
ห�องสอบ อาคาร

1 601188 คณิน เขียววิลาศ ม.4 2.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

2 590193 ฐิติวุฒิ   ศกุนะสิงห! ม.5 3.49 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

3 600956 ธนกฤต   พวงเข็มขาว ม.4 3.50 ราชวินิตบางแก4ว สมุทรปราการ วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

4 600819 ธนยศ   พิดา ม.4 3.96 ราชวินิตบางแก4ว สมุทรปราการ วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

5 580354 ธีรศักด์ิ   ผลวารินทร! ม.5 3.57 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

6 600034 นิติภูมิ   ธรรมสอน ม.4 3.70 กําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

7 591313 ภูรี   รัชตะเดชาโชติ ม.5 3.87 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

8 610957 รัชชานนท! กล<อมกลอย ม.4 วิทย!-อังกฤษ 101 ตึกอํานวยการ

   1. กําหนดสอบแบ<งห4องวันอาทิตย!ท่ี 10 มิ.ย. 61 เวลา 0830 - 1600 น. [ภาคเช4าสอบ 5 วิชา และ ภาคบ<ายสอบวิชา วิทย! และอังกฤษ]

   3. ผู4ท่ีเป@นนร.ใหม<  กรุณาส<งเอกสารเพิ่มเติมอาคารประชาสัมพันธ! ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ4านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ<าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. สิ่งท่ีต4องเตรียมในวันสอบ : ดินสอ 2B , ยางลบ ,ปากกา / การแต<งกาย : ชุดสุภาพ  (กระดาษคําตอบใช4คอมพิวเตอร!ในการตรวจ ดังน้ัน นร.ต4องจํารหัสเพื่อใช4ในการสอบทุกคร้ัง)

   5. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร4อยแล4ว  หากไม<มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม<ถูกต4อง สามารถติดต<อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

0900-1200 อาคาร 1300-1600 อาคาร

1 610911 กชทกานต!   สายกัน ม.4 2.30 เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครสมุทรสาคร เสริม 12 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

2 610705 กฤติเดช   วงศ!วัฒนะ ม.4 3.42 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

3 601171 กิตต์ิชนะ   ผลเพิ่ม ม.4 3.00 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ! J2-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

4 610464 เกียรติขจร   จันทร!ตรี ม.4 A4-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

5 581116 จิรวัฒน!   ลอยอุดมโชค ม.5 2.97 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

6 590593 ชนาธิป   ผิวเผือก ม.5 3.50 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี B7-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

7 590647 ชลิต   ลาดเหลา ม.5 2.83 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม H5-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

8 610624 ณัฐกานต!   ปQยะนาจ ม.4 L6-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

9 600625 ณัฐชนน   รอดคํา ม.5 3.33 สาธิต มรภ.เทพสตรี ลพบุรี D6-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

10 590965 ณัฐนนท!   สรรเสริญ ม.4 2.26 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

11 601141 ณัฐพงศ!   เอมแย4ม ม.4 3.96 วัดสระเกศ กรุงเทพ G8-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

12 610919 ณัฐภัทร   วิชัยดิษฐ! ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม เสริม 13 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

13 610821 ณัฐวุฒิ   หอมภู< ม.5 3.59 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ 201 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

14 580935 ณัฐสุเมศร!   คล4ายคลึง ม.5 2.41 หอวัง กรุงเทพ 201 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

15 560486 ทนงกรณ!   ยุทธศักดารักษ! ม.6 3.71 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร C7-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

16 590664 ทวีเกียรติ   วรชินา ม.4 2.55 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 201 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

 หลักสูตร เตรียมทหารโปรแกรมวิทย!-อังกฤษ (รหัส 212)

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ชําระเงินภายในวันที่ 26 พ.ค. 61(ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือที่บอรด!ประชาสัมพันธ!ในวันมาสอบ)

ลําดับ     รหัส                      ช่ือ                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ ห�องสอบ และที่พัก

หลักสูตรเตรียมทหารวันเสาร!โปรแกรม วิทย! - อังกฤษ และ วันอาทิตย! [รหัส 217/218]

สอบแบ>งห�องวันอาทิตย!ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 0830-1600 (เช�า-บ>าย)

[นร.ลงเรียน2วัน ค�างคืน และไม>ค�างคืน]

คําช้ีแจง

   2. เร่ิมเรียนและพักค4างคืนท่ีโรงเรียนวันเสาร!ท่ี 16 มิ.ย.61 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. 

