คาเบียล นนทบุรี 58.33 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

42 3150224 ธีรพัฒน์ สวยรูป ม.5 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 57.67 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

43 3150146 กฤติธี ลิหงวน ม.6 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 57.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

44 3150463 ภูเดชา หม่ันนิยม ม.5 ธัญรัตน์ ปทุมธานี 54.19 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

45 3150122 จิรโชติ พรมโพธิน ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 54.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

46 3150429 คุณานนต์ คงดี ม.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 54.10 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

47 3150383 เจตภาณุ กล่ันกสิกรณ์ ม.4 สิงห์สมุทร ชลบุรี 53.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

48 3150102 ปรเมศ ให้นุช ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 51.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

49 3150118 ปั ณ ณ ธร  ปาน เจริญ  ม.4 สุ ราษฎร์ ธานี สุ ราษฎร์ ธานี 50.62 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

50 3150535 พชร ถุงน้ าอ่าง ม.4 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 50.00 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

51 3150377 รณิศ นาวารัตน์ ม.4 แสงทองวิทยา สงขลา 49.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

52 3150452 ฐิติพงศ์ ค านิมิตร ม.4 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 48.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

53 3150381 ก้องภพ เลาหะพิพัฒน์ชัย ม.6 นครนายกวิทยาคม นครนายก 46.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

54 3150057 วรเมธ ประยงค์ตระกูล ม.4 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 46.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

55 3150179 นิธิศ อบมาลี ม.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 45.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

56 3150316 พุทธรักษ์ รอดม่วง ม.6 เทพศิรินทร์ นนทบุรี  นนทบุรี 44.29 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

57 3150489 นราวิชญ์ อินทร์มณี ม.5 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 64.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

58 3150174 ปุณยวัจน์ ทวีศรี ม.5 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 56.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

59 3150166 เธียรสิริ กาฬแก้ว ม.4 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ปัตตานี 55.10 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

60 3150466 กฤษณะ บุญจิตร นสต. กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 54.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

61 3150120 พงศภัค วิทยาประดิษฐ์ ม.6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ กรุงเทพฯ 53.00 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

62 3150031 วิชยุตม์ วุฒิมาคุณ ม.5 สตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร 52.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

63 3150120 ภูริช หินวิเศษ ม.4 พป. นครปฐม 51.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

64 3150486 นัฏฐวัฒน์  หวังพิมล ม.5 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร 51.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

65 3150237 ธนกร จันเหมือน ม.4 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 51.67 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

66 3150267 ทัตพงศ์ ไชยมงคล ม.5 พะเยาพิทยาคม พะเยา 50.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

67 3150300 ราชย์ นาคะตะ ม.4 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 50.24 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

68 3150385 วัชรากร พรศิริกาญจน์ ม.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 49.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

69 3150140 ปรัชรัตน์ พลที ม.5 เลยพิทยาคม เลย 48.76 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

70 3150578 ยศกร เม็งไธสง ม.4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 46.33 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

71 3150271 พงศธร ชาญณรงค์ ม.5 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 44.33 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

72 3150075 ณฐนน ศรีสุข ม.6 บดินทรเดขา2 กรุงเทพ 43.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

73 3150113 สุกฤษฎ์ิ เสมอค า ม.4 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 41.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

74 3150497 ณัฐวุฒิ สุ่มเนียม ม.6 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 61.62 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

75 3150108 วีรยุทธ สุวรรณมณี นสต. - สงขลา 60.52 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

76 3150353 เขมทัต ค าก าจร ม.5 ธาตุพนม นครพนม 57.38 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

77 3150491 เลิศพิสิษฐ์  วิสัชนาม ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 56.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

78 3150488 กิตติศักด์ิ สายยืด ม.5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 52.52 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

79 3150203 ณภัทร ผูกฤทัย ม.5 อยุธยานุสรณ์ สระบุรี 51.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

80 3150093 อนุวัต บุญยืน ม.4 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 51.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

ผลการพิจารณาเข้าเรียนปิดเทอมตุลา "65

             3. ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือและเคยเข้าเรียนหลักสูตรม.3ข้ึน ม.4 ให้ตรวจสอบการคัดเลือกจากหลักสูตรแคมป์เมษา65 หรือรอสอบคร้ังถัดไป 07 ส.ค.65

