
ล ำดับ รหสัประจ ำตัว                  ช่ือ -นำมสกุล                        ช้ัน            เกรด            โรงเรยีน            จงัหวัด      หอ้งเรยีน อำคำรเรยีน

1 620517 กฤตดิฐ   ดาวกระจาย ม.2 3.75 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

2 610836 กฤตพศั   จนัทร์โท ม.2 3.51 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

3 610734 กฤตศาสตร์   กาญจนรัชต์ ม.2 3.06 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

4 610736 กฤษนันท ์คงเพชร ม.2 3.78 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

5 620658 กษิดิศ   วงศ์จนัทร์สม ม.2 2.14 ยอแซฟอปุถัมภ์ นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

6 620570 กญัจนพร   กมิกง ม.2 3.28 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

7 620489 กนัตพฒัน์   ธนารุ่งโรจน์ ม.2 2.45 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

8 621176 กนัตพฒัน์   พมิพส์าย ม.2 3.16 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

9 611481 กติติชัยวัฒน์   ทกัษวิทยาพงศ์ ม.2 3.77 ปทมุคงคา กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

10 620532 กติตินันท ์  อตัพลวณิช ม.2 3.77 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

11 620968 กติติศักด์ิ   ศรีทองพมิพ์ ม.2 2.80 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

12 611510 กรีติ   อ  าหนองโพธ์ิ ม.2 3.35 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

13 620487 เกง่กาจ   ศิริเอก ม.2 2.52 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

14 620847 คณิศร   ทรัพย์มังสัง ม.2 2.91 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

15 611254 คณุตม์   ลาวัณย์วิสุทธ์ิ ม.2 3.10 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

16 610508 คุณากร   เทพยุหะ ม.2 4.00 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

17 620957 คุณากร   ม่วงพนัธ์ุ ม.2 2.45 วัดหว้ยจรเข้วิทยา นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

18 620623 คุณากร   หอมอดุม ม.2 2.52 คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ราชุบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

19 610692 จตุรพร   จนัทน์เทศ ม.2 3.88 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

20 620463 จริครินทร์   ศรีส าโรง ม.2 3.60 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

21 620700 จริวัฒน์   คันธจนัทร์ ม.2 3.66 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

22 621136 จรัิฐ   พพิฒันชัย ม.2 3.62 คงทองวิทยา นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

23 611319 เจษฎากร   พรทรัพย์ศิริ ม.2 3.30 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

24 610961 ชนายุส   ขันธ์มั น ม.2 2.59 ด าเนินวิทยา ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

25 620936 ชยธร  ฉัตรธนภิญโญ ม.2 2.92 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

26 611008 ชลัท   แกว้หนูนวล ม.2 3.23 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

27 621273 ชายชีวิน   เจริญศิลป์ ม.2 3.65 พระปฐมวิทยาลัย 2 นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

28 621288 โชติพฒัน์   แซ่เล้า ม.2 3.17 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

29 621239 ญาตารี   เพชรมณี ม.2 3.08 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

30 610747 ฐปนวัฒน์     ลือวิสุทธิชาติ ม.2 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

31 620569 ณฐนน   วงษ์รักไทย ม.2 3.82 อสัสัมชัญธนบรีุ กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

32 620492 ณภัทร   ทองค า ม.2 3.16 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

33 611350 ณัฐวงศ์   หล าสะ ม.2 3.69 สารวิทยา กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

34 610932 ถิรธนา   วอนเพยีร ม.2 2.98 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

35 620568 ทรงยศ   ลีวัฒนา ม.2 3.40 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

   3. นร.ที ช าระเงินครบเรียบร้อยแล้ว  หากไม่มีรายชื อ ประวัติของนร.ไม่ถูกต้อง และประวัติไม่ครบสมบรูณ์ สามารถติดต่อ 032-389-296 เวลา 0830 - 1600 น.

หมำยเหตุ : นร.ที่ช ำระเงินหลังวันที่ 11 พ.ย.62  สำมำรถตรวจสอบรำยช่ือในวันที่มำเรยีนที่สถำบัน

ตรวจสอบรำยช่ือนักเรยีนและห้องเรยีน
 หลักสูตรเสรมิควำมรู้ / เตรยีมทหำรวันเสำร ์ม.2

(เรียนช่วง 16 พ.ย.62 - 15 ก.พ.63)
ค ำช้ีแจง
   1. เริ มเรียนวันเสาร์ที  16 พ.ย. เวลาเรียน 0900 - 1500 น. (ควรมาถึงโรงเรียน 0830 น. และเข้าหอ้งเรียนเมื อได้ยินเสียงสัณญาณ)

   2. ผู้ที เปน็นร.ใหม่  กรุณาส่งเอกสารเพิ มเติมที อาคารประชาสัมพนัธ์ ดังนี้  (1) ส าเนาทะเบยีนบา้นของ นร. 1 ฉบบั   (2) รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป            

