
ลําดับ     รหัส                     ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห�องเรียน อาคารเรียน

1 610836 กฤตพัศ   จันทร�โท ม.1 3.51 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

2 610736 กฤษนันท�   คงเพชร ม.1 4.00 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

3 610552 กษิดิ์เดช   อ0อนจ$อย ม.1 2.00 สารสาสน�วิเทศนครปฐม นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

4 610629 คริมา   งามทับทิม ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

5 610637 จิรัฏฐิ   แดงอุทัย ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

6 610763 จุฑามาศ   ศรีบัว ม.1 3.44 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

7 610784 ชลกร   อนงคณะ ม.1 3.50 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

8 610473 ชานุเดช   เมืองบุรี ม.1 3.80 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

9 610634 ชาลิสา   เย็นปู ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

10 610563 ชิษณุพงศ�   โกติรัมย� ม.1 2.42 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม ห$อง B ตึกอํานวยการ

11 610512 ชิษณุพงศ�   เถ่ือนถํ้าแก$ว ม.1 สารสาสน�วิเทศนครปฐม นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

12 610472 ณพล   ภัทรศีลสุนทร ม.1 3.80 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

13 610509 ณภัทร   หมื่นพัน ม.1 1.67 วัดเขาวัง ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

14 610564 ณัฐกิตติ์   โกติรัมย� ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

15 610671 ณัฐณิชา   ดวงบุญ ม.1 3.89 นารีวิทยา ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

16 610776 ถิรดา   สุรสินธุ� ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

17 610541 ธนโชติ   สิทธิประสงค� ม.1 3.55 วัดแก0นจันทร� สมุทรสงคราม ห$อง B ตึกอํานวยการ

18 610696 ธรรญธร   ไชยกายุต ม.1 3.90 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ ห$อง B ตึกอํานวยการ

19 610479 ธัญเทพ   พูนขวัญ ม.1 3.77 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

20 610679 ธัญธรณ�   ลิ้มชัยชนะกูล ม.1 3.50 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

21 610704 ธาม   มั่นคง ม.1 3.40 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

22 610593 นภพล   จันทร�เจริญ ม.1 3.00 สารสาสน�สุขสวัสดิ์ กรุงเทพ ห$อง B ตึกอํานวยการ

23 610622 นรบดี   พิมพ�อนงค� ม.1 4.00 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ห$อง B ตึกอํานวยการ

24 610785 นรภัทร   ถานัน ม.1 1.98 รักษ�วิทยา ประจวบคีรีขันธ� ห$อง B ตึกอํานวยการ

25 610862 เบญจพล   ผ0องใส ม.1 3.78 พรหมานุสรณ� เพชรบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

26 610718 ปฏิภาณ   เกษสัมมะ ม.1 3.29 ยอแซฟอุปถัมภ� นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

27 610466 ปรีดิณัฐ   ทองคํา ม.1 3.00 พรหมานุสรณ� เพชรบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

   2. ผู$ท่ีเปGนนร.ใหม0  กรุณาส0งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ� ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ$านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ0าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            
   3. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร$อยแล$ว  หากไม0มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม0ถูกต$อง สามารถติดต0อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อเฉพาะนร.ท่ีชําระเงินภายในวันท่ี26 พ.ค. 61 (ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายชื่อท่ีบอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาเรียน)

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ และห�องเรียน       [Sat.M1]
หลักสูตรเสริมความรู� / เตรียมทหารวันเสาร0 ม.1

(เรียนช;วง 16 มิ.ย - 22 ก.ย. 61)
คําชี้แจง
   1. เริ่มเรียนวันเสาร�ท่ี 16 มิ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830น.และเข$าห$องเรียนเมื่อได$ยินเสียงสัณญาณ)



ลําดับ     รหัส                     ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห�องเรียน อาคารเรียน

   2. ผู$ท่ีเปGนนร.ใหม0  กรุณาส0งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ� ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ$านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ0าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            
   3. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร$อยแล$ว  หากไม0มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม0ถูกต$อง สามารถติดต0อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อเฉพาะนร.ท่ีชําระเงินภายในวันท่ี26 พ.ค. 61 (ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายชื่อท่ีบอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาเรียน)

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ และห�องเรียน       [Sat.M1]
หลักสูตรเสริมความรู� / เตรียมทหารวันเสาร0 ม.1

(เรียนช;วง 16 มิ.ย - 22 ก.ย. 61)
คําชี้แจง
   1. เริ่มเรียนวันเสาร�ท่ี 16 มิ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830น.และเข$าห$องเรียนเมื่อได$ยินเสียงสัณญาณ)

28 610777 ปาลทัต   แสงทอง ม.1 3.80 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

29 610672 พงศ�เผ0า   บุญเกตุ ม.1 2.08 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

30 610501 พงษ�วัฒน�   น$อยโสภา ม.1 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

31 610816 พชร   แย$มนาศักดิ์ ม.1 1.97 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

32 610852 พรนภัส   ช่ืนจิตต� ม.1 4.00 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห$อง B ตึกอํานวยการ

33 610633 พรรณชิฏา   โขวัฒนชัย ม.1 3.46 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

34 610474 พสิษฐ�   ใช$ศรีทอง ม.1 3.80 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

35 610847 พีรวัส   สูงศักดิ์ ม.1 3.18 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

36 610567 พุทธรักษ�   รอดม0วง ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

37 610750 ภัทรพล   เต็งเฉ้ียง ม.1 2.80 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ ห$อง B ตึกอํานวยการ

38 610675 ภัทรพล   นิธิโภคสกุล ม.1 3.00 วีรศิลปM กาญจนบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

39 610773 รพีพัฒน�  สุทธิธรรม ม.1 2.84 รัตนราษฎร�บํารุง ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

40 610757 รินรดา   สังข�ไทย ม.1 3.00 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

41 610497 วัชรากร   พรศิริกาญจน� ม.1 4.00 สุคนธีรวิทย� นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

42 610885 ศศิธร   ไล$เลิศ ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

43 610940 ศิวกร   ภู0ระหงษ� ม.1 2.95 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ห$อง B ตึกอํานวยการ

44 610617 สุดารัตน�   เลิศงาม ม.1 ห$อง B ตึกอํานวยการ

45 610738 สุธีรวัฒน�   สุปรียาภรณ� ม.1 วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ ห$อง B ตึกอํานวยการ

46 610670 สุภัทรชัย   โตปOติ ม.1 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ ห$อง B ตึกอํานวยการ

47 610769 อนวัฒน�   นิทัศเกษม ม.1 3.25 ยอแซฟอุปถัมภ� นครปฐม ห$อง B ตึกอํานวยการ

48 610812 อิทธิพล   ทองเกลี้ยง ม.1 3.05 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ห$อง B ตึกอํานวยการ


