
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 1A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย ปิยังกูร อับดุลเลาะ  

2 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ฉิมคง  

3 เด็กหญิง สร้อยแสงจันทร์ ประชุมวงศ์  

4 เด็กหญิง อัจฉราพร ไทรระพันธ์  

5 เด็กหญิง มนัสวี โชคชนะ  

6 เด็กหญิง นัชชนันท์ พรมนาง  

7 เด็กหญิง ขวัญจิรา โตแพ่ง  

8 เด็กหญิง กัญญ์วรา วงค์อารี  

9 เด็กชาย ปรเมษฐ์ ปานเกิด  

10 เด็กชาย จีรภัทร แก่นจันทน์  

11 เด็กหญิง เกวลิน จันทหงษ์  

12 เด็กหญิง นัสรีย์ เอ่ียมฉลาด  

13 เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เรืองเวชภักดี  

14 เด็กหญิง อลิตา ฤทธิเดช  

15 เด็กชาย ธิติ อับดุลเลาะ  

16 เด็กหญิง กัญญาณัฐ โภชกรณ์  

17 เด็กชาย อานัท เจ๊ะมะ  

18 เด็กหญิง วรัญญา วงศ์อารี  

19 เด็กชาย สิรภัทร ฤทธิเดช  

20 เด็กชาย ทัศนัย นิ่มนวล  

21 เด็กหญิง ชัญญานุช เสาแก้วสถิต  

22 เด็กหญิง นารีรัตน์ วงษ์เจริญ  

23 เด็กชาย ธีรเดช พลเยี่ยม  

24 เด็กชาย วรสรณ์ แป้นอ้อย  

25 เด็กหญิง ศลิษา แตงหอม  
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 1B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

26 เด็กหญิง ขวัญวริน รัศมีฉาย  

27 เด็กหญิง ศรัณย์พร แสงศรี  

28 เด็กชาย จิรัฏฐ ์ รัตนพิทักษ์  

29 เด็กหญิง วิชญาดา วิเวกานนท์  

30 เด็กชาย สรวิชญ ์ ฟีสันเทียะ  

31 เด็กชาย ธีรเดช สีแดง  

32 เด็กชาย สรณ์สิริ ว่องไววัฒนกุล  

33 เด็กชาย ยติภัทร สังข์คง  

34 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย  

35 เด็กหญิง ปทิตตา เต็มภาชนะ  

36 เด็กชาย นภท ี เครือวนิชกรกุล  

37 เด็กชาย เมธาพัฒน์ สุดาศักดิ์สิริกุล  

38 เด็กหญิง พรพิมพา อินทสินธุ์  

39 เด็กชาย ธโนดม ทรายอ่อน  

40 เด็กหญิง ชัญญานุช ช่วยสกุล  

41 เด็กหญิง ญาณิศา อ่อนคล้าย  

42 เด็กชาย ปิยพล หล่อนิล  

43 เด็กหญิง จิรัชยา จ านงประโคน  

44 เด็กหญิง บวรลักษณ์ รอดพ่าย  

45 เด็กหญิง ณัฐนภัสสร ์ อัศวโกศลปภา  

46 เด็กหญิง ดรันต์รัตน์ ยิ่งยงค์  

47 เด็กชาย ปัญญาพล มณฑาทอง  

48 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สูงเพีย  

49 เด็กหญิง ธมลวรรณ เดชะบุญชนะ  

50 เด็กชาย ทัพพ์เทพ เพ็ญแสวง  

51 เด็กชาย รัชชานนท์ เรืองกูล  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 2A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