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน      โรงเรียน จังหวัด

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65" รอบท่ี 1
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม .4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท .66 สอบเม่ือ 10 ก.ค.65  เกณฑ์รวม 40% และผ่านอังกฤษ 30%

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565
             2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65



คิดเป็น
เปอร์เซ็น

81 3150348 ธีรสิทธ์ิ อินทรโยธิน ม.6 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพ 51.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

82 3150185 ณภัทร โชติรัตน์ ม.5 อุตรดิถต์ อุตรดิตถ์ 49.76 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

83 3150059 อาชวิณ ปัญญานันท์ ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 49.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

84 3150104 ไวยกูรย์ บุญใหญ่เอก ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 48.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

85 3150178 อโณทัย เนตรประจักษ์ ม.5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 48.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

86 3150402 ภากร ศรีคัฒนพรหม ม.5 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 46.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

87 3150041 พัชรพล ศรีสุวรรณ ม.5 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 44.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

88 3150097 สิปปภาส จอนเกิด ม.5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 42.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

89 3150564 ชวนากร แก้วคง ม.5 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ 41.05 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

90 3150372 อดิรุจ แก้วฮ่องค า ม.6 มัญจาศึกษา ขอนแก่น 62.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

91 3150146 ปรัญชัย สุวรรณพันธ์ ม.6 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 61.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

92 3150404 ณัฐดนัย อ่อนค า ม.5 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 57.05 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

93 3150413 อุกฤษฏ์ แอร่มหล้า ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี 55.62 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

94 3150260 ภาณุวิชญ์ สมรรถชัย ม.5 พัทลุง พัทลุง 54.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

95 3150458 ศักร์สฤษฏ์ พงษ์สิงห์ ม.4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเพชรบุรี 54.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

96 3150069 สหวุฒิ ข าขม ม.4 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 53.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

97 3150236 ชานนท์ ณ นคร ม.6 วชิรานุกูล สงขลา 52.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

98 3150089 กีรติ ตุงเกษม ม.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 52.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

99 3150380 ภโวทัย รัศมีเลิศกุล ม.5 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 52.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

100 3150171 ศุภทัต ทุมมากรณ์ ม.6 เตรียมอุดมศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 50.33 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

101 3150539 ปกรณ์ ด าเกล้ียง ม.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 49.00 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

102 3150009 ณัฐวุฒิ น้อยพันธ์ นสต. ศฝร.ภ.2 ชลบุรี 44.38 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

103 3150047 ศรณ์ เจริญเฉลิมศักด์ิ ม.4 เบญจม นครศรีธรรมราช 44.00 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

105 3150143 ภัทรพล เพ็งสุข ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 43.62 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

106 3150176 ศุภณัีฐ พิมพ์มีลาย ม.4 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 42.67 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

107 3150476 ศุภเชฏฐ์ นัยนา ม.6 บางบัวทอง นนทบุรี 58.62 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

108 3150541 ธีรธัช อุนพานทอง นสต. - กรุงเทพมหานคร 50.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

109 3150309 มนดนัย โสภัย ม.5 เจียรวนนท์อุทิศ2 นครราชสีมา 50.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

110 3150467 อริย์ธัช ช านาญศรีสินเพชร ม.5 อมาตยกุล กรุงเทพฯ 49.57 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

111 3150227 ธนวัฒน์ ศิริบัวพันธ์ ม.4 กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร 48.19 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

112 3150428 อนุเจษ ศิลปวิจารณ์ ม.5 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 47.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

113 3150228 กันตินันท์ จินเลิศ ม.4 โยธินบูรณะ กรุงเทพ 45.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

114 3150501 อมรเทพ สุวรรณนิตย์ ม.5 มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 44.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

115 3150109 ศุภกร มณีธรรม ม.4 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ 42.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

116 3150311 สหเกียรติ ชมภูประเภท ม.5 สุทธิ กทม 62.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

117 3150487 จุฑาวัชร อินนุ่มพันธ์ นสต. ภ.6 ตาก 57.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

118 3150230 ก้องภพ จุลรังสี ม.4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 51.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

119 3150399 สัณฐิศักด์ิ ห้วงทรัพย์ ม.6 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 50.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

