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

1 610735 กฤตานนท�   อยู�คง ม.2 2.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

2 601619 ก'องภพ   นุชเจริญ ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

3 600575 กิตติพศ   ไกรสมุทร ม.2 3.5 ถาวรานุกูล สุมทรสงคราม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

4 601420 กิตติพศ   วิจิตรถาวร ม.2 3.20 ดรุณาวิเทศศึกษา ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

5 610476 กิตติพัฒน�   สันติรงยุทธ ม.2 1.57 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

6 601428 กิติภูมิ   ขันธ�แก'ว ม.2 รัตนราษฎร�บํารุง ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

7 601195 กุลธิดา   ไขประพาย ม.2 4.00 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

8 610560 คฑาวุธ   ภู�เนติ ม.2 3.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

9 600578 จิณณธรรม   มีบุญธรรม ม.2 2.86 สารสาสน�วิเทศบางบอน กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

10 600918 จิรวุธ   แจงบํารุง ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

11 601421 จีรภัทร   รุจิรานุพงศ� ม.2 2.60 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

12 600646 จุลนพ   อินทรกําจร ม.2 2.65 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

13 610579 จุลภัทร   พูลสุขโข ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

14 601100 ชินภัทร   นิลเพชรพลอย ม.2 3.30 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

15 600881 ชุติกาญจน�   ศรีสุวรรณ� ม.2 3.81 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

16 601544 ฐิติวัชร�   ชานุ ม.2 3.00 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

17 600972 ณัชชา   นาวาวรกุล ม.2 3.98 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

18 610581 ณัฏฐชัย   เกษมสวัสด์ิ ม.2 3.17 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

19 601232 ณัฐชนาจักรกฤช   อุ�นรั้วทิพย� ม.2 3.80 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

20 600880 ณัฐดนัย   ดวงบุญ ม.2 3.73 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

21 600754 ณัฐดนัย   พงษ�บุตร ม.2 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ� ปทุมธานี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

22 610715 ณัฐนันท�   จงกิจวัฒนชัย ม.2 2.42 กาญจนานุเคราะห� กาญจนบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

23 610767 ณัฐพล   วีระกุล ม.2 2.51 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

24 601211 ณัฐวัฒน�   เจริญทรง ม.2 3.50 ดรุณาวิเทศศึกษา ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

25 610578 ณัฐสิทธิ์   วัฒนประดิษฐ ม.2 2.73 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

26 610840 ทัญญพงศ�   บุญเชิดชู ม.2 2.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

27 610611 ธณัชพงศ�   อิทธิสมุทรเจริญ ม.2 3.06 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

28 610744 ธนกร   สอสะอาด ม.2 3.35 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

29 610467 ธนกฤต   แดงมณี ม.2 2.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

30 600996 ธนกฤต   ต�ายแพร ม.2 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

31 600852 ธนภูมิ   มูลวงษ� ม.2 3.15 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

32 601645 ธนวินท�   ประเสริฐพรรัตน� ม.2 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

33 600995 ธนวินย�   สินธุไชย ม.2 2.77 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

34 600597 ธนากร   กาญจนบุตร ม.2 3.4 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

35 610480 ธรรศธรณ�   สมบุญ ม.2 2.39 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

   3. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร'อยแล'ว  หากไม�มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม�ถูกต'อง สามารถติดต�อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

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

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายชื่อ และห�องเรียน       [Sat.M2]
หลักสูตรเสริมความรู� / เตรียมทหารวันเสาร0 ม.2

(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'องเรียนเม่ือได'ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู'ท่ีเปIนนร.ใหม�  กรุณาส�งเอกสารเพิ่มเติมท่ีอาครประชาสัมพันธ� ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ'านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ�าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            



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

   3. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร'อยแล'ว  หากไม�มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม�ถูกต'อง สามารถติดต�อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

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

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายชื่อ และห�องเรียน       [Sat.M2]
หลักสูตรเสริมความรู� / เตรียมทหารวันเสาร0 ม.2

(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'องเรียนเม่ือได'ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู'ท่ีเปIนนร.ใหม�  กรุณาส�งเอกสารเพิ่มเติมท่ีอาครประชาสัมพันธ� ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ'านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ�าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

36 610580 ธีธัช   สาลีสวัสด์ิ ม.2 2.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

37 610710 ธีรภัช   สังข�ทอง ม.2 2.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

38 610646 ธีรภัทร   ทองทิพยา 2 3.22 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

39 610631 ธีรศักด์ิ   สงกา ม.2 2.00 บอสโกพิทักษ� นครปฐม ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

40 610933 นครรินทร�  พูสี ม.2 2.5 พรตพิทยพยัต กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

41 610592 นรวุฒิ   เขียวงาม ม.2 3.39 นาคประสิทธิ์ นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

42 600835 นันท�นภัส   เปรมปรีสุข ม.2 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

43 610693 นิธิพัฒน�   กําลังหาญ ม.2 3.75 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

44 610549 บุณยานุช   ธีระบุตร ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

45 610571 ปฐมพร   ภิรมย�พลัด ม.2 1.97 ขจรโรจน�วิทยา กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

46 610492 ปภัสสร   ไชยศิริ ม.2 3.35 นารีวิทยา ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

47 600950 ปรัชญา   พาสร'อย ม.2 3.35 เบญจราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

48 610591 ปาลิดา   พราหมหันต� ม.2 3.95 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

