
ล าดบั รหสัประจ าตวั                  ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวดั      หอ้งเรยีน อาคารเรยีน

1 620606 กฤษกร   หาญเทา ม.1 3.97 วดัราชบพธิ กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

2 620503 กณัพเ์อนก   ภมุมา ม.1 3.99 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

3 620875 จรัิฏฐ์   สุวรรณนอ้ย ม.1 2.70 บอสโกพทัิกษ์ นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

4 620893 เจา้คุณ   จนัทร์สิริธร ม.1 3.26 สาธติเกษตร กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

5 620514 ฉตัรชัย   เยน็เปงิ ม.1 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

6 620540 ชนาธปิ   ฤทธิ์เดช ม.1 2.83 บอสโกพทัิกษ์ นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

7 620545 ชยางกรู   กรุดมณี ม.1 3.58 ปรีดาวทิย์ สุพรรณบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

8 620659 ชวกร   อรชร ม.1 2.72 โพธาวฒันาเสนี ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

9 620876 ชาญวทิย ์  ทินกร ม.1 2.65 อดุมวทิยาคม ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

10 620464 ชิษณุพงศ์   ล้ิมศิริสัมพนัธ์ ม.1 4.00 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

11 620811 ฐาปกรณ์   เติมเต็ม ม.1 3.75 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

12 620474 แทนคุณ   พกิลุขาว ม.1 3.80 มธัยมบรุณาทส กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

13 620899 ธนวชิญ ์ เด่ียวรัตนกลุ ม.1 3.52 สวนกหุลาบวทิยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

14 620902 ธนศักด์ิ ธรรมมานอก ม.1 3.7 บวัใหญว่ทิยา นครราชสีมา 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

15 620853 ธรรณธร   ใจยั่งยนื ม.1 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

16 620466 ธวฒัชัย   กอศรี ม.1 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

17 620696 นที   โคกครุฑ ม.1 3.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

18 620612 ปนตัพงษ ์  ดีพจิารณ์ ม.1 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

19 620465 ปญัจพล   เกยีรติยศ ม.1 3.50 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

20 620631 พชรดนยั   ท้วมอน้ ม.1 3.80 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

21 620527 ภากร   มลูสิน ม.1 3.68 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

22 620627 ภานรินทร์   คชกฤษ ม.1 เบญจมเทพอทิุศ เพชรบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

23 620743 ภเิศก   กลกจิ ม.1 2.60 ลาดปลาเค้าพทิยาคม กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

24 620666 ภมูภิทัร   เรืองเมอืง ม.1 2.85 สมทุรสาครบรูณะ สมทุรสาคร 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

25 620740 ภริูณัฐ   เจง็สวสัด์ิ ม.1 3.70 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

26 620555 ภริูภาคย ์  หวงัดี ม.1 3.09 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

27 620821 รสิภาส   อไุรเลิศ ม.1 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

28 620670 รัชพล   ครุธไทย ม.1 2.95 ราชโบริกานเุคราะห์ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

29 620664 วรากร   บรูณะสิงห์ ม.1 3.00 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

30 620672 วรีศรุต   แกว้ส่งศรี ม.1 3.79 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

31 620630 ไวกรูย ์  บญุใหญ่ ม.1 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

32 620830 ศุทธสิน   พงศ์ทักษณิ ม.1 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

33 620736 ศุภรงค์   เทพเจริญ ม.1 3.20 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

34 620656 ศุภวชิ   ชัยศักดานกุลู ม.1 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

   2. ผู้ที่เป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมที่อาคารประชาสัมพนัธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   3. นร.ที่ช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: นร.ที่ช าระเงินหลังวันที่ 3 มิ.ย.62  กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธห์น้าโรงเรียน และหากไม่พบชื่อให้ติดต่อที่เรือนประชาสัมพนัธ์

ตรวจสอบรหัสประจ าตวัและรายชื่อนักเรียน
 หลักสูตรเตรียมทหารวันอาทิตย ์ม.1

(เรียนชว่ง 16 ม.ิย. - 22 ก.ย.62)
ค าชี้แจง

   1. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.62 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)



ล าดบั รหสัประจ าตวั                  ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวดั      หอ้งเรยีน อาคารเรยีน

35 620735 ศุภเสกช์   เทพเจริญ ม.1 3.15 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

36 620660 สิฐฐาภคัร์   หงษท์อง ม.1 3.67 สาธตินวตักรรม มธร.ธญับรีุ ปทุมธานี 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

37 620522 สิรภพ   เสมประวติั ม.1 3.85 อนบุาลราชบรีุ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

38 620754 สิริสรณ์   วงัศรีสมบติั ม.1 3.79 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

39 620680 สุชาครีย ์  ทวศีรี ม.1 3.98 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

40 620751 สุชาครีส์   เชาวว์ยั ม.1 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

41 620635 สุรกจิ   เพชรนลิ ม.1 3.15 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

42 620622 อภวิชิญ ์  วาสรับ ม.1 3.33 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2

43 620560 อคัรพงศ์   หนิออ่น ม.1 2.35 อนบุาลราชบรีุ ราชบรีุ 201 ตึกอ านวยการช้ัน 2