52 เด็กชาย ภณชา ศรีษะเกตุ  

53 เด็กหญิง กวินธิดา ไตรเพิ่ม  

54 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ เล็งมงคลกุล  

55 เด็กหญิง ฐิตาภา มีอุไร  

56 เด็กชาย วสิษฐ์พล สุวรรณภักดิ์  

57 เด็กชาย จักริน พัฒบุตร  

58 เด็กหญิง ณทัสนันท์ ดวงเพชรสิทธิ์  

59 เด็กชาย นิธิศ ราชวงศ์  

60 เด็กหญิง เปมิกา ราชกุลชัย  

61 เด็กหญิง ณัฐชา จูเที่ยง  

62 เด็กชาย ทฤษฎี ก๊กมาศ  

63 เด็กหญิง พิมพ์นิภา ภู่วพงษ์ศิริ  

64 เด็กหญิง กุลจิรา สมมุ้ง  

65 เด็กหญิง แพรวประภา เพ็งรัตน์  

66 เด็กชาย อนุวัฒน์ สีม่วง  

67 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทฮาด  

68 เด็กหญิง ประภัสรา ทรัพย์อนันต์กุล  

69 เด็กชาย วชิรภัทร แก้วมะลัง  

70 เด็กหญิง รัตชนา พุ่มจ าปา  

71 เด็กชาย รัณภพ ใจตรง  

72 เด็กหญิง พิชชกานต์ นิธิกวิน  

73 เด็กชาย พชร มณีโรจน์  

74 เด็กชาย ปฐว ี ฐิติธนาวิน  

75 เด็กชาย ทศพร สีหมอก  

76 เด็กชาย ธรรมพจน์ นะมะที  

77 เด็กหญิง กมลพร สวัสดิผล  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 2B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

78 เด็กชาย เอกนพ บุญอินทร์  

79 เด็กหญิง นาฏณรินทร์ บิลฮะดับ  

80 เด็กชาย กันตพัฒน์ น้อยประเสริฐ  

81 เด็กหญิง ธัญชนก ศรีสงคราม  

82 เด็กชาย พุฒิเมธ รัตนวิสุทธิชูกูล  

83 เด็กชาย ทิวากร ทรัพย์ทวี  

84 เด็กชาย ธราธิป ตินทุกะสิริ  

85 เด็กชาย ปุณณสิน วิพัฒน์ครุฑ  

86 เด็กชาย ธราเทพ ตินทุกะสิริ  

87 เด็กชาย ธรรมสรณ์ แสงวิรุณ  

88 เด็กชาย ฐิติกร อ่วมแป้น  

89 เด็กชาย วุฒิกร ตันธนะเดชา  

90 เด็กชาย ธนกฤต สุขรักขินี  

91 เด็กหญิง ขวัญข้าว เทพพุทธา  

92 เด็กชาย ศรัณยภัทร บทมาตย์  

93 เด็กหญิง ชัญญานุช เขาชม  

94 เด็กชาย รวิภัทร แก้วโกต  

95 เด็กหญิง จุฑารัตน์ โกริภาพ  

96 เด็กหญิง วรรคณางค์ แสงฉาย  

97 เด็กชาย กันตวัฒน์ สิทธิ  

98 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เจริญบุญ  

99 เด็กหญิง ทิตาวรัตถ์ ศรีสวัสดิ์  

100 เด็กชาย วรุณเดช งามดี  

101 เด็กหญิง พาขวัญ สมันเลาะ  

102 เด็กชาย ขวัญชัย โรจนวส ุ  

103 เด็กชาย ธนภัทร์ จุติมา  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 3A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