   4. หอ้งเรียนจะประกาศในวันที  12 พ.ย.62 ทาง www.drpongtutor.com
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36 620769 ทกัษ์ดนัย   ละมัยกลาง ม.2 2.80 ดอนเมืองทหารบ ารุง กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

37 620747 ทวัิตถ์   แย้มชื น ม.2 3.07 มัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

38 620958 ธนกร   สรงพรมทพิย์ ม.2 3.35 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

39 610978 ธนกร  สุเมธพพิฒัน์ ม.2 3.24 ศึกษานารี กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

40 621278 ธนชัย   เซี ยงฉิน ม.2 3.13 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

41 610596 ธนดล   ออ่นจนัทร์ ม.2 3.00 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

42 621313 ธนบดี  ปยิางกรู ม.2 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

43 620764 ธนพฒัน์   ทองบา้นเกาะ ม.2 3.46 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

44 610519 ธนภัทร   จนัทร์เขียด ม.2 3.15 เทพศิรินทร์นนทบรีุ นนทบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

45 620768 ธนภัทร   สุวรรณประเสริฐ ม.2 2.64 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

46 611413 ธีรภัท   หุ่นนอก ม.2 3.95 สวนกหุลาบวิทยาลัย กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

47 620956 ธีร์วราพฒัน์   เยียวยา ม.2 3.42 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

48 620729 ธีระชา   ศรีทอง ม.2 2.88 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

49 621222 นนทป์วิธ   กรรณทพิย์ ม.2 3.00 สมุทรสาครบรูณะ สมุทรสาคร 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

50 610593 นภพล   จนัทร์เจริญ ม.2 3.00 สารสาสน์สุขสวัสด์ิ กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

51 620636 นภัสดล   กลมดวง ม.2 3.90 สวนกหุลาบวิทยาลัยนนทบรีุ นนทบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

52 610622 นรบดี   พมิพอ์นงค์ ม.2 4 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

53 610644 นรพนธ์   ประจนัพล ม.2 3.05 โพธิสารพทิยากร กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

54 610856 นันทภัทร   แพรทอง ม.2 2.82 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

55 620457 นิติพนธ์   เกดิปั้น ม.2 3.98 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

56 620482 นิธิพฒัน์   เกตุแกว้ ม.2 3.41 เทพนิทร์พทิยา ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

57 620472 บารมี   มีผิวหอม ม.2 3.24 มัธยมฐานบนิก าแพงแสน นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

58 621125 บริุศทร์   จ านงค์อาษา ม.2 3.47 บางกะปิ กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

59 610862 เบญจพล   ผ่องใส ม.2 3.78 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

60 610718 ปฏิภาณ   เกษสัมมะ ม.2 3.29 ยอแซฟอปุถัมภ์ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

61 610688 ปฏิภาณ   บญุครอบ ม.2 2.56 วินิตศึกษาฯ ลพบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

62 621098 ปฐมพร   กลัยาวุฒิพงศ์ ม.2 3.97 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

63 611019 ปภังกร   จนัทรส ม.2 3.78 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

64 620942 ปรมะ   เรืองพร้ิม ม.2 2.98 สาธิตเกษตรก าแพงแสน นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

65 620838 ประทานชัย   ปิ่นชัย ม.2 2.45 ยอแซฟอปุถัมภ์ นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

66 620461 ปริพฒัน์   สุขทศัน์ ม.2 3.64 สวนกหุลาบวิทยาลัยรังสิต ปทมุธานี 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

67 621211 ปาณิศา   อดุมสินค้า ม.2 3.93 วิสุทธรังษี กาญจนบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

68 610465 ปารมีย์   จนัทวงศ์ ม.2 3.50 หวัหนิวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

69 620867 ปญุณพฒัน์   แกว้อปุการ ม.2 3.43 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

70 610896 พชรพล   บณุยสุรักษ์ ม.2 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

71 620585 พสิษฐ์   ศักด์ิฤทธิชัย ม.2 3.30 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

72 620581 พชัชภูมิ   ม่วงแกว้ ม.2 2.35 โพธาวัฒนาเสนี ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3
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73 621257 พชิญ์ภูมิ   พึ งผัน ม.2 3.03 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

74 611266 พรีดณย์   ภู่นาค ม.2 3.35 หอวัง กรุงเทพ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

75 620732 พรีภัทร   เพาะผล ม.2 1.88 สารสาสน์สมุทรสาคร สมุทรสาคร 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

76 620563 เพญ็โภคัย   ขุนรักพรหม ม.2 2.43 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

77 620933 ภัคพล   รูปสูง ม.2 3.42 วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

78 621261 ภัทธนันท ์  ออ่นแกว้ ม.2 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

79 620618 ภาณุวัชร   ฉายศรี ม.2 2.50 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

80 621151 ภานุวัช   ข าสุวรรณ์ ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

81 621163 ภาสกร   เร่งดารารัตน์ ม.2 3.60 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

82 620547 ภูธนัตถ์   บวัทอง ม.2 2.94 เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

