
ล าดับ     รหัส                     ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      ห้องเรยีน อาคารเรยีน

1 611255 กฤตนัน   ธวุสถิตย์ ม.3 2.96 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

2 611326 กฤตพล   คล้ายทวน ม.3 2.88 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

3 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.3 3.91 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

4 600319 กฤษกร เถีย่รประภากุล ม.3 2.50 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

5 601683 ก้องภพ   พืชผล ม.3 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

6 601134 กิตติพัฒน์ มหาศิริพันธุ์ ม.3 3.38 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

7 610487 กิตติศักด์ิ   อ่ าเอีย่ม ม.3 3.86 ยอแซฟอยุทธยา อยุธยา TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

8 590972 ไกรวชิญ ์  แซ่ล้ิม ม.3 3.36 สาธติเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

9 611448 ไกศิน   แสงวโิรจน์ ม.3 A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

10 611252 ขรรค์ชัย   บุญพิทักษ์ ม.3 2.87 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

11 611324 คณิต   กลัดสมบูรณ์ ม.3 3.77 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

12 590467 คุณากร   ทับทิมทอง ม.3 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

13 611361 จิรัฏฐ์   พ่วงนาค ม.3 2.38 สันติราษฎร์วทิยาลัย กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

14 611027 จิรายุ   สังข์สุวรรณ ม.3 A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

15 590735 เจตณัฐ   ม่วงพารา ม.3 3.50 โยนออฟอาร์ค กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

16 610305 ชนนฒ์   จันทรัตน์ ม.3 2.84 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

17 591075 ชยพล   ไชยขันแก้ว ม.3 3.80 สาธติเกษตรบางเขน กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

18 611004 ชยางกูร   เดชาฤทธิ์ ม.3 3.91 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

19 610795 ชยางกูร   ผ่องใส ม.3 3.44 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

20 610994 ชลกฤษฏิ ์  แจ้บุญ ม.3 3.62 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

21 601618 ชลธร   แสวงทรัพย์ ม.3 3.03 นารีวฒิุ ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

22 611418 ชัชนนท์  เคร่ืองทิพย์ ม.3 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

23 610112 ชัชนินท์   เจริญสุข ม.3 2.72 สาธติ ม.ศิลปากร นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

24 600562 ชัยย์ธนินทร์   เฮงคราวทิย์ ม.3 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

25 591059 ชิษณุพงศ์  ชุ่มชัยรัตน์ ม.3 1.5 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

26 611469 ฐณวฒัน์  เพ็งละแก้ว ม.3 2.20 บรมราชินีนาถราชวทิยาลัย ราชบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

27 611049 ฐิติมา   ปูด า ม.3 3.45 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

28 601258 ณภัทร   พิศาลสิทธวิฒัน์ ม.3 3.24 อ านวยวทิย์ สมุทรปราการ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

29 611354 ณราฤทธิ ์  เจริญพร ม.3 3.55 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

30 611298 ณัฏฐิธวงศ์   โมรารักษ์ ม.3 2.00 สารสาสน์ กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

31 610455 ณัฐชานนท์   สงวนทรัพย์ ม.3 3.3 อยุธยาวทิยาลัย อยุธยา 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

32 611253 เดชพล   ภควตัโฆษิต ม.3 2.87 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

33 590953 ตรัย   จิตวฒันาภิรมย์ ม.3 3.00 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

34 590952 ตฤณ   จิตวฒันาภิรมย์ ม.3 3.00 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

35 611200 ทิชานันทน์   มาลาภิรมย์ ม.3 3.90 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

36 591067 ทีปกร   อุษาสิริ ม.3 3.01 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

37 600733 แทนรัก   ทองสมบูรณ์ ม.3 3.28 กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อหรือประวติัของนร .ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: ประกาศรายชือ่เฉพาะนร.ทีช่ าระเงนิภายในวันที ่6 พ.ย.61 (ผู้ช าระเงนิหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายชือ่ทีบ่อรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

                        ตรวจสอบรหสัประจ าตวั รายชือ่ และหอ้งเรียน       [Sat.M3]
หลักสูตรเสริมความรู้ / เตรียมทหารวนัเสาร์ ม.3

