
ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

1 610499 กรวร์ี   มณีนิล ม.3 3.52 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

2 601702 กฤติณ   ใจอ่อน ม.3 3.20 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

3 611215 กฤติน   ภิญโญกุล ม.3 3.16 สาธติ มรภ.สวนสุนันทา กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

4 620662 กษิด์ิเดช   สมธรรม ม.3 3.35 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

5 620404 กษิเดช   ชมภูนุช ม.3 3.46 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

6 610723 กันตภณ   สมพงษ์ ม.3 3.51 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

7 610554 กิตติธชั   ประไพบูลย์ ม.3 4.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

8 620698 กิตติบดี   น้อยพิทักษ์ ม.3 2.95 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

9 620605 กิตติพงษ์   นนท์พละ ม.3 2.78 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

10 610476 กิตติพัฒน์   สันติรงยทุธ ม.3 1.57 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

11 610726 กิตติพัทธ ์  เงินวไิล ม.3 3.40 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

12 610730 กิตต์ิรว ี  ชาวนาบึง ม.3 3.20 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

13 610560 คฑาวธุ   ภูเ่นติ ม.3 3.00 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

14 620278 คณพศ   กันเกตุ ม.3 3.90 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

15 610764 จตุรวชิญ์   กาญจนจักษ์ ม.3 3.79 ราชวนิิตบางแก้ว สมุทรปราการ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

16 610986 จิรฐา   เสาธง ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

17 610490 จิรดนัย   จันทร์ทอง ม.3 2.30 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

18 610547 จิระเดช   สันติภาพพงศ์ ม.3 2.87 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

19 620609 จิราย ุ  เลารุจิราลัย ม.3 3.20 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

20 610912 จุลจักร   สานใจ ม.3 3.22 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

21 601133 เจริญรัตน์   สรรสม ม.3 3.49 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

22 620675 ฉัตรชัย   สถาปนพิทักษ์กิจ ม.3 1.95 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

23 620059 ฉัตรนรินทร์   จันทรา ม.3 3.38 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

24 620572 ชญานนท์   พุม่ฉายา ม.3 2.98 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

25 620230 ชนธน   ฉววีรรณ ม.3 3.18 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

26 620894 ชนาธปิ   สรกล ม.3 3.65 วดัเขาวงั ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

27 620774 ชนินทร์ธร   อาจคงหาญ ม.3 3.91 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

28 620506 ชัยณัฏฐ์   เกิดนก ม.3 3.10 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

29 620863 ชัยธชั   สุรภักดี ม.3 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

30 620535 ชัยฤทธิ ์  นพเก้า ม.3 1.75 ดรุณานุกูล สมุทรสงคราม 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

31 601100 ชินภัทร   นิลเพชรพลอย ม.3 3.30 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไมม่รีายชือ่หรือประวติัของนร.ไมถ่กูต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: นร.ทีช่ าระเงินหลงัวนัที ่3 ม.ิย.62  กรุณาตรวจสอบรายชือ่ทีบ่อรด์ประชาสมัพันธห์นา้โรงเรียน และหากไมพ่บชือ่ใหติ้ดต่อทีเ่รือนประชาสัมพนัธ์

ตรวจสอบรหัสประจ าตัวและรายชือ่นักเรยีน
 หลักสูตรเตรยีมทหารวันอาทิตย ์ม.3

(เรยีนช่วง 16 ม.ิย. - 22 ก.ย.62)
ค าชีแ้จง

   1. เร่ิมเรียนวนัอาทติยท์ี ่16 ม.ิย.62 เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถงึโรงเรียน 0830 น. และเขา้หอ้งเรียนเมือ่ได้ยนิเสียงสัณญาณ)

   2. ผู้ทีเ่ปน็นร.ใหม ่ กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพนัธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถา่ย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            



ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

32 611299 ชิษณุพงศ์    ล่องโลก ม.3 3.75 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

33 610879 ชิษณุพงศ์   จันทร์ช่ืน ม.3 3.14 ด าเนินวทิยา ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

34 620737 โชติณัช   โสภาแปง ม.3 2.93 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

