
ล าดบั     รหัส                     ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

1 610734 กฤตศาสตร์   กาญจนรัชต์ ม.1 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

2 610736 กฤษนันท์ คงเพชร ม.1 4 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

3 611295 เกื้ออนันต์   พวงนิลน้อย ม.1 2.70 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

4 611217 คณาทร   อ๋อยอารีย์ ม.1 3.86 ศรีวิชัย นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

5 611258 คุณากร   กันเพรียง ม.1 2.90 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

6 610508 คุณากร   เทพยุหะ ม.1 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

7 610664 จตุพล   สุขสมบัติ ม.1 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

8 610692 จตุรพร   จันทร์เทศ ม.1 3.88 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

9 611449 จารุพฒัน์  แก้วบวร ม.1 3.15 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ C หน้าตึกอ านวยการ

10 610533 จิรสิน   ตันเจริญ ม.1 3.32 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

11 611412 เจษฎา ทองเชื้อ ม.1 2.00 ราชบริกานุเคราะฆ์ ราชบุรี ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

12 610947 ชญานนท์   น้อยส าราญ ม.1 2.50 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

13 611044 ชนะชัย อร่ามโภคิน ม.1 4.00 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

14 610961 ชนายุส   ขันธ์มั่น ม.1 2.59 ด าเนินวิทยา ราชบุรี ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

15 611008 ชลัท   แก้วหนูนวล ม.1 3.23 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

16 610512 ชิษณุพงศ์   เถื่อนถ้ าแก้ว ม.1 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

17 610747 ฐปนวัฒน์   ลือวิสุทธิชาติ ม.1 ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

18 610932 ถิรธนา   วอนเพยีร ม.1 2.98 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

19 611356 ทรงยศ   พลดี ม.1 3.32 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

20 611332 ธนกร   เทียนสรรค์ ม.1 2.5 บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

21 610978 ธนกร   สุเมธพพิฒัน์ ม.1 3.24 ศึกษานารี กรุงเทพ C หน้าตึกอ านวยการ

22 610596 ธนดล   อ่อนจันทร์ ม.1 3.00 นาคประสิทธิ์ นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

23 610519 ธนภทัร จันทร์เขียด ม.1 3.15 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

24 611226 ธนสรณ์   ธีระชาติ ม.1 ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

25 611223 ธรรมศักด์ิ   สืบศักด์ิ ม.1 3.70 อู่ทอง สุพรรณบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

26 610644 นรพนธ์   ประจันพล ม.1 3.05 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพ C หน้าตึกอ านวยการ

27 610856 นันทภทัร   แพรทอง ม.1 3.4 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

28 610688 ปฎภิาณ บุญครอบ ม.1 2.56 วินิตศึกษาฯ ลพบุรี ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

29 610465 ปารมีย์   จันทวงศ์ ม.1 3.50 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ C หน้าตึกอ านวยการ

30 610977 ปิยากร   สุขจ าริญ ม.1 3.00 สาธิต มรภ.เพชรบุรี เพชรบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

31 611481 พงศ์ศิริ ทักษวิทยาพงศ์ ม.1 3.77 ปทุมคงคา กรุงเทพ C หน้าตึกอ านวยการ

32 611348 พงศ์สรัล   ข าญาติ ม.1 3.87 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

33 610896 พชรพล   บุณยสุรักษ์ ม.1 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

34 611291 ภคันภ   ตันก าเนิด ม.1 เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

   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 ุ: ประกาศรายชื่อเฉพาะนร.ที่ช าระเงินภายในวนัที่ 6 พ.ย.61 (ผู้ช าระเงินหลงัจากน้ีให้ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสมัพันธ์ในวนัมาเรียน)

                        ตรวจสอบรหัสประจ าตวั รายชื่อ และห้องเรียน       [Sun.M1]
เตรยีมทหารวนัอาทติย ์ม.1

(เรยีนชว่ง 11 พ.ย. 61- 26 ม.ค. 62)

ค าชี้แจง

   1. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)



ล าดบั     รหัส                     ชื่อ-นามสกุล                        ชั้น            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อาคารเรียน

   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 ุ: ประกาศรายชื่อเฉพาะนร.ที่ช าระเงินภายในวนัที่ 6 พ.ย.61 (ผู้ช าระเงินหลงัจากน้ีให้ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสมัพันธ์ในวนัมาเรียน)

ค าชี้แจง

   1. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)

35 611358 ภทัรพล   เทียนพมิาย ม.1 2.33 มัธยมวัดด่านส าโรง สมุทรปราการ ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

36 610960 เมธัส   กอนสุข ม.1 4.00 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม C หน้าตึกอ านวยการ

37 611452 รชฏ   กิจพาณิชรุ่ง ม.1 3.84 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

38 610616 โรจนะ   ผาสุข ม.1 3.54 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

39 611260 วรพจน์   ชังสัจจา ม.1 2.81 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

40 611370 วรายุทธ   พกุผล ม.1 ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

41 610497 วัชรากร   พรศิริกาญจน์ ม.1 4.00 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

42 610772 ศรัณยพชัร์   ตรีสุวรรณ์ ม.1 2.97 นาคประสิทธิ์ นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

43 610802 ศรันย์  ครองคาระวะ ม.1 3.2 อนุบาลนครปฐม นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ

44 610849 ศุภกร   จ าปาจันทร์ ม.1 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

45 610565 ศุภณัฐ   จงไทยรุ่งเรือง ม.1 3.04 สารสิทธิ์พทิยาลัย ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

46 611434 สรวิชญ ์ บุญเกิด ม.1 ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

47 611219 สวัสด์ิพงศ์   วรรณสุทธิ์ ม.1 เทศบาลบ้านมหาชัย สมุทรสาคร ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

48 611221 สหัสวัต   รุ่งเรือง ม.1 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม ห้องผู้ปกครอง ข้างตึกนอนด้านหน้า

49 610514 สิรวิชญ ์  งามจัด ม.1 3.98 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี C หน้าตึกอ านวยการ

50 610559 สุทธิกานต์   กานต์ฐิตินันท์ ม.1 2.90 บอสโกพทิักษ์ นครปฐม C หน้าตึกอ านวยการ


