
ล ำดับ     รหัส                     ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      

1 600559 กมลภพ   บรรดิษจีน ม.3 2.22 สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพ

2 590913 กมลภพ   หล าแนะ ม.3 3.00 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี

3 611320 กรภัทร์     อ่อนตีบ ม.3 2.70 วีรศิลป์ กาญจนบุรี

4 600766 กฤตพัฒน์   จิตรค า ม.3 2.81 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม

5 601685 กฤตาณัฐ   ป้ันงาม ม.3 2.91 มัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม

6 610079 กฤษตเมธ   ฟองแก้ว ม.3 3.50 เขมาภิรตาราม นนทบุรี

7 600287 กษิด์ิเดช   ปลาบู่ทอง ม.3 3.17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพ

8 610214 ก้องภพ   จิตติวรพันธ์ ม.3 2.80 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

9 601035 ก้องเมือง   จ่าหม่ืนปราบนคร ม.3 3.45 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม

10 601662 กัณฑณัฏฐ์   แก้วรักษ์ ม.3 2.75 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

11 611367 กันต์ธีร์   ปิยพงศ์วรกุล ม.3 4.00 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม

12 611300 กิตตนัยต์   ต้ังวงค์ ม.3 3.70 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

13 611220 กิตติคมเดช   สุนทรศักด์ิสิทธ์ิ ม.3 2.75 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

14 601725 กิตติชาติ   จุฑามาตย์ ม.3 3.81 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

15 610093 กิตติพงษ์   บุญสม ม.3 3.50 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

16 611283 ไกรสิทธ์ิ   ไกรสุริยวงศ์ ม.3

17 610099 เขมฆนัท   สุขอร่าม ม.3 2.50 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

18 610158 เขมณัฐ พรายแก้ว ม.3 3.8 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

19 601425 คุณากร   ลาภส่งผล ม.3 3.41 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม

20 610031 คุณากร   สนทนา ม.3 3.4 เทพศิรินทร์ นนทบุรี

21 610605 จิรภัทร   รูปทอง ม.3 วัดเขาวัง ราชบุรี

22 601509 จิรัฎฐ์   รัตนกุล ม.3 3.20 อมาตยกุล กรุงเทพ

23 601135 จุลดิศ   เดชเฟ่ือง ม.3 3.95 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพ

24 600556 เจนณรงค์   ธรรมาชัยมงคล ม.3 2.82 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

25 611272 เจษฎากร   ชูเรือง ม.3

26 610274 เฉลิมพล   วิเชียร ม.3 2.98 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

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

   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.

                        ตรวจสอบรหัสประจ ำตัว รำยช่ือ และห้องเรียน       [Sun.M3]
หลักสูตรเสริมควำมรู้ / เตรียมทหำรวันอำทิตย์ ม.3

(เรียนช่วง 11 พ.ย. 61- 26 ม.ค. 62)
ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 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) 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.

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

27 610141 ชณัฐพันธ์   หล้าศักด์ิ ม.3 3.50 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

28 600856 ชยวุฒิ   จันทร์ชนะ ม.3 3.89 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

29 600180 ชยานนท์   บัวประเสริฐ ม.3 2.80 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

30 610397 ชลธร   กล่ันมา ม.3 3.70 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม

31 610026 ชลสิทธ์ิ   ชิงภักดี ม.3 2.42 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

32 611017 ชวณัฏฐ์   จันทร์อ่ิม ม.3 3.51 สาธิต มศว.องครักษ์ นครนายก

33 590757 ชานนนิติ วุฒิชัย ม.3 3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

34 610118 ชิโณทัย   ทศพรเบญจรัชต์ ม.3 3.81 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

35 611377 ชิดชัย   ทองแก้ว ม.3

36 611335 ชิตพล   เลิศจิรกุล ม.3 2.75 สาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ

37 610889 ชินพัฒน์   แสงทวี ม.3

38 611271 ชิษณุ   มาต านาน ม.3

39 601443 ชิษณุพงศ์   วงษ์ศิริ ม.3 3.38 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ

40 610790 ชุณห์กฤช   ด้วงพรม ม.3 2.91 ศึกษานารี กรุงเทพ

41 611337 เชาว์วัฒน์   พลอยบุศย์ ม.3

42 600166 โชติชยุตม์ ไทยเจริญ ม.3 3.18 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

43 600476 ฐปนนท์   จุนทการ ม.3 3.71 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

44 601535 ฐานิศร์   พลบเนียม ม.3 2.36 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

45 610301 ณฐกร   ช่ออังชัญ ม.3 3.27 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

46 590584 ณัฐดนัย   ปะนันโต ม.3 3.77 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

47 601693 ณัฐดนัย   เลิศแก้ว ม.3 2.87 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

48 591055 ณัฐดนัย   สอดแสงอรุณงาม ม.3 3.84 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

49 600201 ณัฐภัทร   ยอดเช้ือ ม.3 2.62 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

50 600723 ตะวัน   ปุณณะเวส ม.3 3.36 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

51 600716 ตะวัน   ศรีชา ม.3 3.55 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

52 610334 ถิรคุณ หมู่ศิริ ม.3 3.14 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

53 591181 ถิระวัฒน์   ฟักทับ ม.3 3.54 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบุรี

54 591043 ทินภัทร   ชาวกระบุตร ม.3 3.98 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

55 610893 แทนไท   อ่ิมทอง ม.3

56 590979 ธนธร   นาคสุขศรี ม.3 3.75 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม



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) 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.

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

57 610124 ธนภัทร พวงน้อย ม.3 3.01 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

58 600677 ธนยศ ดวงจันทร์ ม.3 2.12 เทศบาล 5 ราชบุรี

59 610928 ธรรมรัตน์   ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ม.3 2.93 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี

60 610873 ธราดล   ผิวน่ิม ม.3 3.80 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

61 610904 ธันย์สุธี   เลิศส าราญ ม.3 3.18 เบญญาพัฒน์ นครปฐม

62 611230 ธารเทพ   บุญศิลป์ ม.3

63 600459 นรวีร์   เทนอิสสระ ม.3 4.00 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

64 611333 นวพล   เส็งใหญ่ ม.3

65 610645 นวภุ   ปล้องทอง ม.3 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

66 610867 นัฐทวัฒน์   แสงแก้ว ม.3 3.51 เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า กรุงเทพ

67 610661 นันทวัฒน์   ศักดาพิสุทธ์ิ ม.3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

68 590590 นิติพัฒน์   บ ารุงชน ม.3 3.76 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี

69 590764 บุญเสริม    หมอนทอง ม.3 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

70 610440 บุณฑยกร   อ่ินค า ม.3 3.90 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ

71 610454 ปกป้อง   พันจุย ม.3 2.40 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ

72 591193 ปฏิภาณ   บุญเลิศ ม.3 2.53 โยนออฟอาร์ค กรุงเทพ

73 611294 ปภังกร   กาญจนอโนทัย ม.3

74 591106 ประเมษฐ์   ศักด์ิสมบัติ ม.3 2.56 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

75 590525 ประสพโชค   พวงแก้ว ม.3 3.95 อู่ทอง สุพรรณบุรี

76 611274 ประเสริฐ   ค าพรม ม.3 2.5 บ้านนา นายกวิทยา นครนายก

77 610412 ปวริศร   ประเสริฐศรี ม.3 3.00 บางประอินราชานุเคราะห์ อยุธยา

78 590438 ปัณฑเชษฐ์   มาฆะลักษณ์ ม.3 3.89 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

79 611391 ปัณณทัต (นิตยา) เงินทองดี ม.3

80 590360 ปาณรวัฐ   สมรูป ม.3 4.00 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม

81 600182 ปิยวัช   เหลืองนฤทัย ม.3 3.81 หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์

82 610819 ปิยะพงศ์   ศรีโหมดสุข ม.3 2.3 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

83 610115 ปุญญพัฒน์   สมานหมู่ ม.3 3.80 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

84 590395 พชรพล   ชูวงศ์วาน ม.3 3.42 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม

85 601061 พรชัย   อ าพันทอง ม.3 3.11 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

86 590692 พรภวิษย์   พรหมเจริญ ม.3 3.20 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี



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) 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.

ค ำช้ีแจง
   1. ห้องเรียน ตรวจสอบได้ วันท่ี 8 พ.ย.61 ทาง www.drpongtutor.com
   2. เร่ิมเรียนวันอาทิตย์ท่ี 11 พ.ย. 61 เวลาเรียน 0900 - 1530 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าห้องเรียนเม่ือได้ยินเสียงสัณญาณ)

87 590483 พรลภัส   เกิดไพบูลย์ ม.3 3.11 สกลวิทยา นครปฐม

88 590987 พลรัฐ   เทพเจริญ ม.3 3.58 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

89 601599 พัชรพล   สุกปล่ัง ม.3 3.57 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

