
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว                   ช่ือ-นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรียน            จังหวัด      ห้องเรียน อำคำรเรียน

1 620643 กมลชนก  ว่องไว ม.1 4.00 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

2 620490 กฤตธัช  ธนารุ่งโรจน์ ม.1 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

3 620826 กอ้งภพ  จงจุดเทยีน ม.1 3.52 อนุบาลราชบรีุ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

4 621153 กอ้งภพ  สอาดโอษฐ์ ม.1 3.50 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

5 620503 กณัพเ์อนก  ภุมมา ม.1 3.99 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

6 621251 กติติภพ  แสงทบั ม.1 3.42 วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

7 621270 กติติวงศ์  คู่ธนาภรณ์ ม.1 3.21 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

8 620822 ขจรยศ  คุ้มครอง ม.1 3.70 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

9 620837 จิณณฉัตร  ทบัสาย ม.1 3.14 นารีวิทยา ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

10 620875 จิรัฏฐ์  สุวรรณน้อย ม.1 2.70 บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

11 620960 ชนะศักด์ิ  แรงครุฑ ม.1 2.78 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

12 620763 ชิติพทัธ์  ผิวออ่น ม.1 3.00 วังตาลวิทยา ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

13 620464 ชิษณุพงศ์  ล้ิมศิริสัมพนัธ์ ม.1 4.00 เฉลิมพระเกยีรติฯ กาญจนบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

14 621215 โชติพชร  ค ามูล ม.1 3.82 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

15 620811 ฐาปกรณ์  เติมเต็ม ม.1 3.75 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

16 621140 ณัชพล  เกดิพนัธ์ ม.1 2.80 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

17 620905 ณัญญาพร  แสนสี ม.1 3.41 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

18 620642 ณัฐนนท ์ เกดิมาก ม.1 2.81 องค์การบริหาร จ.ปทมุธานี ปทมุธานี 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

19 620538 ณัฐภณ  เซ่งจันทร์ ม.1 3.40 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

20 621292 ณัฐวัฒน์   อภิสิทธ์ิธนโชค ม.1 3.25 วัดตาลวิทยา นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

21 620507 ณัฐวุฒิ  ศรีทอง ม.1 3.35 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

22 621138 ตะวันบรูพา  ทองต้ง ม.1 2.56 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

23 620513 เตชิต  ธนาวรรณโอภาส ม.1 2.78 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

24 621116 ไตรรัตน์  นามวงษ์ ม.1 3.95 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

25 620529 ถิรวัฒน์  นิลมาตร์ ม.1 3.80 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

26 620784 ถิรวัฒน์  อมัพรรัตน์ ม.1 3.22 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

27 621312 ทนุเดช  รัชโพธิกลุ ม.1 1.7 เทศบาล 3 ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

28 621312 ทนุเดช  รัชโพธิกลุ ม.1 1.7 เทศบาล 3 ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

29 620624 ทอฝัน  แซ่ล้ิม ม.1 3.71 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

30 620950 ทวิากร  ทองแสง ม.1 3.50 บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

31 620888 เทยีนเงิน  เอีย่มระยับ ม.1 3.6 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

32 620474 แทนคุณ  พกิลุขาว ม.1 3.80 มัธยมบรุณาทส กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

33 620702 ธนกร  เพยีรดี ม.1 3.01 สวนกหุลาบธนบรีุ กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

34 621235 ธนกฤต  ธีรสกลุกาญจน์ ม.1 3.43 ด าเนินวิทยา ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

35 620471 ธนบดี  แช่มประสิทธ์ิ ม.1 3.42 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

36 621232 ธนภัทร  กอจิตตวนิช ม.1 3.56 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

37 621225 ธนวัฒน์  พงษ์พพิมิพ์ ม.1 3.08 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

   2. ผู้ทีเ่ปน็นร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมทีอ่าคารประชาสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร .ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบรูณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมำยเหตุ : นร.ที่ช ำระเงนิหลังวันที่ 11 พ.ย.62  สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือในวันที่มำเรียนที่สถำบัน

ตรวจสอบรำยช่ือนักเรยีนและห้องเรยีน
 หลักสูตรเสรมิควำมรู ้/ เตรยีมทหำรวันเสำร ์ม.1

(เรียนช่วง 16 พ.ย.62 - 15 ก.พ.63)
ค ำช้ีแจง
   1. เร่ิมเรียนวันเสาร์ที ่16 พ.ย. เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)

   4. หอ้งเรียนจะประกาศในวันที ่12 พ.ย.62 ทาง www.drpongtutor.com
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38 620899 ธนวิชญ ์ เด่ียวรัตนกลุ ม.1 3.52 สวนกหุลาบวิทยาลัย ธนบรีุ กรุงเทพ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

39 620902 ธนศักด์ิ  ธรรมมานอก ม.1 3.70 บวัใหญวิ่ทยา นครราชสีมา 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

40 621254 ธนะชาติ  ประชัน ม.1 2.00 อรุณประดิษฐ์ เพชรบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

41 620853 ธรรณธร  ใจย่ังยืน ม.1 2.50 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

42 620466 ธวัฒชัย  กอศรี ม.1 3.96 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

43 621175 ธัญย์ธร  พยาเครือ ม.1 3.36 คุรุราษฎร์รังสฤษด์ิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

44 621230 ธิติไนย  แกว้สา ม.1 3.15 รักษ์วิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

