
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.30 น.

1 07530061 เด็กหญิง ศยาธร สินทรัพย

2 07530069 เด็กหญิง ไอริญ ศึกขะชาติ

3 07530090 เด็กหญิง ธันยวัน โกศัยพัฒน

4 07530091 เด็กชาย ณธีนนท ดวงแกว

5 07530116 เด็กชาย ศรัณยพงค พงศสวัสดิ์

6 07530155 เด็กหญิง ศิริกร ใจเย็น

7 07530158 เด็กหญิง กุลสตรี ศรีสงคราม

8 07530159 เด็กชาย พงศศรัณ บุญกวาง

9 07530166 เด็กชาย ฐิติโชค ชวยเทศ

10 07530169 เด็กหญิง อรรัมภา อินทรเมือง

11 07530205 เด็กชาย ณัฏชนน นอยมีสุข

12 07530260 เด็กหญิง นิธิศา ศิลากุล

13 07530320 เด็กหญิง จิรฐิดา คําแกว

14 07530362 เด็กชาย พชรพล แสวงมงคล

15 07530428 เด็กชาย วรวิชญ แยมเหมือน

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.30 น.

1 07530012 เด็กชาย ณตะวัน โพธิชาราช

2 07530040 เด็กชาย พงษธเนตร โพธิจันทร

3 07530108 เด็กหญิง ภรภัทร คําผล

4 07530142 เด็กหญิง ธันยรัตน มณีรัตน

5 07530216 เด็กหญิง พอเพียง เชษฐา

6 07530236 เด็กชาย กิตติธัช วงษตา

7 07530384 เด็กชาย ธัณยเทพ เพ็ญแสวง

8 07530401 เด็กหญิง ธญาภร เลิศประธานพร

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.30 น.

1 07510003 เด็กหญิง ชนัญกร ดีมิตร

2 07510004 เด็กชาย พีระเดช จูมั่น

3 07510005 เด็กหญิง วนัสยา ยอมิน

4 07510006 เด็กชาย สิรภพ ศรีนาชู

5 07510007 เด็กชาย อนาวิล ปนสุก

6 07510008 เด็กหญิง วริศา เจะมะหะหมัด

7 07510009 เด็กหญิง นลินทิพย บัวทอง

8 07510010 เด็กชาย ปณณวิชญ อับดุลเลาะ

9 07510011 เด็กชาย ศุภกฤต สุมมาตย

10 07510012 เด็กหญิง อารยา แซเอี้ยว

11 07510013 เด็กหญิง พิมพนรี สวัสดิ์ธนวณิชย

12 07510014 เด็กชาย ธรรมจักร ชูเกียรติโรจน

13 07510015 เด็กหญิง กุลรธิดา แกวศิริ

14 07510016 เด็กหญิง ภลดา ประชุมวงศ

15 07510017 เด็กชาย ชานน เชื้อขํา

16 07510018 เด็กชาย มนูญ แถบนอย

17 07510019 เด็กหญิง รัชชาภา กองขุนชาติ

18 07510021 เด็กหญิง สิรามล อับดุลเลาะ

19 07510022 เด็กหญิง ณิชาภัทร นุนประสิทธิ์

20 07510023 เด็กหญิง กรกนก ชัชวาลย

21 07510024 เด็กหญิง ปาริฉัตร สาระสันต

22 07510025 เด็กหญิง พิณรวีร ศาสนวิบูลย

23 07510027 เด็กชาย กัญจน แพรภาษา

24 07510028 เด็กหญิง จัสมิน ทัดระเบียบ

25 07510029 เด็กชาย นวพลภูมิชัย ใสยิ่ง

26 07510030 เด็กชาย ชิษณุพงศ มะสันเทียะ

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.