90 590774 พิทวัส   พงศ์ชุตินันท์ ม.3 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

91 610534 พิสิทฐ์   สงวนพันธ์ุ ม.3 3.09 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

92 611222 พีรวิชญ์   แย้มดวง ม.3 2.86 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

93 601036 ภคพล   กุลกรินีธรรม ม.3 3.57 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ

94 600294 ภัทรชนน   นาคเถ่ือน ม.3 3.59 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ สุพรรณบุรี

95 611289 ภัทรพล   พรหมอยู่ ม.3

96 600681 ภาคิน   ผลวัฒนะ ม.3 3.55 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา กรุงเทพ

97 610116 ภาณุพันธ์   แก้วเพ็ชร ม.3 3.87 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

98 590682 ภูมินทร์   บุณฑริกมาศ ม.3 3.5 สารสิทธ์ิพิทยาลัย ราชบุรี

99 601468 ภูมิรพี   เดชศิริ ม.3 3.00 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ

100 610682 ภูริพัฒน์   กลมกล่อม ม.3 3.40 ราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ

101 601610 ภูริวัจน์   ฤทธ์ิชัยทิพย์ ม.3

102 600431 ภูวศิษฎ์   นุ้ยโดด ม.3 3.80 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

103 610051 มงคล   บุญด าเนิน ม.3 3.46 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

104 590767 มนัสวิน   กองปัน ม.3 3.92 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

105 601137 เมฆพัฒน์   ฟ้ารุ่งอรุโณทัย ม.3 3.80 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี

106 601609 เมธวัจน์   ฤทธ์ิชัยทิพย์ ม.3

107 611313 ยศพงศ์   นาทวรทัต ม.3

108 590542 รักเกล้า   ดีไร่ ม.3 3.14 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทร" สมุทรสาคร

109 600565 รัชชานนท์   รักเดช ม.3 3.67 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี

110 610606 รัชนาถ   จันทร์เพ็ญ ม.3 วัดเขาวัง ราชบุรี

111 610120 ลาภสิน   ทรัพย์สินสาคร ม.3 2.50 อาษาวิทยา สมุทรปราการ

112 610017 วชิรวิทย์   อุดมสุข ม.3 3.29 รัตนโกสินทร์สมโภชฯ กรุงเทพ

113 590927 วชิระวิทย์   สุวรรณรัตน์ ม.3 3.46 อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี

114 601397 วรพล   จันทร์กรี ม.3 3.08 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม

115 610725 วรภพ   ภูมิไชยวุฒิ ม.3 2.94 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม

116 591056 วริฏ   ตะคอนรัมย์ ม.3 3.60 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ
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117 610110 วริศ   สุทธิพงศ์สกุล ม.3 3.17 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ

118 610225 วิชยุตม์   เพ่ือนฝูง ม.3 3.40 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพ

119 610456 วิทวัส   หนูรุ่ง ม.3 3.40 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

120 610587 วิศวะ   รักราษฎร์ ม.3 2.40 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี

121 600642 วิษณุ   ชุ่มจิต ม.3 3.41 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี

122 610190 วีรากร จรูญศรี ม.3 3.5 สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี

123 601764 ศรุต   ชัยเจริญ ม.3 3.62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กรุงเทพ

124 611336 ศาณิชย์   เทือนทา ม.3

125 600614 ศิรวิชญ์   อยู่คง ม.3 2.60 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

126 610177 ศิวภาคย์   พันธ์วานิช ม.3 3.90 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม

127 590943 ศุภกร   อภิโศภณกุล ม.3 3.2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

128 601570 ศุภณัฐ   งานทวี ม.3 3.87 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ

129 590578 ศุภพล   ปัญญาสม ม.3 3.87 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

130 611228 เศรษฐกรณ์   บัวชู ม.3 3.40 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

131 610951 สิทธิโชค   สินธ์สมุทร ม.3

132 610807 สิทธินนท์   หงษ์ทอง ม.3 2.70 ดรุณาราชบุรี ราชบุรี

133 601395 สิรภัทร   อารีกิจ ม.3 3.10 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

134 610660 สิรวิชญ์   แจ่มจ ารัส ม.3 3.96 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

135 600587 สุทธิพงค์ ศรีนาค ม.3 2.5 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี

136 610529 สุทธิภัทร   เลิศรัตนพรกุล ม.3 2.78 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพ

137 590611 เสกสรัล   ทองสีจัด ม.3 3.31 สาธิต มรภ.จอมบึง ราชบุรี