ที่พัก
ห�องสอบภาคเช�า ห�องสอบภาคบ>าย

[เฉพาะนร.ท่ีลงทะเบียนเรียนวันเสาร!วันเดียว]

คําช้ีแจง                                                                                                                      สําหรับนร.ที่ลงเรียนวิทย!-อังกฤษและวันอาทิตย!(เรียน2วัน) ให�ดูหน�าถัดไป

   1. กําหนดสอบแบ<งห4องวันเสาร!ท่ี 9 มิ.ย.60 เวลา 0830 - 1200 น. [สอบวิชาวิทย! และอังกฤษ]

   2. ผู4ท่ีเป@นนร.ใหม<  กรุณาส<งเอกสารเพิ่มเติมท่ีโตVะประชาสัมพันธ!ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ4านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ<าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   3. สิ่งท่ีต4องเตรียมในวันสอบ : ดินสอ 2B , ยางลบ ,ปากกา / การแต<งกาย : ชุดสุภาพ  (กระดาษคําตอบใช4คอมพิวเตอร!ในการตรวจ ดังน้ัน นร.ต4องจํารหัสเพื่อใช4ในการสอบทุกคร้ัง)

ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ ห�องสอบ 

โปรแกรม
สถานที่สอบ

   4. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร4อยแล4ว  หากไม<มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม<ถูกต4อง สามารถติดต<อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ชําระเงินภายในวันที่ 26 พ.ค. 61(ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือที่บอรด!ประชาสัมพันธ!ในวันมาสอบ)

ลําดับ     รหัส                      ช่ือ                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

สอบวันเสาร!ท่ี 9 มิ.ย. 61 ช>วงเช�า เวลา 0830-1200 น.



   1. กําหนดสอบแบ<งห4องวันอาทิตย!ท่ี 10 มิ.ย. 61 เวลา 0830 - 1600 น. [ภาคเช4าสอบ 5 วิชา และ ภาคบ<ายสอบวิชา วิทย! และอังกฤษ]

   3. ผู4ท่ีเป@นนร.ใหม<  กรุณาส<งเอกสารเพิ่มเติมอาคารประชาสัมพันธ! ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ4านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ<าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. สิ่งท่ีต4องเตรียมในวันสอบ : ดินสอ 2B , ยางลบ ,ปากกา / การแต<งกาย : ชุดสุภาพ  (กระดาษคําตอบใช4คอมพิวเตอร!ในการตรวจ ดังน้ัน นร.ต4องจํารหัสเพื่อใช4ในการสอบทุกคร้ัง)

   5. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร4อยแล4ว  หากไม<มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม<ถูกต4อง สามารถติดต<อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

0900-1200 อาคาร 1300-1600 อาคาร

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ชําระเงินภายในวันที่ 26 พ.ค. 61(ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือที่บอรด!ประชาสัมพันธ!ในวันมาสอบ)

ลําดับ     รหัส                      ช่ือ                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ ห�องสอบ และที่พัก

หลักสูตรเตรียมทหารวันเสาร!โปรแกรม วิทย! - อังกฤษ และ วันอาทิตย! [รหัส 217/218]

สอบแบ>งห�องวันอาทิตย!ที่ 10 มิ.ย. 61 เวลา 0830-1600 (เช�า-บ>าย)

[นร.ลงเรียน2วัน ค�างคืน และไม>ค�างคืน]

คําช้ีแจง

   2. เร่ิมเรียนและพักค4างคืนท่ีโรงเรียนวันเสาร!ท่ี 16 มิ.ย.61 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. 

ที่พัก
ห�องสอบภาคเช�า ห�องสอบภาคบ>าย

17 570726 ธนทัต   กาญจนแพทย!นุกูล ม.5 3.78 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี C6-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

18 580542 ธนบัตร   แปWนน4อย ม.4 3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

19 610708 ธีรภัทร   ทับมาลัย ม.4 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

20 600236 ธีรินทร!   คําดี ม.4 3.09 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม H1-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

21 590075 นฤภัทร!   สุทธิผล ม.5 3.4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประจวบคีรีขันธ! L1-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

22 590429 นันทพงศ!   แก4วรอด ม.5 2.25 รัตนราษฎร!บํารุง ราชบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

23 590428 นันทภพ   แก4วรอด ม.5 2.22 รัตนราษฎร!บํารุง ราชบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

24 580732 บุลากร   เกตุแก4ว ม.4 2.62 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี G6-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

25 591079 ปรเมศร!   เจียรสุข ม.4 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ F9-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

26 610667 ปลื้มปQติ   อยู<เกษม ม.4 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

27 600339 พชรภูมิ   บัวชาติ ม.5 3.52 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา F2-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

28 610355 พานเพชร   รุ<งเรือง ม.4 3.50 สามชุก สุพรรณบุรี เสริม 1 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

29 601562 พีรดนย!   ชัยสมบูรณ!พันธ! ม.5 3.90 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนนทบุรี D1-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

30 610604 พีระพงศ!   เรืองเวช ม.5 3.03 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา H6-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

31 590930 ภัทรพล   อนันตนาคม ม.4 3.80 รัตนโกสินทร!สมโภช กรุงเทพ E7-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

32 590676 ภาณุรัฐ   นพรัตน! ม.5 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม H2-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

33 610864 ร<มเกล4า   นวลเป[ยน ม.5 3.18 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี I1-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

34 600184 โรจนินทร!   ใจประเสริฐ ม.4 2.90 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ! J3-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

35 610722 วรยศ   ศิริลักษณ! ม.6 3.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

36 601751 วศิน   พรหมอุบล ม.4 3.89 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ D7-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

37 600282 วัศพล   ก้ีเจริญ ม.5 3.50 เทพศิรินทร! นนทบุรี นนทบุรี E4-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

38 610758 วิภู   เหล<าชินชาติ ม.4 3.92 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 201 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

39 580341 ศิริมณโชค   พงษ!ธานี ม.4 2.60 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา B2-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

40 601342 ศิวากรณ!   ดีผิว ม.5 3.50 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

41 600070 ศุภฤกษ!   วงษ!เวียงจันทร! ม.4 3.3 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ K9-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

42 601415 สิทธิพล   รําทะแย ม.4 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม H5-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

43 610720 สิรภพ   แจ<มนุราช ม.5 2.31 พระปฐมวิทยาลัย 2 กรุงเทพ 203 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

44 590527 สิรวิชญ!   ศีลวัตพงศ! ม.4 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม F1-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

45 610656 สิรวิชญ!   สมต้ังม่ัน ม.4 3.78 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี K2-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

46 610625 สุชานนท!   พรศิริรัตน! ม.4 3.58 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม L6-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

47 610530 สุธินันท!   เซ4งเครือ ม.4 3.69 รัตนราษฎร!บํารุง ราชบุรี E5-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

48 600570 อัครวัต   คล4ายแสง ม.5 3.88 สายป̀ญญารังสิต ปทุมธานี C2-บน ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

49 610846 อานพ   บูชา ม.4 201 ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

50 590579 เอกณัฏฐ!   อรรถธรรมสุนทร ม.6 วัดพุทธบูชา กรุงเทพ F1-ล<าง ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

51 590687 กฤษฎิ์   ประเสริฐนิรันดร! ม.5 2.93 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ไป-กลับ ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

52 591276 ธนวัฒน!   ไชยถาวร ม.5 3.88 ดาวนายร4อย สงขลา ไป-กลับ ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

53 591124 ธีวิชร!   ผลจันทร! ม.5 3.78 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี ไป-กลับ ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!

54 590104 อัษฎากร   บุบผาสังข! ม.5 3.67 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี ไป-กลับ ห4อง A ข4างห4องพักอาจารย! ห4อง B ข4างห4องพักอาจารย!


