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อังกฤษ เปอรเ์ซ็น
(20ข้อ)

1 3150322 กฤษดา บุญรัตนวจิิตร์ ม.6 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 10 51.10 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

2 3150301 กษิด์ิเดช พนัธเ์ศรษฐ ม.5 พทัลุง พทัลุง 12 53.33 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

3 3150283 กอบุญ จุลชาตินันท์ ม.4 สาธติเทศบาลวดัเพชรจริก นครศรีธรรมราช 13 52.38 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

4 3150465 กิตติภูมิ คุ้มศิริ ม.4 นวมินทราชินูทิศสตรีวทิยา๒ กรุงเทพมหานคร 12 45.33 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

5 3150105 เก่งกาจ ศิริเอก ม.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 15 40.95 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

6 3150086 คณยุทธ จันเกิด ม.4 ส.บ.ว สระบุรี 11 42.48 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

7 3150076 จตุรพร ประสันสอย  ม.4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์ บุรีปราจีนบุรี 7 51.52 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

8 3150498 จตุรวชิญ์ กาญจนจักร์ ม.6 ราชวนิิตบางเเก้ว สมุทรปราการ 9 47.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

9 3150177 จัตตุฤทธิ์ สร้อยสังวาลย์ ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 9 51.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

10 3150266 จิรัฏฐ์ ช่วยเมฆ ม.5 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)นครปฐม 12 54.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

11 3150139 ชนะศึก เหล่ากสิการ ม.5 นารีนุกูล อุบลราชธานี 10 68.90 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

12 3150447 ณภัทร ขวญัชุม ม.5 พรหมานุสรณ์จังหวดัเพชรบุรี เพชรบุรี 18 47.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

13 3150297 ณัฏฐ์ดนัย เขียวงามดี ม.6 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 18 70.76 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

14 3150293 ณัฐนนท์ มานะกิจ ม.4 ศรีสวสัด์ิวทิยาคารจังหวดัน่าน น่าน 9 53.05 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

15 3150082 ณัฐพงศ์ ทองศรีนุช ม.5 ห้วยยอด ตรัง 13 46.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

16 3150022 ตฤณ ตันลักขณาชัย ม.4 ศรียาภัย ชุมพร 10 46.90 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

17 3150495 ทศพล ประดา นสต. ภ.7 นครปฐม 12 47.38 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

18 3150464 ธงชัย ส่งสีอ่อน ม.5 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 49.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

19 3150397 ธเนศพล บัวทอง ม.4 วชิราวธุ กรุงเทพ 11 46.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

20 3150392 ธรีเทพ  ศรีโยธา ม.5 บัวใหญ่ นครราชสีมา 11 40.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

21 3150306 ธรีพฒัน์ นางาม ม.6 ม่วงสามสิบอัมพวนัวทิยา อุบลราชธานี 8 50.05 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

22 3150239 นราภัทร์ ดีรอด ม.5 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี 15 58.19 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

23 3150405 นักปราชญ์ ผ่องจิตต์ ม.4 โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร 13 49.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

24 3150163 นัฐดนัย มั่นเนียม ม.5 ท่าหลวงวทิยาคม ลพบุรี 10 43.67 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

25 3150273 นันทิพฒัน์ ศิริรักษ์ ม.4 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 11 47.33 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

26 3150187 นิพพินธ ์แคล้วภัยพาล ม.5 มัธยมวดัมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 10 41.24 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

27 3150539 ปกรณ์ ด าเกล้ียง ม.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 13 52.76 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

28 3150291 ปกรณ์เกียรติ ป้านศรี ม.4 คงคาราม เพชรบุรี 8 43.48 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

29 3150327 ปณพงศ์ สการัญ ม.4 บ้านนาวทิยาคม สุราษฏร์ธานี 10 40.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

30 3150514 ปณิธาน ศรีทา ม.4 หอวงันนทบุรี นนทบุรี 12 43.90 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

31 3150276 ปรเมษฐ์ พฒันษรชัยสกุล ม.5 คลองกิ่ว ชลบุรี 9 45.33 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

32 3150225 ประสิทธิ์ศักด์ิ ตรงต่อกิจ ม.4 มัธยมสาธติมหาวทิยาลัยนเรศวร พษิณุโลก 12 43.90 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

33 3150090 ประสิทธศัิกด์ิ หิดเมียงสงค์ ม.5 ชัยภูมิถักดีชุมพล ชัยภูมิ 12 42.90 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

34 3150110 ปรินทร์ นันทโพธิ์เดช ม.6 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 14 62.67 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

35 3150384 ปัญญพนต์ ฤทธรัิกษ์ ม.4 สาธติมหาวทิยาลัยรามค าเเหง(ฝ่ายมัธยม)กรุงเทพมหานคร 13 45.33 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

36 3150010 ปุริม กุลบุตรดี นสต. ศฝร.ภ.2 ชลบุรี 15 66.90 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

37 3150121 พงศ์ณภัทร ยุบลวฒัน์ ม.4 อุดรพทิยานุกูล อุดรธานี 11 53.62 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

38 3152370 พงศ์พฒัน์ เครือธนกุล ม.5 หนองฉางวทิยา อุทัยธานี 11 40.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

39 3150140 พลภัทร ภิรมย์นาค ม.5 ราชสีวทิยาลัย นครราชสีมา 16 42.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

40 3150025 เพช็รโยธนิ สุริโย ม.4 ร้อยเอ็ดวทิยาลัย ร้อยเอ็ด 13 70.24 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

41 3150134 ภควฒัน์ ศรุีสุนารถ ม.4 ร้อยเอ็ทวทิยาลัย ร้อยเอ็ด 9 52.38 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

ผลการคัดเลือกเขา้เรียนปดิเทอมตลุา "65

             4. นร.ที่ต้องการเรียนและยังไม่มีรายชื่อ รอสอบคร้ังถัดไป 28 ส.ค.65

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรยีน จังหวัด
คะแนนดิบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าเรียน หลกัสตูร "แคมป์ตลุา 65" รอบที ่2
คัดเลือกหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม .4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท .66 สอบเมือ่ 07 ส.ค.65 เกณฑ์รวม 40% และผ่านอังกฤษ 30%

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเนื่อง วนัที่ 5-24 ตุลาคม 2565
             2. นร.ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ดูรายละเอียดการจองเรียนที่โบชัวในเวบ็ไชต์ของรร. ภายในวนัที่ 26 ส.ค.65 ส่วนที่เหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวนัรายงานตัววนัที่ 5 ต.ค.65
             3. นร.ที่จองเรียนด้วยเงินสดที่อาคารประชาสัมพนัธ ์สามารถเลือกที่พกัได้
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             4. นร.ที่ต้องการเรียนและยังไม่มีรายชื่อ รอสอบคร้ังถัดไป 28 ส.ค.65

ที่     รหัสประจ าตัว                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรยีน จังหวัด
คะแนนดิบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าเรียน หลกัสตูร "แคมป์ตลุา 65" รอบที ่2
คัดเลือกหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม .4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท .66 สอบเมือ่ 07 ส.ค.65 เกณฑ์รวม 40% และผ่านอังกฤษ 30%

หมายเหตุ  1. จัดการเรียนและเก็บตัวตามระบบอย่างต่อเนื่อง วนัที่ 5-24 ตุลาคม 2565
             2. นร.ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ดูรายละเอียดการจองเรียนที่โบชัวในเวบ็ไชต์ของรร. ภายในวนัที่ 26 ส.ค.65 ส่วนที่เหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวนัรายงานตัววนัที่ 5 ต.ค.65
             3. นร.ที่จองเรียนด้วยเงินสดที่อาคารประชาสัมพนัธ ์สามารถเลือกที่พกัได้

42 3150363 ภาณุวชิญ์ เลขนาวนิ ม.4 เตรียอุดมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพ 12 44.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

43 3150379 ภาณุวชิญ์ สระโพธิ์ทอง ม.4 โพธสิาร กรุงเทพ 6 59.52 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

44 3150124 ภูมิพฒัน์ เจริญสุข ม.6 บ้านไผ่ ขอนแก่น 14 55.62 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

45 3150424 ภูมิรพ ีจรูญนนทิน ม.6 นวมินทราชินูทิชเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสมุทรปราการ 9 52.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

46 3150085 ภูริฑัต ค้าเจริญ ม.6 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 14 46.95 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

47 3150504 ภูวนัตถ์ พรหมอินทร์ ม.6 ปากจั่น ระนอง 9 50.24 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

48 3150308 ยศสรัล ธรฤทธิ์ ม.5 ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 11 48.05 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

49 3150217 รัชชานนท์ เนรเพช็ร ม.5 ปากช่อง นครราชสีมา 8 40.38 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

50 3150609 เรืองศักด์ิ คลังทอง นสต. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค1 สระบุรี 12 67.05 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

51 3150321 วงศธร มาถาวร ม.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 9 44.62 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

52 3150448 วชัรวชิญ์ มะปรางค์ ม.6 ขุนหาญวทิยาสรรค์ ศรีสะเกษ 9 52.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

53 3150317 วธันนท์ ปานบุญ ม.4 สวนกุหลาบวทิยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 13 75.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

54 3150485 ศักย์ศรณ์ โลหกุล ม.5 นครนายกวทิยาคม นครนายก 13 40.48 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

55 3150192 ศักรินทร์ โพธิ์ทอง ม.4 วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยเพชรบุรี 8 42.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

56 3150244 ศิวชั จินรัตน์ ม.4 บด. กทม. 15 64.52 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

57 3150526 ศุภสัณห์ จิตใจยืดหยุ่น ม.4 วดัทรงธรรม สมุทรปราการ 8 42.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

58 3150270 สิรพชัร์ สังข์ศิริ ม.5 อยุธยาวทิยาลัย พระนครศรีอยุธยา 6 40.48 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

59 3150235 สุริย์ภูมิ ภาณุเชษฐโยธนิ ม.4 มัธยมสาธติวดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 12 41.05 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

60 3150333 อชิรวทิย์ หีตหมื่น ม.4 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 8 45.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

61 3150178 อโณทัย  เนตรประจักษ์ ม.5 กาญจนา ภิเษกวทิยาลัย นครปฐม 13 51.76 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65

62 3150412 อนุสรณ์ เหลาไกร ม.5 บัวใหญ่ นครราชสีมา 11 40.67 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 2 จองเรียนได้ ภายใน 26 ส.ค.65


