
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
          ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) กลุ่ม 1A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย ธนกร เชิดเชื้อ  

2 เด็กชาย ธนกฤต เชิดเชื้อ  

3 เด็กชาย จิรฑภูม ิ ดอนค าไพร  

4 เด็กชาย จีณานนทน์ ทวีธนวิชญ ์  

5 เด็กชาย วชรภูม ิ สุขนานา  

6 เด็กหญิง กุลธิดา ธาดา  

7 เด็กหญิง ตุลยา แก่นสา  

8 เด็กชาย ธิติ วรวัชร  

9 เด็กชาย ฌานภัทร จั่นประดับ  

10 เด็กชาย ปฏิภาณ นาคาบดี  

11 เด็กชาย นวพรรษ ศรีทองค า  

12 เด็กหญิง วรรษชล ลาวัง  

13 เด็กหญิง ธนพร คล้ายสวัสดิ์  

14 เด็กชาย ภัทรดนัย คงมาก  

15 เด็กหญิง วรรณิดา อินทร์สวาท  

16 เด็กหญิง สุชานันท์ แฝงสีพล  

17 เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นนท์ชมภู  

18 เด็กหญิง พรรวี วิจิตรโรทัย  

19 เด็กหญิง อรปรียา มูฮ าหมัดสะฮัก  

20 เด็กหญิง วิชญาดา เหมือนใจ  

21 เด็กหญิง พิมลพรรณ วิลาไล  

22 เด็กหญิง ยวิษฐนันท์ ขันติวงศ์  

23 เด็กชาย ธศิวัฒน์ เทนอิสสระ  

24 เด็กหญิง ภานิชา นกเทศ  

25 เด็กหญิง รชตนันท์ บุญเกรียงชัย  
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
          ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) กลุ่ม 1B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

26 เด็กหญิง จิรัฐิพร อยู่สวน  

27 เด็กหญิง จันทภา ระดับปัญญาวุฒิ  

28 เด็กหญิง อิศราภรณ์ ชิณวงศ์  

29 เด็กหญิง นัทธมน คัมภีริชยา  

30 เด็กหญิง บชกร แก้ววิเศษ  

31 เด็กหญิง อินทุนิภา วิจิตรโรทัย  

32 เด็กหญิง สุทิชา ถนอมรัก  

33 เด็กหญิง จิณัฐตา ทรงศิริ  

34 เด็กหญิง ญาดานันท์ อินเขียว  

35 เด็กหญิง ภัทรพรรณ กาละ  

36 เด็กหญิง วริษา แสวงดี  

37 เด็กหญิง นิศาชล ฉิ่งจัตุรัส  

38 เด็กหญิง วรวลัญช ์ โล่สกุล  

39 เด็กหญิง พลอยขวัญ แพรล้วน  

40 เด็กชาย พชรดนัย เนตรชาย  

41 เด็กหญิง วสุรัตน์ อุทัยรัตน์  

42 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ชมท่าไม้  

43 เด็กหญิง ณลญา เชียงใหม่  

44 เด็กชาย วิชชากร มีนะโยธิน  

45 เด็กชาย สยาม บุตรวงษ ์  

46 เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ ศรีสุนทร  

47 เด็กหญิง ณัฐวดี แซ่เซียว  

48 เด็กชาย ภูชิสส ์ จันทร์มี  

49 เด็กหญิง ณิชาภา ปันเชื้อ  

50 เด็กหญิง วณานันท์ แสงเพชร  

51 เด็กหญิง ศิรประภา ใจหมั้น  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
          ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) กลุ่ม 2A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

