
ลําดับ     รหัส                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห�องสอบ

1 610794 กนกพร   อนุอัน ม.6 3.07 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห�อง A

2 610782 กนกรดา   บุญรอด ม.6 2.71 นารีวิทยา ราชบุรี ห�อง A

3 610915 กนกวรรณ   ดีนิยม ม.6 3.26 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

4 610934 กฤชตย ธราสิทธิ์ ม.6 3.92 พระนารายณ1ศึกษา ลพบุรี ห�อง A

5 560405 กฤษกร   พรมใจม่ัน ม.6 4.00 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

6 540529 กฤษณกร   พิมพ1บาล ม.6 3.59 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห�อง A

7 580993 กัญญาณัฐ   ห�วยหงษ1ทอง ม.6 3.58 กาญจนานุเคราะห1 กาญจนบุรี ห�อง A

8 580101 กันตภณ  อักษรเกิด ม.6 2.7 หอวัง กรุงเทพ ห�อง A

9 560470 การันยภาส  ทองป:ญญา ม.6 3.4 เทศบาลบ�านมหาชัย สมุทรสาคร ห�อง A

10 601389 กุลณัฐ   คล�ายกูล ม.6 3.52 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

11 581035 เกวลี   กําแพงนิล ม.6 2.3 ราชินีบน กรุงเทพ ห�อง A

12 601333 เกียรต์ิการันต1   บุญเลี้ยง ม.6 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี ห�อง A

13 570579 เกียรติดนัย   ตะพัง ม.6 3.27 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห�อง A

14 580356 เขมทัต   กําแพงนิล ม.6 3.20 กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ ห�อง A

15 610621 จรัสรวี   บุตรน�อย ม.6 2.18 บ�านลาดวิทยา เพชรบุรี ห�อง A

16 610781 จิตติภูมิ   เมืองอินทร1 ม.6 3.79 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี ห�อง A

17 610783 จินพัต   ประมูล ม.6 ห�อง A

18 600572 จิรันตน1   พงษ1บุตร ม.6 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ1 ปทุมธานี ห�อง A

19 600686 จุฑามาศ   จารย1อุปการะ ม.6 3.16 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง A

20 600817 เจตริน   เจริญพักตร1 ม.6 นายสิบตํารวจ นครปฐม ห�อง A

21 610880 เจนจิรา   ละอออCอน ม.6 2.07 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง A

22 601105 เจษฎา   หารอุดร ม.6 3.48 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี ห�อง A

23 550669 ฉัตรชนก   กฤษณะเศรณี ม.6 3.26 ราชโบริกานุเคราะห1 ราชบุรี ห�อง A

24 610825 เฉลิมศักด์ิ   แสงประเสริฐ ม.6 ห�อง A

25 610690 ชนชญา   พงษ1ทวี ม.6 3.16 บอสโกพิทักษ1 นครปฐม ห�อง A

26 561185 ชัญญพล   วิชิต ม.6 3.27 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ห�อง A

27 590038 ชัยวัฒน1   เนตรประจักษ1 ม.6 3.36 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

28 610650 ชาครีย1   ลอแท ม.6 2.93 หนองแคสรกิจพิทยา สระบุรี ห�อง A

29 580116 โชตินรินท1 ดําอําภัย ม.6 3.2 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

30 610793 โชติรส   ชื่นมาลัย ม.6 2.81 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห�อง A

31 590806 ญาณาธิป   พฤฒาสัจธรรม ม.6 2.90 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

32 580350 ญาณิศา   เสตะพันธ1 ม.6 3.70 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห�อง A

33 610914 ฏิณวุฒิ   วรรณเผือก ม.6 3.40 สุราษฎร1ธานี ห�อง A

34 601756 ณัชภูมิ   ราญไพร ม.6 ห�อง A

35 610680 ณัฎฐสิทธิ์   นามบุตรศรี ม.6 2.10 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

36 610689 ณัฏฐา   ครองศิริ ม.6 3.56 บางบCอวิทยาคม สมุทรปราการ ห�อง A

37 610748 ณัฐดนัย   กฤษณะเศรณี ม.6 2.62 ราชโบริกานุเคราะห1 ราชบุรี ห�อง A

38 570305 ณัฐนนท1   สวนปาน ม.6 2.7 บดินทรเดชา กรุงเทพ ห�อง A

39 610703 ณัฐนารี   วรรณกูล ม.6 3.00 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพ ห�อง A