(เรยีนชว่ง 10 พ.ย. 61- 26 ม.ค. 62)
ค าชีแ้จง
   1. เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที ่10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมือ่ได้ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู้ทีเ่ป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพันธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            



ล าดับ     รหัส                     ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      ห้องเรยีน อาคารเรยีน

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อหรือประวติัของนร .ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: ประกาศรายชือ่เฉพาะนร.ทีช่ าระเงนิภายในวันที ่6 พ.ย.61 (ผู้ช าระเงนิหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายชือ่ทีบ่อรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

ค าชีแ้จง
   1. เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที ่10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมือ่ได้ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู้ทีเ่ป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพันธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            

38 601546 ธนกฤต   บุญเมือง ม.3 2.46 ดรุณานุเคราะห์ ราชบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

39 611265 ธนกฤต   หน่ายมี ม.3 A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

40 611209 ธนดล   พุม่สีนิล ม.3 3.03 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

41 610485 ธนทัต   สุวรรณวจิิตต์ ม.3 3.29 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

42 611477 ธนพล ตันตระกูล ม.3 3.95 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

43 610869 ธนันพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง ม.3 2.7 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

44 610105 ธนาคาร   จันทะยา ม.3 3.50 ยอแซฟ อยุธยา 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

45 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.3 3.80 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

46 600391 ธนาธปิ ยิม้เยาะ ม.3 2.79 รักษ์วทิยา ประจวบคีรีขันธ์ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

47 611250 ธญัธร   บุญนุช ม.3 3.40 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

48 610055 ธติิ   สุวรรณน้อย ม.3 2.70 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

49 611229 ธรีภัทร   เงินสมุทร ม.3 3.81 สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

50 610162 ธรีะพัฒน์   ศรีรักษ์ ม.3 2.10 สระบุรีวทิยาคม สระบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

51 590929 นนทสิทธิ ์  คุณประดิษฐ์ ม.3 3.66 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

52 601495 นรบดี  ไชยกิจ ม.3 2.61 แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

53 601742 นรพนธ ์  ถานัน ม.3 1.98 รักษ์วทิยา ประจวบคีรีขันธ์ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

54 601710 นรวชัร์   หลักศิลา ม.3 3.91 นาคประสิทธิ์ นครปฐม TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

55 601493 นาราวสัส์ มุขโต ม.3 2.89 ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

56 610081 บวรภัค แสงสวา่ง ม.3 2 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

57 610535 บัญชา   เพียงนัน้ ม.3 3.28 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

58 610791 บุญชัย   เชิงชล ม.3 3.38 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

59 590739 ปภัคพงษ์ หารัญดา ม.3 3.76 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

60 590992 ปภัส   ชินเชษฐ์ ม.3 3.02 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

61 610917 ปภาวชิญ ์  ดีเจริญ ม.3 2.25 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

62 600293 ปรมัตถ์   พงศ์ลิมากร ม.3 3.10 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

63 601071 ประกาศิต พันธุแ์ตง ม.3 3.95 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

64 600292 ปวริศ   พงศ์ลิมากร ม.3 3.2 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

65 611035 ปวณี   คงไชย ม.3 3.48 นวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

66 600947 ปัณฑารีย์   หลีล้วน ม.3 3.28 นารีวฒิุ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

67 601127 ปัณณทัต  ดีจงเจริญ ม.3 3.33 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

68 590636 ปิยวฒัน์   โรจนธรรมเจริญ ม.3 4.00 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

69 600243 เป็นต่อ   คล้ายนุม่ ม.3 3.7 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

70 600306 พงษ์กิตติ   ภูฆัง ม.3 2.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

71 591176 พรรษมน   จันทร์แพง ม.3 3.70 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

72 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.3 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

73 611357 พรวฒัน์   หมวดผา ม.3 3.64 วสุิธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

74 601067 พลอยชนก   พลรักษ์เขตต์ ม.3 3.01 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

75 601545 พศวร์ี   ศักด์ิศรีสกุล ม.3 3.17 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

76 611235 พศวร์ี   อินเมืองแก้ว ม.3 2.80 นาคประสิทธิ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