120 3150326 วิศวกร จตุรพิธพรไชย ม.4 ภูเขียว ชัยภูมิ 49.48 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

121 3150303 ปวเรศ ภูษาไสย ม.5 กรุงเทพฯ 47.00 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

ผลการพิจารณาเข้าเรียนปิดเทอมตุลา "65

             2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65
             3. ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือและเคยเข้าเรียนหลักสูตรม.3ข้ึน ม.4 ให้ตรวจสอบการคัดเลือกจากหลักสูตรแคมป์เมษา65 หรือรอสอบคร้ังถัดไป 07 ส.ค.65

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน      โรงเรียน จังหวัด

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65" รอบท่ี 1
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม .4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท .66 สอบเม่ือ 10 ก.ค.65  เกณฑ์รวม 40% และผ่านอังกฤษ 30%

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565



คิดเป็น
เปอร์เซ็น

122 3150451 ทิพย์ปพัฒน์ น้องสินธ์ุ ม.4 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 46.71 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

123 3150188 ชิษณุพงศ์ พิลาจันทร์ ม.4 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 44.19 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

124 3150100 กฤตภาส หงษ์ทอง ม.4 คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ปทุมวิไล 51.43 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

125 3150342 ธนกฤต ศรจอน ม.6 สาธิตเกษตร ชลบุรี 49.05 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

126 3150175 ชายชีวิน เจริญศิลป์ ม.5 สิรินธร นครปฐม 45.86 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

127 3150148 กานต์ดนัย กองต๊ะนะ ม.4 ธีรกานท์ ล าพูน 45.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

128 3150089 ชิษณุพงศ์ สร้อยสูงเนิน ม.4 ชัยภูมิภัคดีชุมพล ชัยภูมิ 44.38 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

129 3150388 ชลสิทธ์ิ ปราบณรงค์ ม.5 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 44.14 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

130 3150117 ณัฐวุฒิ บุญยกิตานนท์ ม.4 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 41.29 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

131 3150169 กษิด์ิดิศ พงษ์หาญพาณิชย์ ม.6 สว.3 กทม. 57.67 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

132 3150478 ณัชพล จันทร์อ่อน ม.4 นารีนุกูล อุบลราชธานี 49.24 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

133 3150407 นรบดี โปร่งจันทึก ม.5 บ าเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ 46.90 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

134 3150256 อภิรวิชญ์ พรมลี ม.5 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 44.81 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

135 3150406 เขมทัศน์ จันเพชร ม.5 ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 44.10 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

136 3150098 นนทวัฒน์  ล่องหลง ม.5 เบญญาพัฒน์ นครปฐม 43.67 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

137 3150065 พีรพล แดงละอุ่น ม.6 สวีวิทยา ชุมพร 43.67 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

138 3150160 ปลายนา โสภา ม.5 สตรีอ่างทอง อ่างทอง 42.24 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

139 3150086 นาย คุณากร เบ่งฮวด ม.5 ตะก่ัวป่า"เสนานุกูล" พังงา 41.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

140 3150500 พีรพัฒน์ โพธ์ิงาม ม.4 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 41.95 ผ่านเกณฑ์รอบท่ี 1 จองเรียนได้ ภายใน 29 ก.ค.65

จังหวัด ผลการพิจารณาเข้าเรียนปิดเทอมตุลา "65

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเน่ือง วันท่ี 5-24 ตุลาคม 2565
             2. นร.ท่ีมีรายช่ือผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ภายในวันท่ี 29 ก.ค.65 ส่วนท่ีเหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวันรายงานตัววันท่ี 5 ต.ค.65
             3. ผู้ท่ีไม่มีรายช่ือและเคยเข้าเรียนหลักสูตรม.3ข้ึน ม.4 ให้ตรวจสอบการคัดเลือกจากหลักสูตรแคมป์เมษา65 หรือรอสอบคร้ังถัดไป 07 ส.ค.65

ท่ี     รหัสประจ าตัว                      ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน      โรงเรียน

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมป์ตุลา 65" รอบท่ี 1
คัดเลือกจากหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม .4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท .66 สอบเม่ือ 10 ก.ค.65  เกณฑ์รวม 40% และผ่านอังกฤษ 30%


