
ล ำดับ     รหสั                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวัด      หอ้งเรยีน อาคารเรยีน

1 610499 กรวีร์   มณีนลิ ม.2 3.52 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

2 610805 กฤษกร   ชุติชูเดช ม.2 2.07 ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

3 610523 กอ้งภพ   เรืองประชำ ม.2 1.60 สำธิตเกษตรก ำแพงแสน นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

4 610723 กนัตภณ   สมพงษ์ ม.2 3.51 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

5 610554 กติติธัช   ประไพบูลย์ ม.2 4.00 เซนต์คำเบรียล กรุงเทพ TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

6 610726 กติติพัทธ์   เงินวิไล ม.2 3.40 นวมินทรำชินทูิศ สตรีวิทยำ กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

7 610730 กติต์ิรวี   ชำวนำบึง ม.2 3.20 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

8 601455 ขจรฤทธ์ิ   อนภัุกด์ิ ม.2 เบญจมรำชำลัย กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

9 610764 จตุรวิชญ์   กำญจนจกัษ์ ม.2 3.79 รำชวินติบำงแกว้ สมุทรปรำกำร TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

10 610490 จริดนยั   จนัทร์ทอง ม.2 2.30 นวมินทรำชินทูิศ สตรีวิทยำ กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

11 610547 จริะเดช   สันติภำพพงศ์ ม.2 2.87 รัตนรำษฎร์บ ำรุง รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

12 610525 จรีศักด์ิ   อนนัต์ทสิทธ์ิ ม.2 3.00 สำธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ อยุธยำ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

13 610912 จลุจกัร   สำนใจ ม.2 3.22 สำรสำสนวิ์เทศนครปฐม นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

14 601133 เจริญรัตน ์  สรรสม ม.2 3.49 ดรุณำรำชบุรี รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

15 601075 ชนสรณ์   โภชฌงค์ ม.2 4.00 ประกอบรำษฎร์บ ำรุง ฉะเชิงเทรำ TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

16 601560 ชวินทร์วุฒิ   บุรีธนพิพัฒน์ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

17 610879 ชิษณุพงศ์   จนัทร์ชื่น ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

18 610789 ณรรฐพล   ภู่นำค ม.2 3.76 ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

19 601590 ณัฎฐกรณ์   ปลีฟัก ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

20 600576 ณัฐพงศ์   สุขชัยรังสรรค์ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

21 610524 ณัฐวุฒิ   โรจนสโรช ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

22 610731 ณัฐวุฒิ   สุ่มเนยีม ม.2 2.35 รำชโบริกำนเุครำะห์ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

23 601378 ทรรศน ์  สุขส ำรำญ ม.2 4.00 ดรุณำกำญจนบุรี กำญจนบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

24 601496 ทักษ ์  วรรณสกลุ ม.2 ถำวรำนกุลู สมุทรสงครำม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

25 601521 ธนกร   แจม่พินจิ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

26 600767 ธนกฤต   พรำยศรีสุข ม.2 3.10 เซนต์คำเบรียล กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

27 600815 ธนดล   เกตุแกว้ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

28 600935 ธนภัทร   สมรูป ม.2 3.90 วิสุทธรังษี กำญจนบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

29 610905 ธนวัฒน ์  พรของอนิทร์ ม.2 2.78 นำคประสิทธ์ิ นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

30 601703 ธนวินท์   ปำนอทุัย ม.2 2.78 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

31 610908 ธนชัชำ   สันหมุด ม.2 2.63 รำชโบริกำนเุครำะห์ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

32 600593 ธนำยุทธ   บุญถนอม ม.2 3.9 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

33 610603 ธวัชชัย   ป้องสวย ม.2 2.57 สำรสิทธ์ิพิทยำลัย รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

34 601347 ธีรสิทธ์ิ   อนิทรโยธิน ม.2 2.00 อสัสัมชัญ กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

35 610647 นนทพันธ์ุ   กองตำพันธ์ุ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

36 601024 นพรุจ   สำยแกว้ ม.2 2.60 ขจรโรจนวิ์ทยำ กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

37 600861 นรำวิชญ์   เทนอสิสระ ม.2 4.00 วิสุทธรังษี กำญจนบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

38 601642 นวพล   มูลทองสงค์ ม.2 3.00 เทพินทร์พิทยำ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

39 600613 นธัทวัฒน ์  แดงวิสุทธ์ิ ม.2 3.82 ศรัทธำสมุทร สมุทรสงครำม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