49 610515 ปLยฉัตร   ไทยศรี ม.2 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ� ปทุมธานี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

50 601606 ปLยวัฒน�   รุ�งเรืองโชคชัย ม.2 3.01 สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพ ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

51 601117 ปุญญพัฒน�   กิจธนาบรรลุกุล ม.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

52 610462 ปุณณภพ   อัมระปาล ม.2 2.92 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

53 610491 ปุริมพัฒน�   สนิทนวนธนรัฐ ม.2 3.09 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

54 600796 พงศกร   แก'วกียูร ม.2 3.75 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

55 610496 พรลภัส   พวงพูล ม.2 3.87 นารีวุฒิ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

56 610697 พลกฤต   วิชัยคําจร ม.2 3.93 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

57 600748 พศวัฒน�   แซ�ล้ิม ม.2 3.37 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

58 610576 พัชรมล   ล่ิมทอง ม.2 3.48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

59 610741 พัฒนากร   แนบนุช ม.2 3.51 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

60 610504 พิจักษณ�   แก'วอร�าม ม.2 2.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

61 610820 พิศน�ณิชา   ดอนจันทร�ทอง ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

62 601184 พิสิษฐ�   จันทร�ณุมาศ ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

63 601129 ภคนันท�   ทองเปลว ม.2 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

64 601102 ภาณุพงศ�   จันทร�ทอง ม.2 3.83 เทพวิทยา ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

65 600809 ภาสกร   ธรรมสละ ม.2 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

66 600933 ภูธฤทธิ์   เนตรอรุณ ม.2 3.50 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

67 600706 ภูมิรพี   บุญไทย ม.2 3.10 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

68 601617 ภูวเรศ   นนทสุต ม.2 3.74 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

69 600577 มโนธัช   อัครศุภวุฒิ ม.2 3.12 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

70 601744 มาวิน   ชินธนทรัพย� ม.2 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ



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

   3. นร.ท่ีชําระเงินครบเรียบร'อยแล'ว  หากไม�มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม�ถูกต'อง สามารถติดต�อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

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

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายชื่อ และห�องเรียน       [Sat.M2]
หลักสูตรเสริมความรู� / เตรียมทหารวันเสาร0 ม.2

(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'องเรียนเม่ือได'ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู'ท่ีเปIนนร.ใหม�  กรุณาส�งเอกสารเพิ่มเติมท่ีอาครประชาสัมพันธ� ดังน้ี  (1) สําเนาทะเบียนบ'านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ�าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

71 601737 รพีพงศ�   เลิศไพรศาล ม.2 3.95 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

72 610539 วงศ�วรรณรักษ�   ชะเอมวัน ม.2 3.63 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

73 601038 วรปรัชญ�   เสวกสูตร� ม.2 2.95 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

74 610851 วรภัทร   ช่ืนจิตต� ม.2 3.60 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

75 610813 วัชราภรณ�   เรืองสุกใส ม.2 2.00 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

76 601699 วันวิสา   คําวิเลิศ ม.2 2.00 อนุบาลโพธาราม ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

77 610834 ศุภณัฐ   แก'วไพบูลย� ม.2 3.46 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

78 610737 ศุภวิชญ�   บัวผัน ม.2 3.00 ธีรศาสตร� ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

79 610550 ศุภเศรษฐ�   อุทรักษ� ม.2 3.16 สาธิตวไลอลงกรณ� ปทุมธานี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

80 601616 สรธัญ   โพธิ์ชุ�ม ม.2 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

81 601691 สหโชค   สินเพ็ง ม.2 3.45 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

82 610677 สหรัฐ   น'อยรักษา ม.2 2.70 เซนต�ปNเตอร� ธนบุรี กรุงเทพ ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

83 610870 สัตตบงกช   กิจสกุล ม.2 3.6 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

84 601722 สันต�   ถนอมนาค ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

85 610568 สายสวรรค�   วงศ�สุนทร ม.2 3.62 ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

86 610739 สิทธิชัย   มีบํารุง ม.2 2.54 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

87 610707 สุชัญญา   หยดหยาด ม.2 3.41 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

88 610742 สุพศิน   แนบนุช ม.2 2.26 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ� ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

89 610635 สุพิชา   ฉิมบุญเกิด ม.2 ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

90 601260 สุภณัฐ   บุญสุข ม.2 2.50 บอสโกพิทักษ� นครปฐม ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

91 600778 สุภัททรา   สงัดศรี ม.2 4.00 สารสาสน�วิเทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

92 600670 สุรวิศ   ลือเสียงดัง ม.2 3.29 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ� ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

93 610751 เสาวลักษณ�   ตรงคมาลี ม.2 3.81 ประเทืองทิพย�วิทยา กรุงเทพ ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

94 601503 อธิศ   วงษ�เวียงจันทร� ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

95 610505 อนุกูล   สุโกมล ม.2 2.82 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

96 601080 อภิวรรธน�   พจนารถ ม.2 3.73 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

97 610477 อริญชัย   บางจาก ม.2 1.86 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

98 601064 อัครพงศ�   คําธารา ม.2 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

99 601492 อัครวินท�   ภูศรี ม.2 3.2 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�

100 610648 อิทธิพล   บุญปกครอง ม.2 3.00 สาธิตวไลยอลงกรณ� ปทุมธานี ห'อง 101 ตึกอํานวยการ

101 600747 อิทธิพล   พะเวก ม.2 4.00 แย'มวิทยาการ ราชบุรี ห'อง A ข'างห'องพักอาจารย�


