
คะแนน คิดเป็น
รวม700 เปอร์เซ็น
คะแนน

1 3150199 กาณฑ์ ออ่นหวาน ม.4 เเกน่นครวทิยาลัย ขอนเเกน่ 395.00 56.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

2 3150279 กรีดิต อมัพรสุวรรณา ม.5 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 210.00 30.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

3 3150092 เจนณรงณ์  ประสานพิมพ์ ม.5 เบญจมราชทูิศ ราชบุรี 265.00 37.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

4 3150323 ชยธร พรหมแพทย์ ม.4 พิบูล ลพบุรี 220.00 31.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

5 3150026 ชวสิ กรรณสูต ม.4 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 210.00 30.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

6 3150389 ชชัฤทธิ ์สมทิพย์ ม.4 สารสาสน์วเิทศธนบุรี กรุงเทพฯ 345.00 49.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

7 3150183 ธณเดช วงค์เดือน ม.4 วชัรวทิยา ก าแพงเพชร 210.00 30.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

8 3150492 ธนกฤต ธมุา ม.4 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 235.00 33.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

9 3150259 ธรีดนย ์ กรุณกจิ ม.5 บวรนิเวศศาลายา กรุงเทพมหานคร 435.00 62.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

10 3150343 นราวชิญ์ องค์ทอง ม.4 รักษ์วทิยา ประจวบคีรีขนัธ์ 225.00 32.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

11 3150367 นิพิฐพนธ ์นามวฒั ม.4 โพนทองพัฒนาวทิยา ร้อยเอด็ 400.00 57.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

12 3150433 บุญฤทธิ ์แสงสุนทร นสต. ต ารวจ กรุงเทพ 300.00 42.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

13 3150346 พุทธพร ราตรีวงค์ ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 355.00 50.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

14 3150565 ภทัรกฤช วรัิชพันธุ์ ม.4 สาธติมศวปทุมวนั กรุงเทพฯ 290.00 41.43 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

15 3150499 ภทัรพล ศรีสะอาด ม.5 บรรหารเเจม่ใสวทิยา 3 สุพรรณบุรี 215.00 30.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

16 3150445 ภธูน เพ็งพี ม.4 เบ็ญจะมะมหาราช อบุลราชธานี 250.00 35.71 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

17 3150321 วงศธร มาถาวร ม.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี 295.00 42.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

18 3150038 วฒันชยั อนิทร์แปลง ม.5 ปกณ. ปราจนีบุรี 245.00 35.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

19 3150366 ศิวพล ลายลวดแกว้ ม.6 วดัน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร 300.00 42.86 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

20 3150329 ศิวชั เคียนขนุทด ม.5 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 260.00 37.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

21 3150083 ศุภโกวทิ กนัหาไชย ม.5 อดุรพิชยัรักษ์พิทยา อดุรธานี 235.00 33.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

22 3150615 ศุภวชิญ์ ใจเบิกบาน ม.4 พิบูลวทิยาลัย ลพบุรี 295.00 42.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

23 3150233 สุธพีงศ์ เจริญผล ม.4 ชลบุรี ชลบุรี 330.00 47.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

24 3150285 สุวจิกัขณ์  บัวมธีปู ม.5 สวนกหุลาบ กรุงเทพ 260.00 37.14 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

25 3150068 อภเิศรษฐ์ จลุกลับ ม.4 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 245.00 35.00 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

26 3150446 อรรณพ รัตนชาติชยั ม.6 เซนต์ยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานนคร 275.00 39.29 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

27 3150577 อรรถพันธ ์นาชยั ม.5 ชยัภมูภิกัดีชมุพล ชยัภมูิ 270.00 38.57 ผ่านเกณฑ์รอบที่ 4 จองเรียนได้ ภายใน 25 ก.ย.65

จงัหวดั ผลการคัดเลือกเข้าเรียนปิดเทอมตุลา"65ที่     รหัสประจ าตวั                      ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น      โรงเรียน

รายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หลักสูตร "แคมปต์ุลา 65" รอบที่ 4
คัดเลือกหลักสูตรเตรียมทหารออนไลน์ ม.4-6 และนายสิบต ารวจเพ่ือสอบ นตท.66 สอบเมื่อ 18 ก.ย.65 เกณฑ์รวม 30%

หมายเหตุ  1. จดัการเรียนและเกบ็ตัวตามระบบอยา่งต่อเนื่อง วนัที่ 5-24 ตุลาคม 2565
              2. นร.ที่มรีายชื่อผ่านเกณฑ์กรุณาจองเรียน 4,000 บาท ดูรายละเอยีดการจองเรียนที่โบชวัในเวบ็ไชต์ของรร. ภายในวนัที่ 25 ก.ย.65 ส่วนที่เหลือน าเงินสด มาช าระเงินในวนัรายงานตัววนัที่ 5 ต.ค.65
              3. นร.ที่ต้องการเรียนและยงัไมม่รีายชื่อ สามารถแจง้ชื่อเพื่อขอพิจารณาคะแนนอกีคร้ังได้ที่ @twshool1992


