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

1 600687 กนกวรรณ   จารย�อุปการะ ม.3 นารีวุฒิ ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

2 590988 กรวิชญ�   เจนจริยโกศล ม.3 3.80 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

3 590359 กฤตภาส   วิริยภาพไพบูลย� ม.3 3.39 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

4 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.3 3.91 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

5 600287 กษิดิ์เดช   ปลาบู:ทอง ม.3 3.17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

6 601683 ก;องภพ   พืชผล ม.3 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

7 601662 กัณฑณัฏฐ�   แก;วรักษ� ม.3 2.75 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

8 601134 กิตติพัฒน�   มหาศิริพันธุ� ม.3 3.38 บดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี) กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

9 610487 กิตติศักด์ิ   อ่ําเอี่ยม ม.3 3.86 ยอแซฟอยุทธยา อยุธยา 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

10 590972 ไกรวิชญ�   แซ:ล้ิม ม.3 3.36 สาธิตเกษตรกําแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

11 610195 คณาธิป   สังข�ต;อง ม.3 3.50 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

12 590467 คุณากร   ทับทิมทอง ม.3 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

13 590735 เจตณัฐ   ม:วงพารา ม.3 3.50 โยนออฟอาร�ค กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

14 610305 ชนนฒ�   จันทรัตน� ม.3 2.84 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

15 601741 ชนันดา   พินนาศักด์ิ ม.3 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

16 610013 ชนาธิป   โอโน ม.3 3.76 เบญจมราชานุสรณ� นนทบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

17 591075 ชยพล   ไชยขันแก;ว ม.3 3.80 สาธิตเกษตรบางเขน กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

18 610795 ชยางกูร   ผ:องใส ม.3 3.44 พรหมานุสรณ� เพชรบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

19 601618 ชลธร   แสวงทรัพย� ม.3 3.03 นารีวุฒิ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

20 610026 ชลสิทธิ์   ชิงภักดี ม.3 2.42 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

21 610112 ชัชนินท� เจริญสุข ม.3 2.72 สาธิต ม.ศิลาปากร นครปฐม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

22 600562 ชัยย�ธนินทร�   เฮงคราวิทย� ม.3 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

23 590547 ชัยวัฒน�   พันธ�พืช ม.3 3.69 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

24 590757 ชานนนิติ   วุฒิชัย ม.3 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

25 600731 ชิตธวัช   สาภักดี ม.3 3.08 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

26 610194 ชิษณุพงศ�   โขวัฒนชัย ม.3 3.2 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

27 591059 ชิษณุพงศ�   ชุ:มชัยรัตน� ม.3 1.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

28 610161 ชุภณ   พลประมวล ม.3 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

29 601258 ณภัทร พิศาลสิทธิวัฒน� ม.3 3.24 อํานวยวิทย� สมุทรปราการ 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

30 590940 ณัฏฐ�ชาภัท   ปราณีประชาชน ม.3 2.5 พิบูลอุปถัมภ� ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

31 610455 ณัฐชานนท�   สงวนทรัพย� ม.3 3.30 อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

32 610878 ณัฐเดช   คําใส ม.3 3.40 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

33 601427 ณัฐพล   ผลเจริญ ม.3 2.95 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

34 610171 ณัฐภัทร   เพ็ชรฤาชา ม.3 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

35 610078 ณัฐวุฒิ   เพ็ชรแวว ม.3 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

36 610083 ดวงปกรณ�   อาศา ม.3 2.64 ชลประทานวิทยา นนทบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

37 601729 ตะวัน   ทองพูล ม.3 3.10 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

38 610893 แทนไท   อิ่มทอง ม.3 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

   2. ผู;ที่เปKนนร.ใหม:  กรุณาส:งเอกสารเพ่ิมเติมที่อาคารประชาสัมพันธ� 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 : ประกาศรายช่ือเฉพาะนร.ท่ีชําระเงินภายในวันท่ี26 พ.ค. 61 (ผู�ชําระเงินหลังจากนี้ให�ตรวจสอบรายช่ือท่ีบอรด0ประชาสัมพันธ0ในวันมาเรียน)

                        ตรวจสอบรหัสประจําตัว รายช่ือ และห�องเรียน       [Sat.M3]
หลักสูตรเสริมความรู� / เตรียมทหารวันเสาร0 ม.3

(เรียนช<วง 16 มิ.ย - 22 ก.ย. 61)
คําช้ีแจง
   1. เริ่มเรียนวันเสาร�ที่ 16 มิ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830น.และเข;าห;องเรียนเมื่อได;ยินเสียงสัณญาณ)
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39 600733 แทนรัก   ทองสมบูรณ� ม.3 3.28 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

