
ลําดับ     รหัส                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห�องเรียน อาคารเรียน

1 610734 กฤตศาสตร�   กาญจนรัชต� ม.1 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

2 610931 กัญจน�   นุชลํายอง ม.1 3.65 กาญจนานุเคราะห� กาญจนบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

3 610876 กิตติภพ   กาฬภักดี ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

4 610508 คุณากร   เทพยุหะ ม.1 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

5 610664 จตุพล   สุขสมบัติ ม.1 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

6 610692 จตุรพร   จันทร�เทศ ม.1 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

7 610533 จิรสิน   ตันเจริญ ม.1 3.32 รัตนราษฎร�บํารุง ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

8 610947 ชญานนท� น"อยสําราญ ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

9 610961 ชนายุส ขันธ�ม่ัน ม.1 2.59 ดําเนินวิทยา ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

10 610747 ฐปนวัฒน�     ลือวิสุทธิชาติ ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

11 610544 ฐิติวุฒิ   สุขสม ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

12 610932 ถิรธนา   วอนเพียร ม.1 2.98 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

13 610596 ธนดล   อ>อนจันทร� ม.1 3.00 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

14 610519 ธนภัทร   จันทร�เขียด ม.1 3.15 เทพศิรินทร�นนทบุรี นนทบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

15 610644 นรพนธ�   ประจันพล ม.1 3.05 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

16 610856 นันทภัทร   แพรทอง ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

17 610826 บัณฑัต   บุญถนอม ม.1 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

18 610688 ปฏิภาณ   บุญครอบ ม.1 2.56 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

19 610526 ปณิธิ   กุลธวัชวรกิจ ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

20 610465 ปารมีย�   จันทวงศ� ม.1 3.50 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ� ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

21 610896 พชรพล   บุณยสุรักษ� ม.1 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

22 610960 เมธัส กอนสุข ม.1 4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

23 610901 รพีพันธ�   หมอนทอง ม.1 พรหมานุสรณ� เพชรบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

24 610616 โรจนะ   ผาสุข ม.1 3.54 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

25 610772 ศรัณยพัชร�   ตรีสุวรรณ ม.1 2.97 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

26 610802 ศรันย� ครองระวะ ม.1 3.2 อนุบาลนครปฐม นครปฐม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

27 610849 ศุภกร   จําปาจันทร� ม.1 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

28 610565 ศุภณัฐ   จงไทนรุ>งเรือง ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

29 610514 สิรวิชญ�   งามจัด ม.1 ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

30 610559 สุทธิกานต�   กานต�ฐิตินันท� ม.1 2.90 บอสโกพิทักษ� นครปฐม ห"อง C หน"าตึกอํานวยการ

   2. ผู"ที่เปFนนร.ใหม>  กรุณาส>งเอกสารเพิ่มเติมที่อาคารประชาสัมพันธ� ดังนี้  (1) สําเนาทะเบียนบ"านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ>าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            
   3. นร.ที่ชําระเงินครบเรียบร"อยแล"ว  หากไม>มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม>ถูกต"อง สามารถติดต>อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ชําระเงินภายในวันที่  26 พ.ค. 61(ผู�ชําระเงินหลังจากน้ีให�ตรวจสอบรายช่ือที่บอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาเรียน)

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ และห�องเรียน       [Sun.M1]
เตรียมทหารวันอาทิตย0 ม.1

(เรียนช:วง 17 มิ.ย - 23 ก.ย. 61)
คําช้ีแจง
   1. เริ่มเรียนวันอาทิตย�ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830น.และเข"าห"องเรียนเม่ือได"ยินเสียงสัณญาณ)