52 เด็กชาย ริวอิจิ ฟัง  

53 เด็กชาย ชยพล ปัญญาเลิศพาณิชย์  

54 เด็กชาย ธีธัช ถิ่นศรี  

55 เด็กหญิง กฤติกา อับดุลเลาะ  

56 เด็กหญิง จุภาภรณ์ อ่ิมเอม  

57 เด็กชาย ปุญญะพล ช่วงชัยสุขเกษม  

58 เด็กชาย เปรมสิน สุขอยู่  

59 เด็กชาย พิชญ ช่วงพิทักษ์  

60 เด็กหญิง ศรุตยา ซ่อนบุญ  

61 เด็กชาย ณัทกฤช สังข์วงษ์  

62 นางสาว ฐิติวรดา ฮวดตี๋  

63 นาย อลิฟฟ์ หัดโดย  

64 นางสาว กวินทิพย์ วันดี  

65 นางสาว ชลิตา โซ๊ะเฮง  

66 นาย รัชภูม ิ สินแสนประเสริฐ  

67 นาย ทัตพงศ์ ปนัดตา  

68 นาย ธนภัทร หวง  

69 นาย ศิลา จรูญวิทยา  

70 นางสาว เพชรรุ้ง เอกะกุล  

71 เด็กชาย ธนกร เกื่องกระโทก  

72 นาย ศุภวิชญ์ พาโคกทม  

73 นางสาว วรัญญา มูลหา  

74 นาย ธนบูรณ์ บุญทอง  

75 นางสาว นัฐลดา คล้ายมาน  

76 นาย ภูรี  แซ่ลิ้ม  

77 นาย ปรเมษฐ์ เฟ่ืองฟู  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
          ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) กลุ่ม 2B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

78 นาย สรวิศ สุขรมย์  

79 นางสาว พัชราภรณ์ หวานเสียง  

80 นาย ปราณ บุตรวงษ ์  

81 นาย ปณพล แสงกระจ่าง  

82 นางสาว ฐิติรัตน์ ฐิติเมธาพร  

83 นางสาว จิรัสติกานต์ ละใบยูซบ  

84 นางสาว นภัสวรรณ แจ่มจันทรา  

85 นางสาว จินตมณี ลิว  

86 เด็กหญิง ทยิดา โสระสิงห์  

87 นางสาว กรวรรณ อมาตยกุล  

88 เด็กชาย พชร จันทรโชติ  

89 นาย อลงกรณ์ รักษาวงศ์  

90 นางสาว พรศิริ ศรีสมบุญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 

         ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์) กลุ่ม 3A   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย ณัทกฤช สังข์วงษ์  

2 เด็กชาย กันตภณ สูงเพีย  

3 เด็กชาย ภวัต เหมอังกูร  

4 เด็กหญิง พิชญ์สิณี จินดาวิทย์  

5 เด็กหญิง ชลกนก โฆษิตโภคิน  

6 เด็กหญิง ชฎาพร วิสัชนาม  

7 เด็กหญิง ภัทรวดี หอมทอง  

8 เด็กหญิง ชฎาทิพย์ กาละเมฆ  

9 เด็กหญิง ภัทรพิมล บรรจงปรุ  

10 เด็กหญิง กนกภรณ์ พันธุพฤทธิพงศ์  

11 เด็กหญิง ภัทรวดี อดลักษ์  

12 เด็กชาย ธนบูรณ์ บุญทอง  

13 เด็กชาย ปราณ บุตรวงษ ์  

14 เด็กชาย ฆนาสินธุ์ เนื่องศรี  

15 เด็กชาย ศศิชัย ชัยรัตนอุดมกุล  

16 เด็กชาย สรนัฐ ไวยปะที  

17 เด็กชาย นรวุฒิ ศิริมาตย์  

18 เด็กหญิง ทยิดา โสระสิงห์  

19 เด็กชาย ภัทรพล อุตมะมงคลชัย  

20 เด็กชาย การุณรัฐ เกื้อกลิ่น  

21 เด็กชาย ธนณัฎฐ ์ วิทยาธรรมโสภณ  

22 นาย เผ่าพันธ์ พันธ์ศิริ  

23 เด็กหญิง ณิชากานต์ ชาติพันธ์จันทร์  

24 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โชติพันธุ์  

25 นาย ภูมิกร ศรีสารคาม  

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
         ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์) กลุ่ม 3B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

26 เดก็หญิง ธัญชนก ลีมะทวีกูล  

27 เด็กชาย อาณกร สิริภัทรธนากูล  

28 นางสาว ภคนันท ์ คุ้มจั่น  

29 เด็กหญิง สุภาทิพย์ เชื้อจิ๋ว  

30 เด็กชาย กรวิชญ์ พราหมพันธ์  

31 นางสาว เกียรติญา บุญเพ็ง  

32 เด็กชาย ญาณวิชญ์ ไกรสาตรา  

33 นางสาว ณัฐกานต์ พูลทรัพย์  

34 นาย วชิรวิทย ์ ยามสุข  

35 นางสาว ชนกพร จ าปาทอง  

36 นางสาว ไอร์ลดา มาแจ้ง  

37 นางสาว กัณฐิกา ผ่านพินิจ  

38 นางสาว มินนา โซ๊ะมิน  

39 นาย ภูริณัฐ อยู่ดี  

40 นาย พีรพงษ์ ภักดีแก้ว  

41 นางสาว สุทธิดา ตรั่นเจริญวัฒนา  

42 นาย ชนนน บุรจรรย์  

43 นางสาว ณัชชา ไตรยางค์  

44 นาย ติณห ์ อมรเจริญสวัสดิ์  

45 นาย อนุวัฒน์ สีพันธ์  

  
 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
 ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา) กลุ่ม 4A  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย วิธินา สานุ่ม  

2 เด็กชาย ปิยังกูร เทียนกระจ่าง  

3 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ รัตนทั่ง  

4 เด็กหญิง ณัชชา ไตรยางค์  

5 เดก็หญิง ชนกพร จ าปาทอง  

6 เด็กหญิง ณิชากานต์ ชาติพันธ์จันทร์  

7 เด็กชาย ศิลา จรูญวิทยา  

8 เด็กชาย ต่อพงศ์ คุ้มภัย  

9 เด็กชาย รัฐศาสตร์ วิชา  

10 เด็กหญิง ณัฐณิชา ถาเป็นบุญ  

11 เด็กชาย ธนภัทร หวง  

12 เด็กหญิง รติมา ไชยเทศ  

13 เด็กหญิง ญานิศา ขันสิงห์  

14 เด็กหญิง นวนันท์ เสมามิ่ง  

15 เด็กชาย จามิกร ศรีสารคาม  

16 เด็กหญิง ณัฐชา ก้อนเกษ  

17 เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ถินเรียบ  

18 เด็กชาย นิพัฒน์พนธ์ แพทย์กุล  

19 เด็กหญิง อรปภา แสงพรมชารี  

20 เด็กชาย ทัตพงศ์ ปนัดตา  

21 เด็กหญิง รุ้งนภา ท าประโคน  

22 เด็กหญิง กัณฐิกา ผ่านพินิจ  

23 เด็กหญิง สุทธิดา ตรั่นเจริญวัฒนา  

24 เด็กหญิง ชรินรัตน์ สายสุวรรณ  

25 เด็กชาย ธีรพัชร์ หิรัญธรกรพัฒน์  
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
   ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา) กลุ่ม 4B
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

26 เด็กชาย ภูมิกร ศรีสารคาม  

27 นาย ธณภณ กิตติธรศศิ  

28 เด็กหญิง ชุติมา พลพิชัย  

29 เด็กชาย ภูมิภัทร ธรรมชาติ  

30 เด็กชาย จิรัฏฐ ์ เผื่อนพินิจ  

31 เด็กหญิง จันทิวา กระทรวงทรัพย์  

32 เด็กชาย อนันตชัย แก้วชิน  

33 เด็กชาย ชยุต ประภาษานนท์  

34 เด็กหญิง พรทิพย์ ชาวเมืองกรุง  

35 เด็กหญิง ภคนันท ์ คุ้มจั่น  

36 เด็กหญิง ณัจญวา ทัดระเบียบ  

37 เด็กชาย ธนบดี สุวรรณสิทธิ์  

38 เด็กชาย เผ่าพันธุ์ พันธ์ศิริ  

39 เด็กชาย อชิรวิชญ์ ชาวหนองหิน  

40 เด็กชาย สิรวิชญ ์ หลีประเสริฐ  

41 เด็กชาย กฤษกร บุญญฤทธิศักดิ์  

42 เด็กชาย อางกูร วารินทร์  

43 นาย ภูริณัฐ อยู่ดี  

44 เด็กชาย ตะวัน แสงนนท์  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
      ล าดับรายชื่อนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) กลุ่ม 5A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง สิริปรียารัตน์ ปรียาสิริรินรัตน์  

2 เด็กหญิง ภัสรัญ แก้วมา  

3 เด็กชาย ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์  

4 เด็กหญิง อภิญญา สุขสวัสดิ์  

5 เด็กหญิง ชนิสรา มีชัย  

6 เด็กหญิง สุรภา แจ่มสว่าง  

7 เด็กหญิง ณภัทร ศรีอักษร  

8 เด็กหญิง รินรสา น้อยกลาง  

9 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ฐิติเมธาพร  

10 เด็กหญิง สุธาชล ี อรุณพูลทรัพย์  

11 เด็กหญิง ศิรินันท์ ผดุงสันต์  

12 เด็กหญิง ธนันท์ชนก ภูริพงศ์ชนะกิจ  

13 เด็กหญิง ณัฐนิฌา ไพรสาละ  

14 เด็กหญิง พลอยชมพู เตียตระกูล  

15 เด็กหญิง มัธยา เลิศพัฒน์พงศ์กุล  

16 เด็กหญิง พัชราภรณ์ หวานเสียง  

17 เด็กหญิง ญาณิศา อินทรวิชา  

18 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สนจุ้ย  

19 เด็กหญิง รดาณัฐ บุษบา  

20 เด็กหญิง เมธิพันธ์ วัฒน์ธนรณกร  

21 เด็กหญิง ธันย์ปวีณ์ โชติกุลญานนท์  

22 เด็กชาย วนัสบดี บัวชื่น  

23 เด็กหญิง ธัญชนก คงจันทร์  

24 เด็กหญิง ณัฐกานต์ พูลทรัพย์  

25 เด็กหญิง นภัสวรรณ แจ่มจันทรา  
 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
            ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)  กลุ่ม 5B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

26 เด็กชาย นลธนันต์ ศานติคุปต์  

27 เด็กชาย ฐิติกร กุณาวงค์  

28 เด็กหญิง สุธิน ี ปิยะคง  

29 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชื่นชมน้อย  

30 เด็กหญิง กิตติวรรณ เอนกคณา  

31 เด็กชาย ปัณณธร สินสวาท  

32 เด็กชาย ญาณวิชญ์ ไกรสาตรา  

33 เด็กหญิง ชนกนันท์ เบ็ญจพฒัน์  

34 เด็กชาย ภูรินท์ ปราณีทะ  

35 เด็กหญิง ปิ่นภิณัสม์ นันใจค า  

36 เด็กชาย ธนโชต ิ ค าชา  

37 เด็กชาย ภควรรธก์ โลหะมาศ  

38 เด็กชาย ธนศักดิ์ หงษ์สุวรรณ  

39 เด็กหญิง ธนัชพร ขันอาษา  

40 เด็กหญิง ภิญญาวีณ์ ศิวบารมีพัฒน์  

41 เด็กชาย กรวิชญ์ ไชยวิสุทธิกุล  

42 เด็กชาย ภคพล กุลทรงคุณากร  

43 เด็กชาย วชิรวิธ สกุลยืนยง  

44 เด็กหญิง กาญจนา สร้อยทรัพย์  

45 นางสาว รุจิรา คงสวัสดิ์  

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
   ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4  (แผนการเรียนทวิศึกษา) กลุ่ม 6A   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชาย กรวิชญ์   พราหมพันธ์ โควตา 
2 เด็กชาย ติณห ์  อมรเจริญสวัสดิ์ โควตา 
3 เด็กชาย เจษฎากร   สารี โลจิสติกส์ 