104 เด็กหญิง อภิชญา ทองโฉม  

105 เด็กหญิง บุษยมาศ คุณดี  

106 เด็กชาย วริษฐ์ นิธิเจริญรักษ์  

107 เด็กชาย เหมรัศมิ์ ศรีโพธิ์  

108 เด็กหญิง กันต์ฤทัย ชนะเมฆสุวรรณ  

109 เด็กหญิง พิมลรัตน์ ถนอมวงศ์  

110 เด็กชาย ธฤษณุ ใจสมุทร  

111 เด็กหญิง ปัณณพร ไชยวิสุทธิกุล  

112 เด็กหญิง เพียงตะวัน ศรีภากรณ์  

113 เด็กหญิง จิณห์จุฑา กิจสินธพชัย  

114 เด็กชาย ธนกฤต แย้มทุ่ง  

115 เด็กหญิง ปวริศา พิมพา  

116 เด็กหญิง ณัฐกุล ดีศร ี  

117 เด็กชาย คุณากรณ์ แสงศรี  

118 เด็กชาย ปิยากร เผือกน้อย  

119 เด็กหญิง ภวรัญชน ์ ทองสุข  

120 เด็กหญิง ปาณิสรา จันทร์หา  

121 เด็กชาย กษิดิศ บัวแพ  

122 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เวือนประโคน  

123 เด็กชาย ญาณวรรธน์ หวังวรภิญโญ  

124 เด็กชาย ธีรภัทร ปานฉวี  

125 เด็กชาย ธัชพล ลีมะทวีกูล  

126 เด็กหญิง กันยาภรณ์ สมหมาย  

127 เด็กชาย พงศ์พลิล สุนทวนิค  

128 เด็กชาย ธราเทพ ศาลางาม  

129 เด็กหญิง ยลลดา ล  าลิขิตการ  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 3B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

130 เด็กชาย สิทธา จันทร์ชูกลิ่น  

131 เด็กชาย อนาคินทร์ ชีพผาสุข  

132 เด็กหญิง ชนาภา พรหมธิดา  

133 เด็กหญิง กาญจนวรรณ บุญเรือง  

134 เด็กหญิง โสภิษฐ์รดา แบนน้อย  

135 เด็กหญิง รินรดา ศรีวงศ์พนาเวศ  

136 เด็กหญิง กันติชา ไชยภูมิ  

137 เด็กชาย ธบดี ชนากานต์สกุล  

138 เด็กชาย ฐิตินันท์ กาเหว่าด า  

139 เด็กชาย ธนดล เเซ่เตียว  

140 เด็กชาย ภูตะวัน ทรงเจริญ  

141 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ปิรยะวราภรณ์  

142 เด็กหญิง ฉัตรอาภา เขียวงาม  

143 เด็กชาย กฤติพงษ์ โศจิรัตน์  

144 เดก็ชาย ปุณณธี ปุริมธานนท์  

145 เด็กชาย ภูริณัฐ ฮิอุระ  

146 เด็กชาย กฤตวิทย์ ประทุมศรี  

147 เด็กหญิง สุริดา พันผา  

148 เด็กชาย สรวิศ แจ่มจันทรา  

149 เด็กหญิง กิติยรัตน์ ศิริจันทนันท์  

150 เด็กหญิง ชนิตา สุวรรณ์  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 4A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

151 เด็กหญิง สาริศา นิตยสุทธิ  

152 เด็กหญิง ณัชชา รังสีพรหม  

153 เด็กหญิง คอตูน มะลิซ้อน  

154 เด็กชาย พายุ เสรีส าราญ  

155 เด็กชาย ธีระพันธุ์ สมบูรณ์สุข  

156 เด็กชาย ธีร์ธวัช เอ่ียมประไพ  

157 เด็กชาย ภูริณัฐ ค ามงคล  

158 เด็กชาย ปองคุณ น้อยกลาง  

159 เด็กหญิง นลิณ ี ศิริสุนทร  

160 เด็กชาย ด ารงรัตน์ วงศ์สมบัติ  

161 เด็กชาย นพวิชญ์ มุ่งค  ากลาง  

162 เด็กหญิง พลอยนภัส บุญยรัตน์เอกธนา  

163 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ชัยพุทธกุล  

164 เด็กหญิง พิชชาพร ด าเรือง  

165 เด็กชาย ปุริมปรัชญ์ ค ากอก  

166 เด็กชาย กสิณพจน์ แซ่ปึง  

167 เด็กหญิง พัชรินทร์ ภาคบุญ  

168 เด็กหญิง พิชญาภร ศรีวงศ์พนาเวศ  

169 เด็กหญิง ไพรกรรณรัตน์ จิระเดชประไพ  

170 เด็กหญิง สาวิตรี ศุกรเศษ  

171 เด็กชาย กิตติพงศ์ แก้วสี  

172 เด็กหญิง ธันย์ชนก สมปาง  

173 เด็กหญิง ชนันท์ภัทร์ ทองประไพ  

174 เด็กหญิง ไพรวารินทร์ ชัยภักดี  

175 เด็กหญิง วิธิตา ป้องแก้ว  

176 เด็กหญิง หทัยกาญจน์ เครือพันธุ์  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 4B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

