
ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

1 611255 กฤตนัน   ธุวสถิตย์ ม.3 2.96 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

2 611326 กฤตพล   คล้ายทวน ม.3

3 600779 กฤติกร   สุขศรี ม.3 3.91 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ

5 601683 ก้องภพ   พืชผล ม.3 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

6 610487 กิตติศักด์ิ   อ่่าเอ่ียม ม.3 3.86 ยอแซฟอยุทธยา อยุธยา

7 590972 ไกรวิชญ์   แซ่ล้ิม ม.3 3.36 สาธิตเกษตรก่าแพงแสน นครปฐม

8 611252 ขรรค์ชัย   บุญพิทักษ์ ม.3 2.87 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

9 611324 คณิต   กลัดสมบูรณ์ ม.3 3.77 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

10 590467 คุณากร   ทับทิมทอง ม.3 3.00 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

11 611361 จิรัฏฐ์   พ่วงนาค ม.3 2.38 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ

12 611027 จิรายุ   สังข์สุวรรณ ม.3

13 590735 เจตณัฐ   ม่วงพารา ม.3 3.50 โยนออฟอาร์ค กรุงเทพ

14 591075 ชยพล   ไชยขันแก้ว ม.3 3.80 สาธิตเกษตรบางเขน กรุงเทพ

15 611004 ชยางกูร   เดชาฤทธ์ิ ม.3 3.91 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

16 610795 ชยางกูร   ผ่องใส ม.3 3.44 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

17 610994 ชลกฤษฏ์ิ   แจ้บุญ ม.3

18 601618 ชลธร   แสวงทรัพย์ ม.3 3.03 นารีวุฒิ ราชบุรี

19 610112 ชัชนินท์   เจริญสุข ม.3 2.72 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม

20 600562 ชัยย์ธนินทร์   เฮงคราวิทย์ ม.3 3.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

21 611049 ฐิติมา   ปูด่า ม.3 3.45 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

22 601258 ณภัทร   พิศาลสิทธิวัฒน์ ม.3 3.24 อ่านวยวิทย์ สมุทรปราการ

23 611354 ณราฤทธ์ิ   เจริญพร ม.3

24 611298 ณัฏฐิธวงศ์   โมรารักษ์ ม.3 2.00 สารสาสน์ กรุงเทพ

25 611253 เดชพล   ภควัตโฆษิต ม.3 2.87 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

26 590953 ตรัย   จิตวัฒนาภิรมย์ ม.3 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

27 590952 ตฤณ   จิตวัฒนาภิรมย์ ม.3 3.00 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

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

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

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

                        ตรวจสอบรหัสประจ ำตัว รำยช่ือ และห้องเรียน       [Sat.M3]
หลักสูตรเสริมควำมรู้ / เตรียมทหำรวันเสำร์ ม.3

(เรียนช่วง 10 พ.ย. 61- 26 ม.ค. 62)
ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

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

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

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

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

28 611200 ทิชานันทน์   มาลาภิรมย์ ม.3 3.90 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์

29 591067 ทีปกร   อุษาสิริ ม.3 3.01 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

30 600733 แทนรัก   ทองสมบูรณ์ ม.3 3.28 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ

31 601546 ธนกฤต   บุญเมือง ม.3 2.46 ดรุณานุเคราะห์ ราชบุรี

32 611265 ธนกฤต   หน่ายมี ม.3

33 611209 ธนดล   พุ่มสีนิล ม.3 3.03 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

34 610485 ธนทัต   สุวรรณวิจิตต์ ม.3 3.29 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

35 610869 ธนันพัชร์ ห้วยหงษ์ทอง 2.7 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

36 610105 ธนาคาร   จันทะยา ม.3 3.50 ยอแซฟ อยุธยา

37 600685 ธนาคาร   ออมสิน ม.3 3.80 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

38 611250 ธัญธร   บุญนุช ม.3 3.40 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

39 610055 ธิติ   สุวรรณน้อย ม.3 2.70 บอสโกพิทักษ์ นครปฐม

40 611229 ธีรภัทร   เงินสมุทร ม.3

41 610162 ธีระพัฒน์   ศรีรักษ์ ม.3 2.10 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี

42 590929 นนทสิทธ์ิ   คุณประดิษฐ์ ม.3 3.66 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

43 601495 นรบดี  ไชยกิจ ม.3 2.61 แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

44 601742 นรพนธ์   ถานัน ม.3 1.98 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์

45 601710 นรวัชร์   หลักศิลา ม.3 3.91 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

46 601493 นาราวัสส์ มุขโต 2.89 ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม

47 610535 บัญชา   เพียงน้ัน ม.3 3.28 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

48 610791 บุญชัย   เชิงชล ม.3 3.38 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

49 610917 ปภาวิชญ์   ดีเจริญ ม.3 2.25 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

50 600293 ปรมัตถ์   พงศ์ลิมากร ม.3 3.1 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ

51 600292 ปวริศ   พงศ์ลิมากร ม.3 3.2 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ

52 611035 ปวีณ   คงไชย ม.3 3.48 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ

53 590636 ปิยวัฒน์   โรจนธรรมเจริญ ม.3 4.00 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

54 600243 เป็นต่อ   คล้ายนุ่ม ม.3 3.7 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

55 591176 พรรษมน   จันทร์แพง ม.3 3.70 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

56 590769 พรรษา   สุขเจริญ ม.3 3.09 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

57 611357 พรวัฒน์   หมวดผา ม.3



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

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

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

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

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

58 601067 พลอยชนก   พลรักษ์เขตต์ ม.3 3.01 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

59 601545 พศวีร์   ศักด์ิศรีสกุล ม.3 3.17 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี

60 611235 พศวีร์   อินเมืองแก้ว ม.3

61 600990 พสิษฐ์   สุนทราวันต์ ม.3 3.64 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี

62 611388 พัตรพิมล   เมืองชู ม.3 3.15 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

63 611351 พันธวัฒน์   เยาว์นุ่น ม.3 3.40 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

64 601678 พัสกร   นาคประสูตร ม.3 2.95 สิรินธราชวิทยาลัย นครปฐม

65 610892 พิชัยยุทธ   ทันสุข ม.3 3.725 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

66 610298 พิริยะ   ศิริสงวนสุทธ์ิ ม.3 3.21 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

67 601346 พีรพงศ์   รอบคอบ ม.3 3.68 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ

68 611288 ไพสิฐ   อินทรศักด์ิ ม.3

69 610404 ภคภัทร   พรรณสุข ม.3 3.27 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุม ปทุมธานี

70 591034 ภควัต   มีคุณ ม.3 3.27 เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี

71 600644 ภวันธร   แก้วระย้า ม.3 3.69 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

72 610402 ภัคพล   สุขโข ม.3 3.64 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

73 611321 ภาคภูมิ   เกอะประสิทธ์ิ ม.3

74 601418 ภาณุพงศ์   ชัยเจริญ ม.3 3.40 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

75 611251 ภานุกร   ธีระม่ันคง ม.3 3.56 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

76 611362 ภาสวิญญ์   อัจฉริยวงศ์เมธี ม.3 2.66 อมาตยกุล นนทบุรี

77 600431 ภูวศิษฎ์   นุ้ยโดด ม.3 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

78 611339 มณฑล   หอมยา ม.3 3.10 ธีรศาสตร์ ราชบุรี

79 611060 รจนา   แสนใจอิ ม.3 3.63 นนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี

80 611293 รชตะ   สมรูป ม.3

81 610607 รนวริทธ์ิ   อิสริยภานันท์ ม.3 3.83 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพ

82 611384 รัชชานนท์   สุพรม ม.3 2.89 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

83 600873 โรจนศักด์ิ   พันธ์ประเสริฐ ม.3 3.23 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพ

84 600178 วรนาถ   มณีสวัสด์ิ ม.3 2.25 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

85 591178 วิธวินท์   ไวย์วิทยา ม.3 3.21 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

86 611248 วิมุติ   บุตรละคร ม.3 3.00 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรุงเทพ

87 601000 วีระพงศ์   โนนค่า ม.3 3.76 ฉิมพลี กรุงเทพ



ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

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

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

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

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันเสาร์ท่ี 10 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

88 610268 ศรัณย์ภัทร   วงษ์ปาน ม.3 3.50 สารวิทยา กรุงเทพ

89 601776 ศิรชิต  ศรีขาว 3.68 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

90 611303 ศิรเดช   บุญมาก ม.3

91 600877 ศุภากร   ฤกษ์ศุภพร ม.3 3.75 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

92 610762 เศรษฐพงศ์   นาคอ่อน ม.3 1.90 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี

93 610926 สถาพร   เทศเล็ก ม.3 2.09 ศึกษานารี กรุงเทพ

94 610594 สรรเสริญ   สงวนให้ ม.3 2.68 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม

95 611203 สรวิชญ์   ชิตชลธาร ม.3 2.24 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ

96 611204 สหวัสส์   สืบเสียง ม.3 2.50 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม

97 611312 สัณหณัฐ   คุดรัมย์ ม.3 2.42 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพ

98 600163 สิรภพ วรรณสูตร ม.3 2.75 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

99 611329 สุทธิพงษ์   เพ่ิมพงศาเจริญ ม.3 2.27 เฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี กาญจนบุรี

100 590410 สุทธิโรจน์   ธนาวัฒน์ธฤดี ม.3 2.88 รัตนราษฎร์บ่ารุง ราชบุรี

101 601761 อภิรัตน์   อัมพรรัตน์ ม.3 3.40 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

102 611285 อภิวิชญ์   เสริจกิจ ม.3

103 590424 อริศา   ชาตรี ม.3 3.20 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี

104 611205 เอ้ือการย์   ข้อเพชร ม.3 3.07 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี


