
คิดเป็น
อังกฤษ เปอร์เซ็น
(30ข้อ)

1 3150356 กฤตภาส ขปีนวฒันา ม.4 ศรีสะเกษวทิยาลัย ศรีสะเกษ 15 52.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

2 3150129 กสิณ จนิดารัตน์ ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 20 43.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

3 3150066 กอ้งภพ ศรีบุรินทร์ ม.5 อดุรพิชรัักษ์พิทยา อดุรธานี 20 70.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

4 3150111 คชา เชยีงค า ม.4 จกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน ล าพูน 18 38.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

5 3150091 จริโชติ มั่นแยม้ ม.5 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 23 57.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

6 3150136 จริโชติ มาลีลัย ม.5 บ้านมว่งพิทยาคม สกลนคร 15 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

7 3150374 ฉตัรปพน พิมส าโรง ม.5 วงัน้ าเยน็วทิยาคม สระแกว้ 10 41.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

8 3150419 ชณัฐนันท์ นิยมผล ม.4 มธัยมวดัเบญจมบพิตร กรุงเทพ 23 53.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

9 3150582 ณฐกร ศรีละวลัย์ ม.4 ธาตุนารายณ์วทิยา สกลนคร 9 37.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

10 3150125 ณัฐภทัร หมนุสนิท ม.4 ศรียาภยั ชมุพร 14 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

11 3150008 เดชาวฒัน์ เจริญชยั ม.4 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี 20 42.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

12 3150549 เตชนิท์ หนูสุทธิ์ นสต. ภ.8 15 45.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

13 3150067 ธนวฒัน์ โหมดเครือ ม.6 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 9 37.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

14 3150349 ธรีโชติ พิศลืม ม.4 กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ 13 46.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

15 3150201 ธรีนนท์ เจริญไชย ม.6 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 12 52.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

16 3150352 ธวีฒิุ หัสนี ม.5 - พังงา 16 45.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

17 3150407 นรบดี โปร่งจนัทึก ม.5 บ าเหน็จณรงค์วทิยาคม ชยัภมูิ 14 47.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

18 3150241 ปรวฒัน์ คล้ายชม ม.4 อตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 16 55.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

19 3150508 ปิยงักร สุวรรณวธิี ม.4 ศรียาภยั ชมุพร 14 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

20 3150238 พัชรวธุ วงศ์เกดิ ม.4 มธัยมตากสินระยอง ระยอง 11 36.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

21 3150473 พัฒน์ธนันตร์ สวนดอกไม้ ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคมปทุมธานี 18 40.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

22 3150431 พิทักษ์สันติ สมนัเหมอืน ม.4 ปั้นดาว หอครูสาว กทม 19 49.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

23 3150211 พิสิฐชยั ผาสุข ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 14 36.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

24 3150013 ภคพล สิรินาวงษ์ ม.4 เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 9 42.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

25 3150382 ภทัรดนัย  ทองสินเกษม ม.5 เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีนนทบุรี 10 50.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

26 3150079 ภผูา จนัทร์ใส ม.4 วชัรวทิยา ก าแพงเพชร 11 35.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

27 3150426 ภริูภสัสร์ มากซุง ม.5 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 9 35.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

28 3150562 มนัสนันท์  รอดศรี ม.5 อรัญประเทศ สระแกว้ 14 37.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

29 3150205 รณกร แร่เพชร นสต. นายสิบต ารวจ สุพรรณบุรี 15 41.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

30 3150502 รัฐภมู ิวรรณศรี ม.4 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 14 47.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

31 3150058 วชริวชิญ์ ประยงค์ตระกลู ม.4 มธัยมฐานบินก าเเพงเเสน นครปฐม 13 42.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

32 3150252 วรากร หวัน่ท๊อก ม.4 พัฒนานิคม ลพบุรี 10 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

33 3150590 วรีวชิญ์ ทองลอดสิริกลุ ม.4 วชริาวธุวทิยาลัย กทม 18 46.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

34 3150176 ศุถณัฐ พิมพ์มลีาย ม.4 สกลราชวทิยานุกลู สกลนคร 10 37.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

35 3150207 ศุภณัฐ จงไทยรุ่งเรือง ม.5 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 9 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

36 3150151 เศรษฐวฒิุ อาจพงษา ม.5 ปราจณิราษฎรอ ารุง ปราจนีบุรี 13 44.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

37 3150431 สยบไพรี หวงัแอ ม.4 ปั้นดาว กรุงเทพมหานคร 11 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

38 3150196 สันสกฤต พิมาทัย ม.5 กนัทรลักษ์วทิยา ศรีสะเกษ 13 39.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

39 3150113 สุกฤษฎิื เสมอค า ม.4 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 14 49.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

40 3150529 สุรชานนท์ ทองเกล้ียง ม.5 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 17 57.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

41 3150285 สุวจิกักขณ์ บัวมธีปู ม.5 สสวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 20 40.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65

รายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมปต์ุลา 65" รอบที่ 3
คัดเลือกหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม.4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท.66 สอบเมื่อ 28 ส.ค.65 เกณฑ์รวม 35% และผ่านอังกฤษ 30%

หมายเหตุ  1. จดัการเรียนและเกบ็ตัวตามระบบอยา่งต่อเนื่อง วนัที่ 5-24 ตุลาคม 2565
              2. นร.ที่มรีายชื่อผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ดูรายละเอยีดการจองเรียนที่โบชวัในเวบ็ไชต์ของรร. ภายในวนัที่ 11 ก.ย.65 ส่วนที่เหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวนัรายงานตัววนัที่ 5 ต.ค.65

ผลการคัดเลือกเข้าเรียนปิดเทอมตุลา"65

              3. นร.ที่ต้องการเรียนและยงัไมม่รีายชื่อ รอสอบคร้ังถดัไป 18 ก.ย.65

ที่     รหัสประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรียน จงัหวดั
คะแนนดบิ
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42 3150183 ธณเดช วงค์เดือน ม.4 วชัรวทิยา ก าแพงเพชร 14 38.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 3 จองเรียนได้ ภายใน 11 ก.ย.65