177 เด็กหญิง ชยาทิพย์ ปรางทอง  

178 เด็กชาย คริชณะ นุ่นเพ็ง  

179 เด็กหญิง โรจนประภา สิงห์โต  

180 เด็กชาย กฤฒา นวมจริต  

181 เด็กหญิง ปัทมนันท์ แกล้วกล้า  

182 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จีมกลาง  

183 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ โชคพิพัฒน์  

184 เด็กชาย วินศิวัธ ปรียาสิริรินรัตน์  

185 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เอ่ียมศิริ  

186 เด็กหญิง กรวรรณ พูลผล  

187 เด็กชาย ธีรัช สืบสมาน  

188 เด็กหญิง นัสรินทร์ ราชแดหวา  

189 เด็กหญิง อันติกา ทองใบ  

190 เด็กชาย ธีรวุธ กุฎีพันธ์  

191 เด็กชาย ดุลยทรรศน์ พ่วงสมจิตต์  

192 เด็กหญิง ธัญภา กุณะ  

193 เด็กหญิง อชิรญา ศรีฉายนาม  

194 เด็กชาย วุฒิภัทร วงชารี  

195 เด็กหญิง อุษณีย์ โออนันต์  

196 เด็กชาย ศิรวิทย์ บุญเหมาะ  

197 เด็กชาย ณัฐชนน ทะนันไชย  

198 เด็กชาย ภัทรบดี เจตะสานนท์  

199 เด็กหญิง เบญญาดา สินปาน  

200 เด็กชาย ปุญญวัฒน์ บุญโสดา  

201 เด็กหญิง อริสรา กลีบประทุม  

202 เด็กชาย ภูมิใจ อุดมวัลลภ  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 5A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

203 เด็กชาย สิทธิโชค บุญเทียม  

204 เด็กหญิง เนตรนภา อินทาพันธ์  

205 เด็กหญิง จิรัชญาศ ์ เณรรอด  

206 เด็กหญิง รินรดา รุ่งเรือง  

207 เด็กชาย อิสยาห์ รัศมิมาศ  

208 เด็กชาย ธีรภัทร อนุรักษ์  

209 เด็กชาย ชัยวัฒน ์ สายวงค์เดือน  

210 เด็กหญิง กัญญณัช หมื่นเพชร  

211 เด็กชาย ติณณ์ทัพพ์ สุขสวัสดิ์  

212 เด็กชาย ดนุนัย โนนใหญ่  

213 เด็กชาย ธฤตะวัน ธัญญเจริญ  

214 เด็กชาย ธีรภัทร มาข า  

215 เด็กชาย นพัตธร กิตติสัทโธ  

216 เด็กหญิง วริศรา ค าภีระ  

217 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ จันทร์กระจ่าง  

218 เด็กหญิง ภูษณิษา อะรอ  

219 เด็กหญิง เบญญาภา แสงสังข์  

220 เด็กชาย กันต์ณภัค จินดาประเสริฐ  

221 เด็กหญิง บุญนิสา เงียบประโคน  

222 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ บัวลอย  

223 เด็กหญิง ชนากานต์ เกษมทาง  

224 เด็กหญิง รินรดา ชลอธรรม  

225 เด็กหญิง ศิวาพร ตรีวิเชียร  

226 เด็กหญิง ขวัญชนก สุขแจ่ม  

227 เด็กหญิง ปรีดารา เสถียรนพเก้า  

228 เด็กหญิง อภิสรา เกษมสุวรรณ์  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 5B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