35 620141 ญาณภัทร   นิยมพลอย ม.3 3.40 ท่ามะกาวทิยาคม กาญจนบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

36 620738 ฐานมังกร   เรืองโรจนพร ม.3 2.88 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

37 620734 ฐิติวฒัน์   ตะโกอยู่ ม.3 2.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

38 600880 ณัฐดนัย   ดวงบุญ ม.3 3.73 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

39 620638 ณัฐนัย   ช้างเขียว ม.3 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

40 611343 ณัฐพงศ์   โคตรศรีเมือง ม.3 2.68 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

41 600576 ณัฐพงศ์   สุขชัยรังสรรค์ ม.3 2.98 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

42 620668 ณัฐพัชร์   เจริญปรีชาพงษ์ ม.3 3.17 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

43 611378 ณัฐพัชร์   สินพูลผล ม.3 2.68 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

44 611206 ณัฐรัชต์   ฉิมเฉย ม.3 3.47 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

45 611353 ณัฐวฒัน์   อบลัดดา ม.3 3.89 ทวธีาภิเศก กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

46 610731 ณัฐวฒิุ   สุ่มเนียม ม.3 2.35 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

47 620520 เด่นภูมิ   โมสันเทียะ ม.3 3.00 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

48 601474 ติณณภพ   แสงคง ม.3 บดินทรเดชา 2 กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

49 620657 ถิรกิตต์ิ   ชุ่มมะโน ม.3 3.60 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

50 601378 ทรรศน์   สุขส าราญ ม.3 4.00 ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

51 601496 ทักษ์   วรรณสกุล ม.3 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

52 620447 เทียนศิลป์   พูนมาลัย ม.3 3.12 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

53 601521 ธนกร   แจ่มพินิจ ม.3 4.00 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

54 610744 ธนกร   สอสะอาด ม.3 3.35 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

55 610467 ธนกฤต   แดงมณี ม.3 2.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

56 600767 ธนกฤต   พรายศรีสุข ม.3 3.10 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

57 620215 ธนดล   รอดโพธิท์อง ม.3 2.65 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

58 620813 ธนพล   เชฏฐกูล ม.3 3.04 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

59 620026 ธนวฒัน์   โหมดเครือ ม.3 2.50 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

60 601645 ธนวนิท์   ประเสริฐพรรัตน์ ม.3 3.58 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

61 601703 ธนวนิท์   ปานอุทัย ม.3 2.78 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

62 620665 ธนวนิย ์  จันเพ็ชร์ ม.3 2.30 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

63 620760 ธนายทุธ   ยศธร ม.3 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

64 620782 ธรรมเชษฐ์   วสัิชนาม ม.3 2.85 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

65 610603 ธวชัชัย   ป้องสวย ม.3 2.57 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

66 620797 ธรีวฒัน์   วงศ์ขวญัเมือง ม.3 3.33 ราชวนิิตมัธยม กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

67 611268 ธรีศักด์ิ   ชัยชนะกสิกรรม ม.3 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

68 601347 ธรีสิทธิ ์  อินทรโยธนิ ม.3 2.00 อัสสัมชัญ กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

69 610933 นครินทร์ พูสี ม.3 2.58 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

70 601024 นพรุจ   สายแก้ว ม.3 2.60 ขจรโรจน์วทิยา กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3



ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

71 600861 นราวชิญ์   เทนอิสสระ ม.3 4.00 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

72 620189 นรุตมา   สิทธชัิย ม.3 3.06 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

73 601642 นวพล   มูลทองสงค์ ม.3 3.00 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

74 600613 นัธทวฒัน์   แดงวสุิทธิ์ ม.3 3.82 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

75 620663 นิติรุจน์   แสงทอง ม.3 2.75 จันนาลัย สมุทรสาคร 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

76 610495 ปญชัย   เช้ืออภัย ม.3 2.91 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

77 620050 ปฎิพัทธ ์  ติฐิโต ม.3 3.27 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

78 620810 ปฏิพัทธ ์  ปานนี้ ม.3 2.84 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

79 601044 ปฏิภาณ   คล้ าประเสริฐ ม.3 4.00 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