40 610502 นติิกร   บัวเกดิ ม.2 2.59 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

   2. ผู้ที่เป็นนร.ใหม่  กรุณำส่งเอกสำรเพิ่มเติมที่อำคำรประชำสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่ำย ขนำด 1-2 นิ้ว 2 รูป            
   3. นร.ที่ช ำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หำกไม่มีรำยชื่อหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สำมำรถติดต่อ 032-389-296 เวลำ 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ช าระเงินภายในวันที่  26 พ.ค. 61 (ผู้ช าระเงินหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายช่ือที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

                        ตรวจสอบรหัสประจ าตัว รายช่ือ และห้องเรียน       [Sun.M2]
เตรียมทหารวันอาทิตย ์ม.2

(เรยีนช่วง 17 ม.ิย - 23 ก.ย. 61)
ค าช้ีแจง
   1. เร่ิมเรียนวันอำทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลำเรียน 0900 - 1500 น.  (ควรมำถึงโรงเรียน 0830น.และเข้ำห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญำณ)



ล ำดับ     รหสั                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวัด      หอ้งเรยีน อาคารเรยีน

   2. ผู้ที่เป็นนร.ใหม่  กรุณำส่งเอกสำรเพิ่มเติมที่อำคำรประชำสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่ำย ขนำด 1-2 นิ้ว 2 รูป            
   3. นร.ที่ช ำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หำกไม่มีรำยชื่อหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สำมำรถติดต่อ 032-389-296 เวลำ 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ช าระเงินภายในวันที่  26 พ.ค. 61 (ผู้ช าระเงินหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายช่ือที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

เตรียมทหารวันอาทิตย ์ม.2
(เรยีนช่วง 17 ม.ิย - 23 ก.ย. 61)

ค าช้ีแจง
   1. เร่ิมเรียนวันอำทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลำเรียน 0900 - 1500 น.  (ควรมำถึงโรงเรียน 0830น.และเข้ำห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญำณ)

41 610845 บรรณวิชญ์   สุนทรกลุ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

42 610495 ปญชัย   เชื้ออภัย ม.2 2.91 สำรสิทธ์ิพิทยำลัย รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

43 610881 ปววิช   ประจงกจิ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

44 610711 ปัญญพงศ์   เกตุโกบุตร ม.2 3.56 ศรีวิทยำปำกน้ ำ สมุทรปรำกำร TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

45 601382 ปัญญวัต   โคตะขุน ม.2 3.25 คุรุรำษฎร์รังสฤษฎ์ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

46 610799 ปุณณพัฒน ์  แกว้เสียง ม.2 3.25 พรหมำนสุรณ์ เพชรบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

47 610753 ฝนหลวง   อนิออ่น ม.2 3.82 สวนกหุลำบวิทยำลัยรังสิต ปทุมธำนี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

48 610641 พงศ์ประพัฒน ์  อศิรำงกรู ม.2 3.77 ถำวรำนกุลู สมุทรสงครำม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

49 600897 พงศภัค   ปล้ืมใจ ม.2 3.98 ชลประทำนวิทยำ นนทบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

50 610858 พัชรินทร์   พูลเทพ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

51 601059 พัทธดนย์   ทรัพย์อไุรรัตน์ ม.2 3.98 สำรสำสนวิ์เทศนครปฐม นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

52 610537 พิทักษ ์  ผมหอม ม.2 3.06 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

53 610548 พิทักษพ์ล   ศรีนมิิตร ม.2 3.08 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

54 610470 พีรวัฒน ์  พรเลิศ ม.2 2.79 รัตนรำษฎร์บ ำรุง รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

55 610685 พีรวิช   เฉลิมเกยีรติ ม.2 3.50 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

56 610626 เพชร   สุริยะเนตร ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

57 610516 เพชรเงิน   เดชอดุมวัฒนำ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

58 610760 ภวัต   ณัฐพูลวัฒน์ ม.2 2.96 สำธิต ม.ศิลปำกร นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

59 600783 ภัคพงศ์   ปิ่นพัฒนพงศ์ ม.2 3.65 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

60 601457 ภัทรพล   เสรีเผ่ำวงษ์ ม.2 3.50 เดชอนสุรณ์ นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

61 600557 ภำณุพงษ ์  ธรรมำชัยมงคล ม.2 2.80 ดรุณำรำชบุรี รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

62 600656 ภำณุวิชญ์   บุญนว่ม ม.2 3.83 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