77 600990 พสิษฐ์   สุนทราวนัต์ ม.3 3.64 จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัย เพชรบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

78 610822 พัชระ  ยันตะพานิช ม.3 3.95 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2



ล าดับ     รหัส                     ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      ห้องเรยีน อาคารเรยีน

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อหรือประวติัของนร .ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: ประกาศรายชือ่เฉพาะนร.ทีช่ าระเงนิภายในวันที ่6 พ.ย.61 (ผู้ช าระเงนิหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายชือ่ทีบ่อรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

ค าชีแ้จง
   1. เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที ่10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมือ่ได้ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู้ทีเ่ป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพันธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            

79 611388 พัตรพิมล   เมืองชู ม.3 3.15 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

80 611351 พันธวฒัน์   เยาวน์ุน่ ม.3 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

81 601678 พัสกร   นาคประสูตร ม.3 2.95 สิรินธราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

82 610892 พิชัยยุทธ   ทันสุข ม.3 3.725 สิรินธรราชวทิยาลัย นครปฐม TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

83 610555 พิมญาดา  แก่นโกมล ม.3 3.61 สุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

84 610298 พิริยะ   ศิริสงวนสุทธิ์ ม.3 3.21 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

85 601346 พีรพงศ์   รอบคอบ ม.3 3.68 สามเสนวทิยาลัย กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

86 611288 ไพสิฐ   อินทรศักด์ิ ม.3 3.86 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

87 610404 ภคภัทร   พรรณสุข ม.3 3.27 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุม ปทุมธานี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

88 591034 ภควตั   มีคุณ ม.3 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

89 600644 ภวนัธร   แก้วระย้า ม.3 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

90 610402 ภัคพล   สุขโข ม.3 3.64 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

91 610913 ภัทรกร สายสาหร่าย ม.3 3.62 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

92 610200 ภัทรทิยา อ่อนทองหลาง ม.3 3.4 กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

93 601600 ภัทรพร   ตันรัตนะ ม.3 3.16 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

94 611321 ภาคภูมิ   เกอะประสิทธิ์ ม.3 3.70 สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

95 601418 ภาณุพงศ์   ชัยเจริญ ม.3 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

96 611251 ภานุกร   ธรีะมัน่คง ม.3 3.56 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

97 600953 ภารดา มูลทรงเกียรต์ิ ม.3 2.35 สมุทรสาครวทิยาลัย สมุทรสาคร A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

98 611362 ภาสวญิญ ์  อัจฉริยวงศ์เมธี ม.3 2.66 อมาตยกุล นนทบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

99 600431 ภูวศิษฎ์   นุย้โดด ม.3 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

100 611339 มณฑล   หอมยา ม.3 3.10 ธรีศาสตร์ ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

101 611478 มูฮัมหมัดฮาฟีอี   รัตนะ ม.3 3.7 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

102 611475 เมธ ีวรนิติเยาวภา ม.3 2.91 วดัธรรม สมุทรสาคร 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

103 611060 รจนา   แสนใจอิ ม.3 3.63 นนทบุรีวทิยาลัย นนทบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

104 611293 รชตะ   สมรูป ม.3 3.37 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

105 610607 รนวริทธิ ์  อิสริยภานันท์ ม.3 3.83 ฤทธยิะวรรณาลัย กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

106 611384 รัชชานนท์   สุพรม ม.3 2.89 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

107 610916 รัชชานนท์ นิลเพชร ม.3 3.33 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

108 600873 โรจนศักด์ิ   พันธป์ระเสริฐ ม.3 3.23 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

109 611468 วงศพัทธ ์ หยกสุริยันต์ ม.3 2.93 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

110 610069 วชิรายุทธ   พันธุไ์ทย ม.3 นาคประสิทธิ์ นครปฐม A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

111 600178 วรนาถ   มณีสวสัด์ิ ม.3 2.25 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

112 590605 วรพล วงัพรม ม.3 3.16 ภปร.ราชวทิยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

113 600987 วรัญชิต   มากมูล ม.3 2.42 คงคาราม เพชรบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