45 620696 นท ี โคกครุฑ ม.1 3.97 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

46 621260 นวพรรษ  เทยีนขาว ม.1 2.64 สิงหบ์รีุ สิงหบ์รีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

47 620612 ปนัตพงษ์  ดีพจิารณ์ ม.1 3.52 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

48 620465 ปญัจพล   เกยีรติยศ ม.1 3.5 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

49 621311 เผชิญชัย  อยู่พุ่มพฤกษ์ ม.1 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

50 620462 พรภวิษย์  สุขสุธากลุ ม.1 3.56 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

51 620459 พลสถิตย์  สุดสงวน ม.1 3.30 อนุบาลวัดเกาะใหญ่ สมุทรสงคราม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

52 620644 พฒันศักด์ิ  ทวีผล ม.1 3.43 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

53 620767 พทัธดนย์  อทุยานวรรธนะ ม.1 3.50 วีรศิลป์ กาญจนบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

54 621223 พชิญานิน  สุทธิวงศ์ ม.1 3.41 สายธรรมจันทร์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

55 621183 พพิชิชัย  อนิเมืองแกว้ ม.1 3.00 เทพศิรินทร์ กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

56 620766 พฒิุพงษ์  พมิพท์อง ม.1 3.75 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

57 620527 ภากร  มูลสิน ม.1 3.68 ภปร.ราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

58 621264 ภูมิรพ ี โสภา ม.1 3.39 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

59 620821 รวิภาส  อไุรเลิศ ม.1 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

60 620519 รัตนโชติ  มัน่ศรีจันทร์ ม.1 3.05 สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

61 621145 รัตนพงษ์  ค้ิมโน ม.1 3.91 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

62 620649 วรรณพงศ์  เหมือนจินดา ม.1 2.38 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

63 621216 วรวิช  หลักศิลา ม.1 2.50 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

64 620664 วรากร   บรูณะสิงห์ ม.1 3 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

65 621126 วรางคณา  ปานประเสริฐ ม.1 3.41 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

66 620765 วสวัต  จินดาวงษ์ ม.1 3.42 ดรุณาราชบรีุวิเทศศึกษา ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

67 620961 วิทวัส  มรรคเจริญ ม.1 3.83 บางแพปฐมพทิยา ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

68 620672 วีรศรุต  แกว้ส่งศรี ม.1 3.79 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

69 620494 ศรัญพงศ์   ธนวัฒนพงศ์ ม.1 3.36 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

70 620789 ศุภณัฐ  พฤกษโรจนกลุ ม.1 3.71 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

71 620656 ศุภวิช  ชัยศักดานุกลู ม.1 4.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

72 621195 ศุภวิชญ ์   รวงทอง ม.1 3.58 ชัยจิตต์วิทยา กาญจนบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

73 620647 ศุภวิชญ ์ สายุทธ ม.1 2.48 บอสโกพทิกัษ์ นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

74 620610 ศุภากร  เจริญสุข ม.1 2.79 อนุบาลราชบรีุ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

75 621139 สมัตถ์  วงศ์สนิท ม.1 2.75 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

76 620660 สิฐฐาภัคร์  หงษ์ทอง ม.1 3.67 สาธิตนวัตกรรม มธร.ธัญบรีุ ปทมุธานี 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1
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   2. ผู้ทีเ่ปน็นร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมทีอ่าคารประชาสัมพันธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   3. นร.ทีช่ าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื่อ ประวัติของนร .ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบรูณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมำยเหตุ : นร.ที่ช ำระเงนิหลังวันที่ 11 พ.ย.62  สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือในวันที่มำเรียนที่สถำบัน

ค ำช้ีแจง
   1. เร่ิมเรียนวันเสาร์ที ่16 พ.ย. เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเมื่อได้ยินเสียงสัณญาณ)

   4. หอ้งเรียนจะประกาศในวันที ่12 พ.ย.62 ทาง www.drpongtutor.com

77 621221 สิรภพ   กองแดง ม.1 3.5 สาธิตจอมบงึ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

78 620646 สิรวิชญ ์ มัจฉา ม.1 2.34 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

79 620848 สิริกร  โบราณ ม.1 3.13 เทพมงคลรังษี กาญจนบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

80 621276 สิริวัตร  ปกัษิณ ม.1 2.20 สาธิต มรภ.นครปฐม นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

81 620751 สุชาครีส์  เชาว์วัย ม.1 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

82 621272 สุปวีร์    อยู่สมบรูณ์ ม.1 3.51 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

83 620930 โสภณ  เฮงทวีทรัพย์สิริ ม.1 3.45 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

84 620622 อภิวิชญ ์ วาสรับ ม.1 3.33 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

85 621193 อรปรียา  นิลภพ ม.1 วัดปา่ไก่ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

86 620790 อรรถกร  มหาสุข ม.1 3.20 สวนกหุลาบธนบรีุ กรุงเทพ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

87 621227 อริยารัศมิ ์ เกาสังข์ ม.1 3.47 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

88 621245 อญั  วรสหวัฒน์ ม.1 3.95 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

89 621177 อมุาพร  พุ่มด้วง ม.1 3.58 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 101 ตึกอ านวยการ ชัน้ 1

90 621158 เอกรินทร์  สินพทิกัษ์ ม.1 2.20 วัดนางแกว้ ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2

91 621217 เอกวินทร์  ชัยทาน ม.1 3.03 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 202 ตึกอ านวยการ ชัน้ 2