80 620384 ปฏิภาณ   หนูทอง ม.3 สารสาสน์วเิทศกาญจนบุรี กาญจนบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

81 620667 ปรัชญ์   โกศลด ารงทรัพย์ ม.3 2.96 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

82 611216 ปัณณวฒัน์   เคล้ามณีสกุล ม.3 3.90 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

83 620796 ปารยพ์ิรัชย ์  ธารีฉัตร ม.3 3.23 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

84 611051 ปิยวฒัน์   สาริมาน ม.3 3.5 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

85 610799 ปุณณพัฒน์   แก้วเสียง ม.3 3.25 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

86 610462 ปุณณภพ   อัมระปาล ม.3 2.92 โพธสิารพิทยากร กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

87 610491 ปุริมพัฒน์   สนิทนวนธนรัฐ ม.3 3.09 สวนกุหลาบวทิยาลัยรังสิต ปทุมธานี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

88 620190 ปูรณ์   ฉายาวฒัน์ ม.3 3.76 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

89 620055 พงศกร   กิง่โก้ ม.3 3.32 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

90 610641 พงศ์ประพัฒน์   อิศรางกูร ม.3 3.77 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

91 620762 พงศภัค   บุญอยู่ ม.3 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

92 600897 พงศภัค   ปล้ืมใจ ม.3 3.98 ชลประทานวทิยา นนทบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

93 610697 พลกฤต   วชัิยค าจร ม.3 3.93 ศรีวชัิยวทิยา นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

94 610741 พัฒนากร   แนบนุช ม.3 3.51 นนทบุรีวทิยาลัย นนทบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

95 601059 พัทธดนย ์  ทรัพยอ์ุไรรัตน์ ม.3 3.98 สารสาสน์วเิทศนครปฐม นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

96 620079 พัทธนันท์   โพธเิงิน ม.3 3.35 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

97 611296 พันกว ี  ถือชาติ ม.3 3.91 ชลประทานวทิยา นนทบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

98 620803 พัสกร   สังข์เวช ม.3 3.02 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

99 620407 พารณ   เพ็ชรทวี ม.3 3.29 ทวธีาภิเศก กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

100 620574 พิชญุตม์   มีศิริ ม.3 3.26 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

101 610537 พิทักษ์   ผมหอม ม.3 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

102 610548 พิทักษ์พล   ศรีนิมิตร ม.3 3.08 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

103 620340 พิสิษฐ์   งามใจ ม.3 3.50 มัธยมวดัหนองแขม กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

104 620423 พีรพงศ์   ชุมแสง ม.3 3.00 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

105 610470 พีรวฒัน์   พรเลิศ ม.3 2.79 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

106 610685 พีรวชิ   เฉลิมเกียรติ ม.2 3.50 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

107 611465 พีรวฒิุ   อุน่เกษม ม.3 2.47 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

108 610516 เพชรเงิน   เดชอุดมวฒันา ม.3 3.72 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

109 620329 ภควตั   จุลพล ม.3 3.17 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3



ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

110 610760 ภวตั   ณัฐพูลวฒัน์ ม.3 2.96 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

111 600783 ภัคพงศ์   ปิน่พัฒนพงศ์ ม.3 3.65 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

112 620266 ภัทรพงศ์   สวยงาม ม.3 2.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

113 601457 ภัทรพล   เสรีเผ่าวงษ์ ม.3 3.50 เดชอนุสรณ์ นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

114 600557 ภาณุพงษ์   ธรรมาชัยมงคล ม.3 2.80 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

115 600656 ภาณุวชิญ์   บุญน่วม ม.3 3.83 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

116 620773 ภานุกร   วงศ์บุญมาก ม.3 4.00 วดัสุทธวิราราม กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

117 600933 ภูธฤทธิ ์  เนตรอรุณ ม.3 3.50 กาญจนาภิเษกวทิยาลัย สุพรรณบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

118 620409 ภูผา   อินทนู ม.3 2.00 สารสาสน์วเิทศบางบอน กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

119 611314 ภูริณัฐ   ลุนนารี ม.3 3.67 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