63 610538 ภูมิพัฒน ์  เรืองสิริอดุม ม.2 3.50 นวมินทรำชินทูิศ เบญจมรำชำลัย กรุงเทพ TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

64 601091 มนตร์ศวัส   เชษฐไพสิฐ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

65 610553 ยศนนัต์   อปุถัมภ์ ม.2 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

66 610468 รตนภำกร   จงสุขไกล ม.2 3.69 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

67 600855 รัชพล   ติดชำติ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

68 610608 รัฐพล   มีประเสริฐ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

69 610716 รุจภิำส   สำยทองดี ม.2 2.32 รำชโบริกำนเุครำะห์ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

70 601272 วชิรวิทย์   แสงเขียว ม.2 3.93 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

71 610653 วรทัต   เถินหิต ม.2 3.30 สิรินธรรำชวิทยำลัย นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

72 600982 วรภพ   บุญรอดค้ ำ ม.2 3.11 สำรสำสนวิ์เทศบ้ำนแพ้ว สมุทรสำคร ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

73 610749 วรำยุ   ศรีสังวำลย์ ม.2 3.08 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

74 610709 วรุตม์   กจิส ำรำญกลุ ม.2 3.00 เซนต์คำเบรียล กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

75 601471 วีรภัทร   แขกวัด ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

76 610520 ศรณศักด์ิ   เลำหภิชำติชัย ม.2 3.43 เสนำ "เสนำประสิทธ์ิ" อยุธยำ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

77 601667 ศรุต   เพิกจนิดำ ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

78 601048 ศศิวัฒน ์  พรภิญโญ ม.2 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

79 610850 ศิลำ   แกว้วำรี ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

80 610681 ศุภกติต์ิ   ลูกบัว ม.2 2.78 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

81 610909 ศุภณัฐ   ฤทธ์ิรักษ์ ม.2 2.00 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์



ล ำดับ     รหสั                     ช่ือ-นามสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวัด      หอ้งเรยีน อาคารเรยีน

   2. ผู้ที่เป็นนร.ใหม่  กรุณำส่งเอกสำรเพิ่มเติมที่อำคำรประชำสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่ำย ขนำด 1-2 นิ้ว 2 รูป            
   3. นร.ที่ช ำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หำกไม่มีรำยชื่อหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สำมำรถติดต่อ 032-389-296 เวลำ 0830 - 1600 น.

หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือเฉพาะ นร.ที่ช าระเงินภายในวันที่  26 พ.ค. 61 (ผู้ช าระเงินหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายช่ือที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

เตรียมทหารวันอาทิตย ์ม.2
(เรยีนช่วง 17 ม.ิย - 23 ก.ย. 61)

ค าช้ีแจง
   1. เร่ิมเรียนวันอำทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 61 เวลำเรียน 0900 - 1500 น.  (ควรมำถึงโรงเรียน 0830น.และเข้ำห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญำณ)

82 610832 สรวีย์   พิศำล ม.2 2.50 สำรสิทธ์ิพิทยำลัย รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

83 610918 สิทธิชัย   โตเอี่ยม ม.2 3.50 สำรสิทธ์ิพิทยำลัย รำชบุรี TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

84 601384 สิรภัค   วังศรีสมบัติ ม.2 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

85 601386 สุรยุทธ   โคตวงษ์ ม.2 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

86 610521 สุรสิทธ์ิ   มิ่งขวัญ ม.2 1.90 สตรีวิทยำ 2 กรุงเทพ ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

87 610469 เสฏฐวุฒิ   ข ำญำติ ม.2 3.66 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

88 610855 หำญณรงค์   แต้ภักดี ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

89 601166 ฬีญำภณ   นำคะวัณณัง ม.2 3.46 พระต ำหนกัสวนกหุลำบ นครปฐม ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

90 610817 อธิวัชร์สร   หล่ีอริยวงศ์ ม.2 3.89 พระปฐมวิทยำลัย นครปฐม TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

91 601515 อรรคเดช   จนัทร์ฉำย ม.2 ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์

92 601074 อรรถพร   โภชฌงค์ ม.2 3.90 ประกอบรำษฎร์บ ำรุง ฉะเชิงเทรำ TW 202 ตึก TANAWAN ชั้น2

93 600584 อำชวิน   กองทอง ม.2 3.44 รำชประชำสมำสัยฝ่ำยมัธยม สมุทรปรำกำร ห้อง A ข้ำงห้องพักอำจำรย์