229 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นามธรรม  

230 เด็กหญิง ณิชาภา ปานลักษณ์  

231 เด็กชาย ณัฐภัทร โล่สกุล  

232 เด็กชาย สถิรศักดิ์ ไชยพันธ์พงษ์  

233 เด็กหญิง กานต์ธิดา บุษดี  

234 เด็กชาย ธนยศ นิลแก้ว  

235 เด็กหญิง ธนัชพร อ่ิมละมัย  

236 เด็กชาย เสถียร ศรีทอง  

237 เด็กหญิง ลลดา เมธีสุทธิชาติ  

238 เด็กหญิง กัญญาภัค นิยมรส  

239 เด็กหญิง ธันย์ชนก จิตสวัสดิ ์  

240 เด็กชาย ณัฐพล ยศสุวรรณ์  

241 เด็กชาย ภวินท์ รัตนศักดิ์โสภณะ  

242 เด็กชาย อัทธ์ขจร วิฑูรชาติ  

243 เด็กชาย พีรดนย์ พิทักษ์  

244 เด็กชาย วชิรวิทย ์ นาใต้  

245 เด็กชาย ธีรวุฒ ิ วังตระกูล  

246 เด็กชาย กรวัชร์ สุทธิประภา  

247 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ ชูเกียรติตระกูล  

248 เด็กหญิง ณิชกานต์ คุณดิลกรัถยา  

249 เด็กหญิง พิชญาพร ธานีรัตน์  

250 เด็กชาย ภูริณัฐ ไชยค า  

251 เด็กชาย พรสวรรค์ เลิศวิไลศักดิ์  

252 เด็กชาย เขมาชาติ สิทธิพรสกุล  

253 เด็กหญิง ญาณภัทร สนจุ้ย  

254 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ เอื องเรืองโรจน์  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 6A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

255 เด็กชาย จิรภัทร เชิงคีรี  

256 เด็กหญิง วรินร าไพ ใจซื่อ  

257 เด็กชาย ภาคิน หมื่นใจ  

258 เด็กชาย ชนกันต์ หาญนอก  

259 เด็กหญิง ศิวัชญา ดีจังวิภาต  

260 เด็กชาย พรรษกฤช กิตติธรศศิ  

261 เด็กชาย อธิวัฒน์ ทองเอม  

262 เด็กชาย ธนกฤต แหวนนิล  

263 เด็กหญิง ปพิชญา ค าพิลา  

264 เด็กหญิง พรนภัส วีระวัฒนะ  

265 เด็กหญิง ญาดา หงษ์ทอง  

266 เด็กหญิง เหมยนภา ใจศิริ  

267 เด็กหญิง ณัชชา สุธรรม  

268 เด็กชาย ธนภูมิ ดีบุกค า  

269 เด็กชาย กฤตินศ์ จันทวงค์  

270 เด็กหญิง ปุริมพรรษ์ ฐิตานนท์เกษมสุข  

271 เด็กหญิง จิรสุดา เทพรองเมือง  

272 เด็กหญิง บุษกร พุฒอ่อน  

273 เด็กชาย ชโยดม กอผจญ  

274 เด็กหญิง สิริวิมล หอมขจร  

275 เด็กหญิง พรรณนารา คัณทักษ์  

276 เด็กหญิง ภคพร เลี่ยมวิจิตร  

277 เด็กชาย     พีรพัฒน์ เจโรมี่    ลีออง  

278 เด็กชาย ธีรเทพ นุชเศรษฐี  

279 เด็กชาย ธนกฤต คงนาน  

280 เด็กชาย บูรพาเกียรติ สุดรัมย์  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 รายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ห้องปกติ) กลุ่ม 6B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

281 เด็กชาย ธนกฤต นันทวิจิตราภรณ์  

282 เด็กชาย ธนยศ ชูเสือหึง  

283 เด็กชาย อิทธิกร นาคไกรสร  

284 เด็กชาย วส ุ โสภาพร  

285 เด็กชาย อชิตพล เฟ่ืองฟู  

286 เด็กหญิง กรชนก บุญเทศ  

287 เด็กชาย ธาวิน ลิมปิเกียรติ์  

288 เด็กหญิง อภิชญา ทับทอง  

289 เด็กชาย นิธิศ สุดโยธา  

290 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เกษนาค  

291 เด็กชาย พายุพงษ์  พิทธยะพงษ์  

292 เด็กชาย พิสิษฐ์   สวัสดิพฤกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์