40 610700 ธนกร   มาตังครัตน� ม.3 3.55 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

41 601546 ธนกฤต   บุญเมือง ม.3 2.46 ดรุณานุเคราะห� ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

42 610485 ธนทัต   สุวรรณวิจิตต� ม.3 3.29 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

43 590979 ธนธร   นาคสุขศรี ม.3 3.75 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

44 610068 ธนพล   ไกรสิงห�สม ม.3 3.90 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

45 610011 ธนภัทร   จงไกรจักร ม.3 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

46 610057 ธนภัทร   บัวลํ้าเลิศ ม.3 บอสโกพิทักษ� นครปฐม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

47 610869 ธนันพัชร�   ห;วยหงษ�ทอง ม.3 2.7 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

48 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.3 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

49 610055 ธิติ สุวรรณน;อย ม.3 2.7 บอสโกพิทักษ� นครปฐม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

50 610162 ธีระพัฒน�   ศรีรักษ� ม.3 2.10 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

51 610894 นนทพัทธ�   สีดา ม.3 2.50 ฮกเฮง ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

52 590929 นนทสิทธิ์   คุณประดิษฐ� ม.3 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

53 601742 นรพนธ�   ถานัน ม.3 1.98 รักษ�วิทยา ประจวบคีรีขันธ� 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

54 601710 นรวัชร�   หลักศิลา ม.3 3.91 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

55 610081 บวรภัค   แสงสว:าง ม.3 2.00 เซนต�คาเบรียล กรุงเเทพ 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

56 610791 บุญชัย   เชิงชล ม.3 3.38 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

57 610440 บุณฑยกร   อิ่นคํา ม.3 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

58 610248 บุรินทร�   คุ;มหรั่ง ม.3 3.00 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

59 590992 ปภัส   ชินเชษฐ� ม.3 3.02 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

60 610917 ปภาวิชญ�   ดีเจริญ ม.3 2.25 สายธรรมจันทร� ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

61 600293 ปรมัตถ�   พงศ�ลิมากร ม.3 3.1 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

62 601071 ประกาศิต   พันธุ�แตง ม.3 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

63 591106 ประเมษฐ�   ศักด์ิสมบัติ ม.3 2.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

64 600292 ปวริศ   พงศ�ลิมากร ม.3 3.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

65 600947 ปNณฑารีย�   หลีล;วน ม.3 3.28 นารีวุฒิ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

66 601127 ปNณณทัต   ดีจงเจริญ ม.3 3.33 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

67 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.3 4.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

68 600182 ปOยวัช   เหลืองฤทัย ม.3 3.81 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ� 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

69 590636 ปOยวัฒน�   โรจนธรรมเจริญ ม.3 4.00 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

70 610493 ปุญญพัฒน�    สิงตะบุตร� ม.3 3.47 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

71 600243 เปKนต:อ   คล;ายนุ:ม ม.3 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

72 600306 พงษ�กิตติ   ภูฆัง ม.3 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

73 591176 พรรษมน   จันทร�แพง ม.3 3.70 ราชโบริกานุเคราะห� ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

74 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.3 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

75 590483 พรลภัส   เกิดไพบูลย� ม.3 3.11 สกลวิทยา นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

76 601067 พลอยชนก   พลรักษ�เขตต� ม.3 3.01 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3
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77 610822 พัชระ   ยันตะพานิช ม.3 3.95 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

78 610898 พัทธนันท�   แก;วบวร ม.3 2.51 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ� 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

79 590774 พิทวัส   พงศ�ชุตินันท� ม.3 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

80 610555 พิมญาดา   ก:นโกมล ม.3 3.61 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

81 601346 พีรพงศ�   รอบคอบ ม.3 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

82 601621 พุฒิพงศ�   อินเห้ียน ม.3 2.70 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

83 610404 ภคภัทร   พรรณสุข ม.3 3.27 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุม ปทุมธานี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

84 591034 ภควัต มีคุณ ม.3 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

85 600644 ภวันธร   แก;วระย;า ม.3 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

86 610402 ภัคพล   สุขโข ม.3 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

87 610913 ภัทรกร   สายสาหร:าย ม.3 3.62 ศรัทธาสมุทร สมทุรสงคราม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

88 601087 ภัทรวิน   ตุ:มพลอย ม.3 3.55 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

89 601418 ภาณุพงศ�   ชัยเจริญ ม.3 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

90 610056 ภานุวัฒน�   กุลชร ม.3 บอสโกพิทักษ� นครปฐม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

91 600953 ภารดา   มูลทรงเกียรต์ิ ม.3 2.35 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

92 610070 ภาวพุทธิ์   โสจะ ม.3 4.00 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

93 610810 ภาสวัฒน�   กองจันทร� ม.3 3.18 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ� 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

94 601687 ภูดิศ   วัฒนสินธุ� ม.3 3.98 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

95 610075 ภูมิ   พลอยมี ม.3 2.50 วัดราชบพิธ กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

96 610809 ภูรินทร�   โกสมศรี ม.3 2.54 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ� 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

97 601610 ภูริวัจน�   ฤทธิ์ชัยทิพย� ม.3 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

98 600431 ภูวศิษฎ�   นุ;ยโดด ม.3 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

99 610613 มงคล   ปฤษฎางค�บุตร ม.3 2.73 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

100 601609 เมธวัจน�   ฤทธิ์ชัยทิพย� ม.3 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

101 600799 เมธาวีย�   สร;อยจิตร ม.3 ราชินีบน กรุงเทพ 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

102 610607 รนวริทธิ์   อิสริยภานันท� ม.3 3.83 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

103 610916 รัชชานนท�   นิลเพชร ม.3 3.33 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

104 600873 โรจนศักด์ิ   พันธ�ประเสริฐ ม.3 3.23 มัธยมบ;านบางกะปO กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

105 601566 ลักษมณ   ฟNกเขียว ม.3 3.56 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

106 610420 วชิรวิทย�   เจียมเอRย ม.3 3.50 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

107 610069 วชิรายุทธ   พันธุ�ไทย ม.3 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

108 600178 วรนาถ   มณีสวัสด์ิ ม.3 2.25 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

109 590605 วรพล   วังพรม ม.3 3.16 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

110 600987 วรัญชิต   มากมูล ม.3 2.42 คงคาราม เพชรบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

111 601131 วิชัยวัตน�   โอกาศรัตน� ม.3 2.30 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

112 591178 วิธวินท�   ไวย�วิทยา ม.3 3.21 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

113 610190 วีรากร   จรูญศรี ม.3 3.50 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

114 601083 ไวกูณฐ�   สุธีวีระอนันต� ม.3 3.01 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3
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115 610268 ศรัณย�ภัทร   วงษ�ปาน ม.3 3.50 สารวิทยา กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

116 610636 ศรัณยา   ฉิมบุญเกิด ม.3 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

117 601267 ศรินญารัตน�   วงษ�พันธรรม ม.3 2.50 พระโขนงวิทยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

118 601764 ศรุต   ชัยเจริญ ม.3 3.62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

119 601776 ศิรชิต   ศรีขาว ม.3 3.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

120 600952 ศุภกานต�   มูลทรงเกียรต์ิ ม.3 3.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

121 590578 ศุภพล   ปNญญาสม ม.3 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

122 601063 ศุภสัญห�   เขียวธนะสุธา ม.3 2.62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

123 600877 ศุภากร   ฤกษ�ศุภพร ม.3 3.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

124 610762 เศรษฐพงศ�   นาคอ:อน ม.3 1.90 พิบูลสงครามอุปถัมภ� ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

125 610926 สถาพร เทศเล็ก ม.3 2.01 ศึกษานารี กรุงเทพ 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

126 610594 สรรเสริญ   สงวนให; ม.3 2.68 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

127 601669 สรศักด์ิ   พันธุ�ย่ิงยก ม.3 2.45 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

128 610796 สหัสภูมิ   เจริญสุข ม.3 2.05 สารสาสน�วิเทศสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

129 600163 สิรภพ วรรณสูตร ม.3 2.75 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

130 610558 สุจิตรา   จันทร�สุข ม.3 3.00 นารีวุฒิ ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

131 590802 สุจินธรา   ทาสันเทียะ ม.3 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

132 600394 สุรภัทร   แย;มศรี ม.3 3.20 วีรศิลปS กาญจนบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

133 601681 อดิลักษณ�   เลิศประเสริฐพันธุ� ม.3 302 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

134 601054 อธิษฐ�พัฒน�   รุณรู;รอบ ม.3 2.82 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

135 590442 อภิชญา   ซ:อนกล่ิน ม.3 3.96 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

136 601761 อภิรัตน�   อัมพรรัตน� ม.3 3.40 เซนต�คาเบรียล กรุงเทพ 303 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3

137 590424 อริศา   ชาตรี ม.3 3.20 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี 304 ตึกอํานวยการ ช้ัน 3