4 นาย ธนารักษ์   ปิณฑะสุต โลจิสติกส์ 

5 นาย อชิตพล   อินคุ้ม โลจิสติกส์ 
6 เด็กชาย ญาณวุฒิ   โยธินวราเดช โลจิสติกส์ 
7 นางสาว กีรติยาภรณ์   เย็นระยับ โลจิสติกส์ 

8 เด็กหญิง ณัฐชายา   พิมพา โลจิสติกส์ 

9 เด็กชาย รัชชานนท์   แป้นงาม โลจิสติกส์ 

10 เด็กหญิง สุขสิตา   ศรีภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11 นางสาว อรพรรณ   สอนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12 เด็กหญิง รัดเกล้า   ศรีวิไล โลจิสติกส์ 

13 เด็กชาย ชาตพล   พลแก้ว โลจิสติกส์ 

14 นาย ไอศูรย์   บุรจรรย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15 เด็กชาย ศุทธวีร์   ใจงามดี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16 เด็กชาย ออมสิน   บุญเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
17 นาย รฐัเขตต์   เจริญพงศ์ภูธนา โลจิสติกส์ 

18 เด็กหญิง อรปภา   แสงพรมชารี โลจิสติกส์ 

19 เด็กหญิง เพชรผกา   พิมพ์ทอง โลจิสติกส์ 

20 เด็กหญิง ชนันท์พร   สิทธินาม โลจิสติกส์ 
21 นาย พลวรรธก ์  มกรเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
22 นาย ภารดร   มะระโภชน์ โลจิสติกส์ 

23 นาย ปวริศร์   อุษา โลจิสติกส์ 

24 เด็กหญิง ธิดารัตน์   ดอยสิงห์ โลจิสติกส์ 
25 เด็กชาย วรเมธ   สุวรรณภักดิ์ โลจิสติกส์ 

 
หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์



เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ 
    ล าดับรายช่ือนักเรียนในการมอบตัว ระดับชั้นม.4  (แผนการเรียนทวิศึกษา) กลุ่ม 6B   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

26 เด็กหญิง ภูชิดา  กล่ าพลบ โลจิสติกส์ 
27 นาย หัฎฐกร   วงษ์ตา โลจิสติกส์ 
28 นางสาว ธนภรณ์   รื่นวงษ ์ โลจิสติกส์ 

29 เด็กชาย กฤษกร   บุญญฤทธิศักดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

30 เด็กชาย มนัสนันท์   อัจศุเมธ โลจิสติกส์ 
31 เด็กหญิง ศุภิสรา   เลียบสวัสดิ ์ โลจิสติกส์ 
32 เด็กชาย อธิพงษ์   สดุดี โลจิสติกส์ 

33 เด็กหญิง พรรณษา   พันเลาะ โลจิสติกส์ 

34 เด็กชาย คุณานนท์   ปรีดี โลจิสติกส์ 

35 เด็กชาย กษิดิศ   ติรสินถาวร โลจิสติกส์ 
36 เด็กชาย รชฏะ   พิมทรัพย์ศิริ โลจิสติกส์ 
37 เด็กชาย  วิทยา  จ ารูญนุรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38 เด็กชาย จงฮยอน   คิม โลจิสติกส์ 

39 เด็กชาย เจษฎา   ค าดี โลจิสติกส์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : หากไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ ์


