
ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

1 601702 กฤติณ   ใจอ่อน ม.2 3.20 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

2 611215 กฤติน   ภิญโญกุล ม.2 3.16 สาธิต มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ

3 610805 กฤษกร   ชุติชูเดช ม.2 2.07 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

4 610523 ก้องภพ   เรืองประชา ม.2 1.60 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม

5 610723 กันตภณ   สมพงษ์ ม.2 3.51 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

6 611218 กันตินันท์   วรรณสุทธ์ิ ม.2 3.67 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร

7 611380 กิตติธร   บัวยินดี ม.2

8 610554 กิตติธัช   ประไพบูลย์ ม.2 4.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

9 610726 กิตติพัทธ์   เงินวิไล ม.2 3.40 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ

10 610730 กิตต์ิรวี   ชาวนาบึง ม.2 3.20 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 610764 จตุรวิชญ์   กาญจนจักษ์ ม.2 3.79 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

13 610547 จิระเดช   สันติภาพพงศ์ ม.2 2.87 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

14 610912 จุลจักร   สานใจ ม.2 3.22 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

15 601133 เจริญรัตน์   สรรสม ม.2 3.49 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

16 601560 ชวินทร์วุฒิ   บุรีธนพิพัฒน์ ม.2

17 611299 ชิษณุพงศ์    ล่องโลก ม.2

18 610879 ชิษณุพงศ์   จันทร์ช่ืน ม.2

19 611234 ณชวิศ   สุวรรณโชติ ม.2 3.87 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

20 611020 ณภัทร   กองมณี ม.2

21 611353 ณภัทร   อบลัดดา ม.2

22 610789 ณรรฐพล   ภู่นาค ม.2 3.76 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

23 601590 ณัฎฐกรณ์   ปลีฟัก ม.2

24 610715 ณัฐนันท์   จงกิจวัฒนชัย ม.2 2.42 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

25 611343 ณัฐพงศ์   โคตรศรีเมือง ม.2 2.68 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

26 600576 ณัฐพงศ์   สุขชัยรังสรรค์ ม.2

27 611378 ณัฐพัชร์   สินพูลผล ม.2

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

                        ตรวจสอบรหัสประจ ำตัว รำยช่ือ และห้องเรียน       [Sun.M2]
หลักสูตรเสริมควำมรู้ / เตรียมทหำรวันอำทิตย์ ม.2

(เรียนช่วง 11 พ.ย. 61- 26 ม.ค. 62)
ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

28 610524 ณัฐวุฒิ   โรจนสโรช ม.2 3.92 สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ ม.บูรพา ชลบุรี

29 601474 ติณณภพ   แสงคง ม.2 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ

30 601378 ทรรศน์   สุขส าราญ ม.2 4.00 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี

31 611395 ทัญญูพงษ์  บุญชูเชิด ม.2

32 610467 ธนกฤต   แดงมณี ม.2 2.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

33 611261 ธนกฤต   น้ าใจสุข ม.2 2.50 วีรศิลป์ กาญจนบุรี

34 600767 ธนกฤต   พรายศรีสุข ม.2 3.10 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

35 600815 ธนดล   เกตุแก้ว ม.2

36 600935 ธนภัทร   สมรูป ม.2 3.90 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

37 601703 ธนวินท์   ปานอุทัย ม.2 2.78 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

38 610603 ธวัชชัย  ป้องสวย ม.2 2.57 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

39 611268 ธีรศักด์ิ   ชัยชนะกสิกรรม ม.2

40 601024 นพรุจ   สายแก้ว ม.2 2.60 ขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพ

41 600861 นราวิชญ์   เทนอิสสระ ม.2 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

42 601642 นวพล   มูลทองสงค์ ม.2 3.00 เทพินทร์พิทยา ราชบุรี

43 600613 นัธทวัฒน์   แดงวิสุทธ์ิ ม.2 3.82 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

44 610502 นิติกร   บัวเกิด ม.2 2.59 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

45 610495 ปญชัย   เช้ืออภัย ม.2 2.91 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

46 601044 ปฏิภาณ   คล้ าประเสริฐ ม.2 4.00 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

47 610881 ปววิช   ประจงกิจ ม.2 2.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

48 611216 ปัณณวัฒน์   เคล้ามณีสกุล ม.2 3.90 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

49 601606 ปิยะวัฒน์ รุ่งเรืองโชคชัย ม.2 3.01 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ

50 610799 ปุณณพัฒน์   แก้วเสียง ม.2 3.25 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

51 610491 ปุริมพัฒน์   สนิทนวนธนรัฐ ม.2 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

52 600796 พงศกร   แก้วกียูร ม.2 3.75 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

53 600897 พงศภัค   ปล้ืมใจ ม.2 3.98 ชลประทานวิทยา นนทบุรี

54 610858 พัชรันทร์   พูลเทพ ม.2

55 601059 พัทธดนย์   ทรัพย์อุไรรัตน์ ม.2 3.98 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

56 611296 พันกวี   ถือชาติ ม.2

57 610537 พิทักษ์   ผมหอม ม.2 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

58 610548 พิทักษ์พล   ศรีนิมิตร ม.2 3.08 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

59 610470 พีรวัฒน์   พรเลิศ ม.2 2.79 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

60 610626 เพชร   สุริยะเนตร ม.2

61 610516 เพชรเงิน   เดชอุดมวัฒนา ม.2

62 610760 ภวัต   ณัฐพูลวัฒน์ ม.2 2.96 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม

63 600783 ภัคพงศ์   ป่ินพัฒนพงศ์ ม.2 3.65 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

64 611330 ภัทรพล   ย้ิมวัฒน์ ม.2 2.20 วัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพ

65 601457 ภัทรพล   เสรีเผ่าวงษ์ ม.2 3.50 เดชอนุสรณ์ นครปฐม

66 600557 ภาณุพงษ์   ธรรมาชัยมงคล ม.2 2.80 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

67 600656 ภาณุวิชญ์   บุญน่วม ม.2 3.83 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

68 610538 ภูมิพัฒน์   เรืองสิริอุดม ม.2 3.50 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพ

69 611314 ภูริณัฐ   ลุนนารี ม.2

70 601483 ภูวดล   ศรสุคนแก้ว ม.2 2.90 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

71 610553 ยศนันต์   อุปถัมภ์ ม.2 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

72 600855 รัชพล   ติดชาติ ม.2 3.48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

73 601272 วชิรวิทย์   แสงเขียว ม.2 3.93 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

74 610653 วรทัต   เถินหิต ม.2 3.30 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

75 600982 วรภพ   บุญรอดค้ า ม.2 3.11 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

76 610709 วรุตม์   กิจส าราญกุล ม.2 3.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

77 611259 วศุพล   ภูพะเนียด ม.2 3.95 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

78 611225 วัชระ   สถิตโสฬส ม.2

79 601471 วีรภัทร   แขกวัด ม.2

80 601048 ศศิวัฒน์   พรภิญโญ ม.2 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

81 610850 ศิลา   แก้ววารี ม.2

82 610681 ศุภกิตต์ิ   ลูกบัว ม.2 2.78 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

83 610918 สิทธิชัย   โตเอ่ียม ม.2 3.50 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

84 601384 สิรภัค วังศรีสมบัติ ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

85 611383 สุจินดา   พิชัยอุตกฤษฏ์ ม.2

86 601386 สุรยุทธ   โคตวงษ์ ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

87 610521 สุรสิทธ์ิ   ม่ิงขวัญ ม.2 1.90 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

88 601166 ฬีญาภณ   นาคะวัณณัง ม.2 3.46 พระต าหนักสวนกุหลาบ นครปฐม

89 610817 อธิวัชร์สร   หล่ีอริยวงศ์ ม.2 3.89 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

90 611359 อรรถสิทธ์ิ   ราชกรณ์ ม.2 2.25 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

91 600584 อาชวิน   กองทอง ม.2 3.44 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม สมุทรปราการ