120 601483 ภูวดล   ศรสุคนแก้ว ม.3 2.90 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

121 620393 มัน่คง   ไผ่วงษ์ ม.3 2.93 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

122 610553 ยศนันต์   อุปถัมภ์ ม.3 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

123 620048 ยศพันธ ์  ศรนุวตัร ม.3 3.42 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

124 600855 รัชพล   ติดชาติ ม.3 3.48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

125 620874 ราเมศว ์  ศุภสกุลอภาพิบูล ม.3 1.80 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

126 620386 วชิรวทิย ์  ปิยะศักด์ิสกุล ม.3 2.17 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

127 610653 วรทัต   เถินหิต ม.3 3.30 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

128 620671 วริทธิน์ันท์   ศรีค า ม.3 2.48 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

129 610969 วรินทร   ศรีธรรมมา ม.3 3.24 สาธติวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

130 610709 วรุตม์   กิจส าราญกุล ม.3 3.00 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

131 611259 วศุพล   ภูพะเนียด ม.3 3.95 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

132 611225 วชัระ   สถิตโสฬส ม.3 3.97 กรรณสุตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

133 601471 วรีภัทร   แขกวดั ม.3 3.43 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

134 601048 ศศิวฒัน์   พรภิญโญ ม.3 3.66 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

135 620052 ศักด์ิสกุล   เกือ้สกุล ม.3 2.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

136 620495 ศิริชัย   วฒันะชัย ม.3 2.46 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

137 611022 ศุภกร   รอดรัศมี ม.3 สวนกุหลาบฯธนบุรี กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

138 600693 ศุภชัย   เลิศอนันต์ ม.3 3.20 วดัราชาธวิาส กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

139 620118 สธนทัต   แตงอวบ ม.3 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

140 620236 สรทิน   มูลทองชุน ม.3 3.11 สามร้อยยอดวทิยาคม ประจวบคีรีขันธ์ 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

141 601691 สหโชค   สินเพ็ง ม.3 3.45 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

142 610918 สิทธชัิย   โตเอีย่ม ม.3 3.50 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

143 601384 สิรภัค   วงัศรีสมบัติ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

144 611383 สุจินดา   พิชัยอุตกฤษฏ์ ม.3 2.00 ด าเนินวทิยา ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

145 620674 สุพชัย   ลิขิตพาณิชยพ์งศ์ ม.3 2.64 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

146 600778 สุภัททรา   สงัดศรี ม.3 4.00 สารสาสน์วเิทศสมุทรสาคร สมุทรสาคร 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

147 601386 สุรยทุธ   โคตวงษ์ ม.3 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

148 610521 สุรสิทธิ ์  มิง่ขวญั ม.3 1.90 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3



ล าดับ รหัสประจ าตัว                  ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

149 620347 สุวยีว์ชัร   ศรีมณฑา ม.3 2.64 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

150 611486 โสภณวชิญ์   โธนบุตร ม.3 2.90 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 303 ตึกอ านวยการชัน้ 3

151 601166 ฬีญาภณ   นาคะวณัณัง ม.3 3.46 พระต าหนักสวนกุหลาบ นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

152 620195 อติวชิญ์   อมรไตรภพ ม.3 2.85 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

153 610817 อธวิชัร์สร   หล่ีอริยวงศ์ ม.3 3.89 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

154 620809 อนันตเชษฐ์   กิจหวา่ง ม.3 3.51 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

155 620583 อภิวชิญ์   พรจิรสินจรัส ม.3 3.50 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

156 611359 อรรถสิทธิ ์  ราชกรณ์ ม.3 2.25 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

157 610477 อริญชัย   บางจาก ม.3 1.86 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

158 620498 อสมา   เส้ือเมือง ม.3 3.65 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

159 620682 อัครวนิท์   ชอบศิลประกอบ ม.3 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3

160 600584 อาชวนิ   กองทอง ม.3 3.44 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม สมุทรปราการ 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

161 620119 อุดม   แก้วเหลือง ม.3 3.90 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 301 ตึกอ านวยการชัน้ 3

162 620429 โอภาส   พิพิธอมรชัย ม.3 2.31 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการชัน้ 3