40 610702 ณัฐวัฒน1   วรรณกูล ม.6 3.00 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพ ห�อง A

41 580289 ณัฐวุฒิ   ศรีกระแจะ ม.6 2.3 สตรีวิทยา กรุงเทพ ห�อง A

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ท่ีชําระเงินภายในวันท่ี 26 พ.ค. 61  (ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือท่ีบอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาสอบ)

   3. สิ่งที่ต�องเตรียมในวันสอบ : ดินสอ 2B , ยางลบ ,ปากกา / การแตCงกาย : ชุดสุภาพ  (กระดาษคําตอบใช�คอมพิวเตอร1ในการตรวจ ดังนั้น นร.ต�องจํารหัสเพ่ือใช�ในการสอบทุกครั้ง)

   4. นร.ที่ชําระเงินครบเรียบร�อยแล�ว  หากไมCมีรายชื่อหรือประวัติของนร.ไมCถูกต�อง สามารถติดตCอ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

                                     ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายชื่อ และห�องสอบ                          [Sat.M6]

หลักสูตรนายร�อยตํารวจชาย/นายร�อยตํารวจหญิง/เสริมความรู� ม.6

คําช้ีแจง

   1. กําหนดสอบแบCงห�องวันเสาร1ที่ 9 มิ.ย. เวลา 0830 - 1200 น.

   2. ผู�ที่เปPนนร.ใหมC  กรุณาสCงเอกสารเพ่ิมเติมที่อาคารประชาสัมพันธ1หน�าโรงเรียน ดังนี้  (1) สําเนาทะเบียนบ�านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถCาย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

สอบวันเสาร0ที่ 9 พ.ย.60 ช>วงเช�า เวลา 0830-1200 น.



ลําดับ     รหัส                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห�องสอบ

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ท่ีชําระเงินภายในวันท่ี 26 พ.ค. 61  (ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือท่ีบอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาสอบ)

   3. สิ่งที่ต�องเตรียมในวันสอบ : ดินสอ 2B , ยางลบ ,ปากกา / การแตCงกาย : ชุดสุภาพ  (กระดาษคําตอบใช�คอมพิวเตอร1ในการตรวจ ดังนั้น นร.ต�องจํารหัสเพ่ือใช�ในการสอบทุกครั้ง)

   4. นร.ที่ชําระเงินครบเรียบร�อยแล�ว  หากไมCมีรายชื่อหรือประวัติของนร.ไมCถูกต�อง สามารถติดตCอ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

                                     ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายชื่อ และห�องสอบ                          [Sat.M6]

หลักสูตรนายร�อยตํารวจชาย/นายร�อยตํารวจหญิง/เสริมความรู� ม.6

คําช้ีแจง

   1. กําหนดสอบแบCงห�องวันเสาร1ที่ 9 มิ.ย. เวลา 0830 - 1200 น.

   2. ผู�ที่เปPนนร.ใหมC  กรุณาสCงเอกสารเพ่ิมเติมที่อาคารประชาสัมพันธ1หน�าโรงเรียน ดังนี้  (1) สําเนาทะเบียนบ�านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถCาย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

สอบวันเสาร0ที่ 9 พ.ย.60 ช>วงเช�า เวลา 0830-1200 น.

42 550905 ณัฐศาสตร1   วัฒนพงษ1 ม.6 2.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห�อง A

43 580120 ทีปกร   วิงวอน ม.6 3.1 สาธิต มรภ.เพชรบุรี เพชรบุรี ห�อง A

44 590054 เทพทัต   เจริญวิริยะภาพ ม.6 2.83 สวนศรีวิทยา ชุมพร ห�อง A

45 590734 ธนณิศร   กัญจนกาญจน1 ม.6 2.93 เทพศิรินทร1 นนทบุรี ห�อง A

46 610649 ธนภัทร   ปองเกษม ม.6 2.45 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี ห�อง A

47 610921 ธมนวรรณ   จ�อยเจริญ ม.6 3.54 รัตนราษฎร1บํารุง ราชบุรี ห�อง A

48 610803 ธรรมบท   รอดพันธุ1 ม.6 2.85 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห�อง A