114 611419 วโรดม  ปานคง ม.3 2.90 หัวหินวทิยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

115 591178 วธิวนิท์   ไวย์วทิยา ม.3 3.21 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

116 611248 วมิุติ   บุตรละคร ม.3 3.00 ทีปังกรวทิยาพัฒน์ฯ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

117 611466 วศิิฎ จุย้เสง่ียม ม.3 1.5 วดัธรรม สมุทรสาคร A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

118 610268 ศรัณย์ภัทร   วงษ์ปาน ม.3 3.50 สารวทิยา กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

119 601267 ศรินญารัตน์  วงษ์พันธรรม ม.3 2.5 พระโขนงวทิยาลัย กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ



ล าดับ     รหัส                     ชือ่-นามสกุล                        ชัน้            เกรด            โรงเรยีน            จังหวัด      ห้องเรยีน อาคารเรยีน

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อหรือประวติัของนร .ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมายเหต ุ: ประกาศรายชือ่เฉพาะนร.ทีช่ าระเงนิภายในวันที ่6 พ.ย.61 (ผู้ช าระเงนิหลังจากน้ีใหต้รวจสอบรายชือ่ทีบ่อรด์ประชาสัมพันธ์ในวันมาเรยีน)

ค าชีแ้จง
   1. เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที ่10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมือ่ได้ยินเสียงสัณญาณ)
   2. ผู้ทีเ่ป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิม่เติมทีอ่าคารประชาสัมพันธ ์ดังนี ้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิว้ 2 รูป            

120 601776 ศิรชิต  ศรีขาว ม.3 3.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

121 611303 ศิรเดช   บุญมาก ม.3 A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

122 600952 ศุภกานต์ มูลทรงเกียรต์ิ ม.3 3.75 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

123 601063 ศุภสัณห์  เขียวธนะสุภา ม.3 2.62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

124 600877 ศุภากร   ฤกษ์ศุภพร ม.3 3.75 สวนกุหลาบวทิยาลัย กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

125 610762 เศรษฐพงศ์   นาคอ่อน ม.3 1.90 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

126 610926 สถาพร   เทศเล็ก ม.3 2.09 ศึกษานารี กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

127 610594 สรรเสริญ   สงวนให้ ม.3 2.68 อัมพวนัวทิยาลัย สมุทรสงคราม 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

128 611203 สรวชิญ ์  ชิตชลธาร ม.3 2.24 สตรีวทิยา 2 กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

129 611204 สหวสัส์   สืบเสียง ม.3 2.50 พระปฐมวทิยาลัย นครปฐม A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

130 611312 สัณหณัฐ   คุดรัมย์ ม.3 2.42 สวนกุหลาบวทิยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

131 600163 สิรภพ วรรณสูตร ม.3 2.75 สารสิทธิพ์ิทยาลัย ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

132 611329 สุทธพิงษ์   เพิม่พงศาเจริญ ม.3 2.27 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

133 590410 สุทธโิรจน์   ธนาวฒัน์ธฤดี ม.3 2.88 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1

134 610434 สุรพงศ์ อร่ามมนุปัญญา ม.3 3.86 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

135 610297 อนุสัญญา    แก้วสุวสิงห์ ม.3 3.5 มัธยมวดันายโรง กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

136 590442 อภิชญา    ซ่อนกล่ิน ม.3 3.96 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

137 601761 อภิรัตน์   อัมพรรัตน์ ม.3 3.40 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

138 611285 อภิวชิญ ์  เสริจกิจ ม.3 A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

139 611036 อภิสิทธิ ์  อนุพนธพ์ร ม.3 A หน้าร้านค้าสวสัดิการ

140 590424 อริศา   ชาตรี ม.3 3.20 โพธาวฒันาเสนี ราชบุรี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

141 610400 เอกอานนท์   พุทธพิันธุช์าติ ม.3 3.7 วชิรธรรมสาธติ กรุงเทพ TW 201 อาคาร TANAWAN ชั้น 2

142 611205 เอือ้การย์   ข้อเพชร ม.3 3.07 วสุิทธรังษี กาญจนบุรี 101 ตึกอ านวยการ ชั้น 1


