
ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

1 610836 กฤตพัศ   จันทร์โท ม.1 3.51 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 610734 กฤตศาสตร์   กาญจนรัชต์ ม.1 3.06 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

3 611386 กฤษณพล   ขุนหม่ืน ม.1 2.8 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

4 610552 กษิด์ิเดช   อ่อนจ้อย ม.1 2.00 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม

5 611247 กิตติพศ   ศิลปชัย ม.1 3.20 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี

6 611254 คณุตม์   ลาวัณย์วิสุทธ์ิ ม.1 3.10 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม

7 610629 คริมา   งามทับทิม ม.1

8 610637 จิรัฏฐ์   แดงอุทัย ม.1

9 610763 จุฑามาศ   ศรีบัว ม.1 3.44 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

10 611319 เจษฎากร   พรทรัพย์ศิริ ม.1 3.30 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

11 610617 ชญานนท์   เลศงาม ม.1 4.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม

12 611257 ชโนดม   สรสิทธ์ิ ม.1 3.50 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

13 610784 ชลกร   อนงคณะ ม.1 3.50 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

14 611304 ชาญณรงค์   จีนตุ้ม ม.1

15 611297 ณัฏฐิชาวิชญ์   โมรารักษ์ ม.1 3.00 โพธิสารพิทยา กรุงเทพ

16 610671 ณัฐณิชา   ดวงบุญ ม.1 3.89 นารีวิทยา ราชบุรี

17 611382 ณัฐดนัย   ประยูรหงษ์ ม.1

18 611350 ณัฐวงศ์   หล าสะ ม.1

19 611208 ธนภูมิ   ดอนป่ินภัย ม.1 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

20 610479 ธัญเทพ   พูนขวัญ ม.1 3.77 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

21 610679 ธัญธรณ์   ล้ิมชัยชนะกูล ม.1 3.50 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

22 610593 นภพล   จันทร์เจริญ ม.1 3.00 สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพ

23 610785 นรภัทร   ถานัน ม.1 1.98 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

24 611387 นันทพัฒน์   พิพัฒนสมพร ม.1

25 610862 เบญจพล   ผ่องใส ม.1 3.78 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

27 610718 ปฏิภาณ   เกษสัมมะ ม.1 3.29 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

                        ตรวจสอบรหัสประจ ำตัว รำยช่ือ และห้องเรียน       [Sat.M1]
หลักสูตรเสริมควำมรู้ / เตรียมทหำรวันเสำร์ ม.1

(เรียนช่วง 10 พ.ย. 61- 26 ม.ค. 62)

ค ำช้ีแจง

   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

ค ำช้ีแจง

   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com

28 611019 ปภังกร   จันทรส ม.1

29 610777 ปาลทัต   แสงทอง ม.1 3.80 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี

30 610816 พชร   แย้มนาศักด์ิ ม.1 1.97 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

31 611266 พีรดณย์   ภู่นาค ม.1

32 611322 เพ็ญพิชชา   เกอะประสิทธ์ิ ม.1

33 610750 ภัทรพล   เต็งเฉ้ียง ม.1 2.80 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

34 611316 ภูดิศ   ล้อมสินทรัพย์ ม.1 3.98 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

35 611281 ภูมิพัฒน์   วงศ์เกษร ม.1

36 611318 ภูรดา   อินทมาตย์ ม.1 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

37 611344 โยธิน   สุดใจดี ม.1

38 610773 รพีพัฒน์   สุทธิธรรม ม.1 2.84 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

39 611231 ระวีวัตต์ิ   เอ่ียมขจรชัย ม.1

40 610757 รินรดา สังข์ไทย ม.1 3 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

41 611249 วชิรวิทย์   ลีลาเลิศ ม.1 3.20 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

42 611026 วรพล   สังข์สุวรรณ ม.1

43 611331 วริศรา   หลีล้วน ม.1 3.95 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

44 611308 วศิน   จิตต์แผ้ว ม.1

45 611199 วีรภัทร   นิติธรรม ม.1 ปทุมวิไล ปทุมธานี

46 611397 ศดิศภร  ฤกษ์รอด ม.1

47 610885 ศศิธร   ไล้เลิศ ม.1 4.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

48 610940 ศิวกร   ภู่ระหงษ์ ม.1 2.95 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

49 611207 ศุภกร   อุบล ม.1 2.50 สารสาสน์ นครปฐม

50 611328 สรศักด์ิ   ศิลานิล ม.1 4.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม

51 611311 สิโรดม   เรือนหอม ม.1

52 610738 สุธีรวัฒน์   สุปรียาภรณ์ ม.1 วัดบวรนิเวศ กรุงเทพ

53 610670 สุภัทรชัย   โตปิติ ม.1 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

54 611396 สูงเสียดฟ้า  สิรศักด์ิชัยกุล ม.1

55 610769 อนวัฒน์   นิทัศเกษม ม.1 3.25 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

56 611275 อริย์ธัช   สัจจริโส ม.1 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ

57 611365 อัครวินทย์   สิริปุณยาคิรัชต์ ม.1 3.67 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

   3. ผู้ท่ีเป็นนร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพ่ิมเติมท่ีอาคารประชาสัมพันธ์ ดังน้ี  (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของ นร. 1 ฉบับ   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 น้ิว 2 รูป            

   4. นร.ท่ีช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายช่ือหรือประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมำยเหตุ : ประกำศรำยช่ือเฉพำะนร.ท่ีช ำระเงินภำยในวันท่ี 24 ต.ค.61 (ผู้ช ำระเงินหลังจำกน้ีให้ตรวจสอบรำยช่ือท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ในวันมำเรียน)

ค ำช้ีแจง

   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com

58 611211 อิทธิพงศ์   ชุติจิตวิทยา ม.1 3.43 สารสาสน์วิเทศ นครปฐม