49 570268 ธราเทพ  พูลเกิด ม.6 3.22 ธีรศาสตร1 ราชบุรี ห�อง A

50 610967 ธีร1ธวัช  สอนใจ ม.6 3.07 ปากน้ําชนูปถัมภ1 อุตรดิตถ1 ห�อง A

51 531084 นครินทร1   มากคง ม.6 3.66 บวรธนวิทย1 นครปฐม ห�อง A

52 610952 นพดล อCอนนิ่ม ม.6 ห�อง A

53 610577 นพรุจ   บุญชัย ม.6 3.59 สุคนธีรวิทย1 นครปฐม ห�อง A

54 580843 นวันธร   ภารังกูล ม.6 2.56 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ห�อง A

55 610797 ปฐพร   สามัคคี ม.6 3.35 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง A

56 610959 ป:ณณวัฒน1  นาคสิทธิ์ ม.6 ห�อง A

57 610766 ปาริชาติ   สนธิ ม.6 3.60 ราชินีบูรณะ นครปฐม ห�อง A

58 590635 ปQยนันท1   โรจนธรรมเจริญ ม.6 2.58 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง A

59 610956 ปQยพัทธ1 เฟSTองศิลา ม.6 3.11 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ1 ห�อง A

60 600363 เปรมชัย   ดวงจันทร1 ม.6 3.90 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ห�อง A

61 591012 พชิรญา   ชุCมอุระ ม.6 2.5 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห�อง B

62 610771 พัฒนพล   วันชูเชิด ม.6 3.80 กมลาไสย กาฬสินธุ1 ห�อง B

63 601594 พีรพัฒน1   ลาสองชั้น ม.6 2.22 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ ห�อง B

64 610823 ภัทรศีล   แสสา ม.6 3.35 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ห�อง B

65 570385 ภัทรา   วัฒนสุนทร ม.6 3.75 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ห�อง B

66 580886 ภาคพงษ1   พันธ1พืช ม.6 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห�อง B

67 610800 ภาณุพงศ1   พูนสวัสด์ิ ม.6 2.82 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ1 ห�อง B

68 610643 ภานุวัฒน1   ศรีเสน ม.6 2.79 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ห�อง B

69 580742 ภูมิพัฒน1   เอ้ียวโพธิเงิน ม.6 2.56 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห�อง B

70 601502 ม่ิงกมล   เลCาวัฒนะย่ิงยง ม.6 3.74 อูCทอง สุพรรณบุรี ห�อง B

71 610828 มุทิตรา   ธูปโพธิ์ ม.6 2.96 ราชินีบูรณะ นครปฐม ห�อง B

72 570637 แมน   รุCงแจ�ง ม.6 1.91 โยธินบูรณะ กรุงเทพ ห�อง B

73 600854 รชต   ทองเผือก ม.6 3.31 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ห�อง B

74 610801 รัชพล   ไชยวัต ม.6 2.2 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ1 ห�อง B

75 610623 รัตนพล   ศรีโนนยาง ม.6 2.65 เทพศิรินทร1รCมเกล�า กรุงเทพ ห�อง B

76 601676 ราชปQยะ   คงสวCาง ม.6 3.50 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ห�อง B

77 570868 วรชิต   วรุณธรรม ม.6 3.90 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ห�อง B

78 560543 วรวลัญช1   โอ�โลม ม.6 3.40 รัตนราษฎร1บํารุง ราชบุรี ห�อง B

79 560430 วัชรากร   แสงสุขดี ม.6 3.24 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห�อง B

80 570265 วิทวัส   ตระการจันทร1 ม.6 3.76 วัดสุทธิวนาราม กรุงเทพ ห�อง B

81 610506 วิทิต   สินคง ม.6 2.88 ทCามCวงราษฎร1บํารุง กาญจนบุรี ห�อง B

82 610936 วิภาวรรณ   ทรัพย1ผุด ม.6 3.01 ราชินีบูรณะ นครปฐม ห�อง B



ลําดับ     รหัส                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห�องสอบ

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ท่ีชําระเงินภายในวันท่ี 26 พ.ค. 61  (ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือท่ีบอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาสอบ)

   3. สิ่งที่ต�องเตรียมในวันสอบ : ดินสอ 2B , ยางลบ ,ปากกา / การแตCงกาย : ชุดสุภาพ  (กระดาษคําตอบใช�คอมพิวเตอร1ในการตรวจ ดังนั้น นร.ต�องจํารหัสเพ่ือใช�ในการสอบทุกครั้ง)

   4. นร.ที่ชําระเงินครบเรียบร�อยแล�ว  หากไมCมีรายชื่อหรือประวัติของนร.ไมCถูกต�อง สามารถติดตCอ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

                                     ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายชื่อ และห�องสอบ                          [Sat.M6]

หลักสูตรนายร�อยตํารวจชาย/นายร�อยตํารวจหญิง/เสริมความรู� ม.6

คําช้ีแจง

   1. กําหนดสอบแบCงห�องวันเสาร1ที่ 9 มิ.ย. เวลา 0830 - 1200 น.

