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

1 610736 กฤษนนัท์   คงเพชร ม.2 3.78 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

2 620658 กษดิิศ   วงศ์จนัทร์สม ม.2 2.14 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

3 620629 คณาทร   ออ๋ยอารีย์ ม.2 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

4 610508 คุณากร   เทพยหุะ ม.2 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

5 610692 จตุรพร   จนัทร์เทศ ม.2 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

6 611044 ชนะชัย   อร่ามโภคิน ม.2 4.00 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

7 610961 ชนายสุ   ขนัธม์ั่น ม.2 2.59 ด าเนนิวทิยา ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

8 610512 ชิษณุพงศ์   เถื่อนถ้ าแกว้ ม.2 สารสาสนว์เิทศนครปฐม นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

9 610747 ฐปนวฒัน ์    ลือวสุิทธชิาติ ม.2 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

10 620607 เด่นพงษ ์  เจริญทรัพย์ ม.2 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

11 620497 ติณณภพ   พลยางนอก ม.2 3.22 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

12 610978 ธนกร   สุเมธพพิฒัน์ ม.2 3.24 ศึกษานารี กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

13 610596 ธนดล   ออ่นจนัทร์ ม.2 3.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

14 610519 ธนภทัร   จนัทร์เขยีด ม.2 3.15 เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

15 620889 ธนสรณ์   ธรีะชาติ ม.2 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

16 620857 ธนตัถบ์ดี   ช่างสลัก ม.2 3.91 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

17 611223 ธรรมศักด์ิ   สืบศักด์ิ ม.2 3.70 อู่ทอง สุพรรณบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

18 611413 ธรีภทั  หุ่นนอก ม.2 3.95 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

19 620636 นภสัดล   กลมดวง ม.2 3.90 สวนกหุลาบวทิยาลัยนนทบรีุ นนทบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

20 610644 นรพนธ ์  ประจนัพล ม.2 3.05 โพธสิารพทิยากร กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

21 620794 นทัธมน   โสภา ม.2 2.93 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

22 620883 นธินินท์   สุวรรณด ารงชัย ม.2 3.25 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

23 610688 ปฏภิาณ   บญุครอบ ม.2 2.56 วนิติศึกษาฯ ลพบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

24 610526 ปณิธ ิ  กลุธวชัวรกจิ ม.2 3.96 โพธสิารพทิยากร กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

25 620858 ปภณ   พลับนลิ ม.2 3.77 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

26 620838 ประทานชัย   ปิ่นชัย ม.2 2.45 ยอแซฟอปุถมัภ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

27 610465 ปารมยี ์  จนัทวงศ์ ม.2 3.50 หวัหนิวทิยาลัย ประจวบคีรีขนัธ์ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

28 610896 พชรพล   บณุยสุรักษ์ ม.2 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

29 620602 พชิญพ์งศ์   วาลมนตรี ม.2 3.57 กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุพรรณบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

30 620536 พภิเูอก   สารากร ม.2 2.58 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

31 620618 ภาณุวชัร   ฉายศรี ม.2 2.50 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

32 620547 ภธูนตัถ ์  บวัทอง ม.2 2.94 เซนต์ราฟาแอล สมทุรปราการ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

33 620496 ภธูษิณ์   เลิศแฉล้ม ม.2 2.50 สาธติ มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

34 620861 ภมูรภ ี  หอ้งดอกไม้ ม.2 3.75 โยธนิบรูณะ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

   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.2

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

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

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



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

35 610960 เมธสั   กอนสุข ม.1 3.75 ศรัทธาสมทุร สมทุรสงคราม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

36 620559 ลภสักร   บวัไชยยา ม.2 3.76 วนิติศึกษา ลพบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

37 620783 เลิศพสิิษฐ์   วสัิชนาม ม.2 3.65 สวนกหุลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

38 611249 วชิรวทิย ์  ลีลาเลิศ ม.2 3.20 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

39 620676 วรพจน ์  ชังสัจจา ม.2 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

40 620669 วรภทัร   เท่ียงธรรม ม.2 2.50 ชุมชนบา้นหลุมรัง กาญจนบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

41 620661 วรเมธ   เท่ียงธรรม ม.2 3.27 ชุมชนบา้นหลุมรัง กาญจนบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

42 620533 วรรณภา   มั่นการ ม.2 2.96 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

43 610497 วชัรากร   พรศิริกาญจน์ ม.2 4.00 สุคนธรีวทิย์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

44 620739 วฒันพชัร์   อนกุลูเวช ม.2 3.15 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

45 611199 วรีภทัร   นติิธรรม ม.2 ปทุมวไิล ปทุมธานี 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

46 610772 ศรัณยพชัร์   ตรีสุวรรณ ม.2 2.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

47 610849 ศุภกร   จ าปาจนัทร์ ม.2 3.96 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

48 620473 ศุภกร   สิงหเทพ ม.2 2.89 นกับญุเปโตร นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

49 620812 ศุภโชค   สวสัด์ิรักษา ม.2 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

50 610565 ศุภณัฐ   จงไทยรุ่งเรือง ม.2 3.04 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

51 611221 สหสัวตั   รุ่งเรือง ม.2 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

52 610559 สุทธกิานต์   กานต์ฐิตินนัท์ ม.2 2.90 บอสโกพทัิกษ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

53 620673 สุรณัฐ   นาคหล่อ ม.2 3.08 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

54 620524 อภชิา   บรูณ์เจริญ ม.2 3.91 วดัราชบพธิ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1

55 620640 อาณัฐวรรธน ์  โกฏฉิกรรจ์ ม.2 3.32 เทศบาลศรีบณุยานสุสรณ์ สมทุรสาคร 101 ตึกอ านวยการช้ัน 1