83 621285 มลธิชา   ศิริกาล ม.2 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

84 610960 เมธัส   กอนสุข ม.2 3.75 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

85 611344 โยธิน   สุดใจดี ม.2 3.00 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

86 610773 รพพีฒัน์   สุทธิธรรม ม.2 2.84 รัตนราษฎร์บ ารุง ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

87 610901 รพพีนัธ์   หมอนทอง ม.2 พรหมานุสรณ์ เพชรบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

88 621141 รัฐนันท ์  รักภักดี ม.2 2.40 ดรุณาราชบรีุวิเทศศึกษา ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

89 621241 โรจนพงศ์   ศักด์ิศรีสกลุ ม.2 3.20 อสัสัมชัญศรีราชา ชลบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

90 621229 ลภัส   เอื้อประเสริฐ ม.2 3.58 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

91 620559 ลภัสกร   บวัไชยยา ม.2 3.76 วินิตศึกษา ลพบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

92 620582 วชิรวิทย์   ล ามูล ม.2 3.26 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

93 611249 วชิรวิทย์   ลีลาเลิศ ม.2 3.20 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

94 611260 วรพจน์   ชังสัจจา ม.2 2.81 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

95 620669 วรภัทร   เที ยงธรรม ม.2 2.50 ชุมชนบา้นหลุมรัง กาญจนบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

96 620733 วราวุฒิ   มาเจริญ ม.2 3.39 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

97 611331 วริศรา   หลีล้วน ม.2 3.95 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

98 611308 วศิน   จติต์แผ้ว ม.2 3.80 ชลประทานวิทยา นนทบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

99 610497 วัชรากร   พรศิริกาญจน์ ม.2 4.00 สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

100 621301 วิรุฬห ์  แสนขุย ม.2 2.97 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

101 611487 วิวัฏ   ดวงจนัทร์ ม.2 2.74 เขาวัง ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

102 611199 วีรภัทร  นิติธรรม ม.2 ปทมุวิไล ปทมุธานี 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

103 610772 ศรัณยพชัร์   ตรีสุวรรณ ม.2 2.97 นาคประสิทธ์ิ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

104 621160 ศรุตา   เพช็รทวี ม.2 2.67 สตรีวัดระฆงั กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

105 620485 ศักย์ศรณ์   เอี ยมหนู ม.2 3.20 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

106 610940 ศิวกร  ภู่ระหงษ์ ม.2 2.95 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

107 610849 ศุภกร   จ าปาจนัทร์ ม.2 3.96 สาธิต ม.ศิลปากร นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

108 620772 ศุภกร   พฒันวงศ์สกลุ ม.2 3.46 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3
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109 620473 ศุภกร   สิงหเทพ ม.2 2.89 นักบญุเปโตร นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

110 611207 ศุภกร   อบุล ม.2 2.50 สารสาสน์ นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

111 620812 ศุภโชค   สวัสด์ิรักษา ม.2 3.50 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

112 610565 ศุภณัฐ   จงไทยรุ่งเรือง ม.2 3.04 สารสิทธ์ิพทิยาลัย ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

113 620770 สรณัฐ   เล็กธนู ม.2 2.42 ดรุณาราชบรีุ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

114 620694 สรสิทธ์ิ   ราชสิงโห ม.2 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

115 611221 สหสัวัต   รุ่งเรือง ม.2 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

116 621236 สิรวิชญ์   สวนเข้ม ม.2 2.97 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

117 610738 สุธีรวัฒน์   สุปรียาภรณ์ ม.2 นวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

118 610670 สุภัทรชัย   โตปติิ ม.2 2.50 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

119 620673 สุรณัฐ   นาคหล่อ ม.2 3.08 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

120 620586 สุวภพ   สวนมาลี ม.2 3.36 อสัสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

121 620641 อโณทยั   เนตรประจกัษ์ ม.2 3.70 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

122 610769 อนวัฒน์   นิทศัเกษม ม.2 3.25 ยอแซฟอปุถัมภ์ นครปฐม 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

123 620524 อภิชา   บรูณ์เจริญ ม.2 3.91 วัดราชบพธิ กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

124 611275 อริย์ธัช   สัจจริโส ม.2 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

125 611365 อคัรวินทย์  สิริปณุยาดิรัชต์ ม.2 3.67 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

126 620483 อฐัภิญญา   นาคาลักษณ์ ม.2 2.46 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 304 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

127 621203 อศิราเทพ   สมีวัง ม.2 2.97 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

128 621182 อกุฤษฎ์   แอร่มหล้า ม.2 3.40 สาธิต มรภ.จอมบงึ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

129 621159 เอกบดินทร์   สินพทิกัษ์ ม.2 3.20 วัดนางแกว้ ราชบรีุ 303 ตึกอ านวยการ ชั้น 3

130 620935 เอกภพ   จนัทโรจนีย์ ม.2 3.65 เบญจมราชูทศิ ราชบรีุ 302 ตึกอ านวยการ ชั้น 3