   2. ผู�ที่เปPนนร.ใหมC  กรุณาสCงเอกสารเพ่ิมเติมที่อาคารประชาสัมพันธ1หน�าโรงเรียน ดังนี้  (1) สําเนาทะเบียนบ�านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถCาย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

สอบวันเสาร0ที่ 9 พ.ย.60 ช>วงเช�า เวลา 0830-1200 น.

83 600963 วิลาวัณย1   จินดา ม.6 3.73 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ ห�อง B

84 551017 วีรไทย   จงมี ม.6 3.4 ศรียาภัย ชุมพร ห�อง B

85 601785 ศศิพิมพ1 สุโพธิ์ ม.6 2.78 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร ห�อง B

86 610717 ศักรินทร1   ดังยางหวาย ม.6 2.30 ราชนันทาจารย1 สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพ ห�อง B

87 590098 สรศักด์ิ   ชีวโรจน1ณรงค1 ม.6 3.45 สุคนธีรวิทย1 นครปฐม ห�อง B

88 570425 สรัล   อ�อยแดง ม.6 3.55 พรหมานุสรณ1 เพชรบุรี ห�อง B

89 580159 สโรธร   ใจเย็น ม.6 3.6 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง B

90 590374 สหชาติ   ทับทิมทอง ม.6 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ห�อง B

91 570712 สหัสวรรษ   เจริญสุข ม.6 2.96 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ห�อง B

92 610713 สาธิต   แก�วใหญC ม.6 2.90 สามร�อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ1 ห�อง B

93 550359 สิทธิศักด์ิ   ใจยินดี ม.6 3.01 บอสโกพิทักษ1 นครปฐม ห�อง B

94 581218 สิปปนนท1   กลิ่นบุปผา ม.6 2.48 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห�อง B

95 610759 สุทธิดา   สุทธิรัตนากร ม.6 2.19 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง B

96 600202 สุทธิพงษ1 ตรงคมาลี ม.6 3.56 รัตนโกสินทร1สมโภชบางเขน กรุงเทพ ห�อง B

97 590849 สุทธิศักด์ิ   หนูรอด ม.6 2.80 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี ห�อง B

98 560542 สุธินี   กิมกง ม.6 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห�อง B

99 600001 สุพศิน วรรณศิริกุล ม.6 3.67 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ ห�อง B

100 610815 สุวรรณลักษณ1   จันทร1สุข ม.6 2.16 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง B

101 601790 โสรยา   โค�วไล� ม.6 ห�อง B

102 610827 อดิเทพ   อินทร1อํานวย ม.6 3.12 วัดห�วยจรเข�วิทยาคม นครปฐม ห�อง B

103 610627 อดิเรก   บัวคําพา ม.6 3.56 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี ห�อง B

104 580838 อติกานต1   ตรีสงCา ม.6 3.98 นารีวิทยา ราชบุรี ห�อง B

105 550476 อธิป   เที่ยงธรรม ม.6 3.6 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห�อง B

106 540770 อธิภัทร   พวงประโคน ม.6 3.25 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย1 ห�อง B

107 600610 อนุสสรา   คงเพ่ิม ม.6 2.58 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง B

108 610694 อภิชญา   เพ็งไรCขิง ม.6 3.77 ทCามCวงราษฎร1บํารุง กาญจนบุรี ห�อง B

109 610691 อริสรา   ยะนิล ม.6 2.16 นารีวุฒิ ราชบุรี ห�อง B

110 600590 อาทิตย1   พ่ึงกุล ม.6 3.01 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ห�อง B

111 610768 เอกธนา   คงเดช ม.6 2.56 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห�อง B

112 610829 เอกราช   บูรณสถิตนนท1 ม.6 3.00 วัดเขมาภิรตาราม กรุงเทพ ห�อง B