1 07530427 เด็กชาย กนกพล นาคะโยธินสกุล

2 07530048 เด็กหญิง ทอฝน พันธุพฤกษ

3 07530310 เด็กหญิง หยกรัตน หงสเลิศสกุล

4 07530407 เด็กชาย อาณกร ทรงเสถียร

5 07530063 เด็กหญิง พุธิตา คุปตกาญจนากุล

6 07530185 เด็กชาย ฟาใหม นิลประดับ

7 07530049 เด็กหญิง พิชญนิษฎ แสงทอง

8 07530068 เด็กชาย จิรพัฒน เรืองโชติวิทย

9 07530059 เด็กชาย พงศเลิศ เลิศไกร

10 07530123 เด็กหญิง กัญญาภัค บุตรไพบูลย

11 07530086 เด็กชาย ฐิราชัย ซิงห เกตุคํา

12 07530332 เด็กหญิง ภัทราพร ศรีรักษ

13 07530348 เด็กหญิง พิชชาภรณ บุญศรี

14 07530047 เด็กชาย อาณกร คลายคลึง

15 07530143 เด็กหญิง กัญญาวีร กันเกศ

16 07530030 เด็กหญิง จรรยวรรณ ลีลายนะ

17 07530262 เด็กหญิง ปณฑาวีย สุวรรณศรี

18 07530263 เด็กหญิง ณัฐชยา ปลื้มไธสง

19 07530179 เด็กหญิง ภัครดา สุธรรมา

20 07530327 เด็กชาย วีรวิชญ เสรีวัฒนกวิน

21 07530415 เด็กชาย กิตติพัทธ พากเพียร

22 07530213 เด็กชาย ณัฐนนท วรสัมปุรณะ

23 07530270 เด็กหญิง สุพิชชา ปญญาถม

24 07530379 เด็กชาย ศุภกิตต สุภาพชน

25 07530028 เด็กชาย กอบกฤต ชัยนิธิศุภกร

26 07530066 เด็กหญิง กวิสรา พิมพภา

27 07530055 เด็กหญิง สิริทรัพย ซิงห เกตุคํา

28 07530420 เด็กหญิง ปรีญา ศรชัย

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

29 07530312 เด็กหญิง อภิชญา โสภารัตน

30 07530331 เด็กหญิง คณน ฝนฝากจิต

31 07530245 เด็กชาย ธันวา มะพลับแกว

32 07530014 เด็กหญิง ณัฐธยาน คาผลดี

33 07530161 เด็กชาย ณฐกร สันทนาประสิทธิ์

34 07530193 เด็กหญิง ศตพร โพนสัย

35 07530233 เด็กหญิง ปยะธิดา ศักดิ์เจริญชัยกุล

36 07530307 เด็กชาย ธาวิน ทิพยลือพร

37 07530085 เด็กชาย อดิภัทร ศรีบรม

38 07530374 เด็กหญิง จิรภา ลิ้มวานิชย

39 07530393 เด็กหญิง ชดาภรณ เศรษฐบุตร

40 07530255 เด็กหญิง สุชานันท ปญญาถม

41 07530302 เด็กชาย รฐนนท พิทักษพัฒนกิจ

42 07530120 เด็กหญิง ปณชญา อยูเพชร

43 07530057 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูรัตน

44 07530136 เด็กชาย ณชนก แจงสวาง

45 07530280 เด็กชาย สิริณัฏฐ อรรธสุธานันท

46 07530023 เด็กชาย ปรานต ปูคําแดง

47 07530020 เด็กหญิง พิมพขวัญ งามประวัติดี

48 07530378 เด็กชาย ณัฐกรณ นุตวัฒน

49 07530369 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เพ็งสวาง

50 07530247 เด็กชาย ณฐกร จาติกานนท



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น.

51 07530038 เด็กหญิง ดาเนีย สะมะอุน

52 07530044 เด็กชาย นฤณัฐย แกนกระโทก

53 07530426 เด็กหญิง กวินตรา ผาวัน

54 07530329 เด็กหญิง พิมพวรีย ชัยมีเขียว

55 07530160 เด็กหญิง ปรีญธิดา มาลัย

56 07530249 เด็กหญิง ณัฐธยาน วิสัชนาม

57 07530203 เด็กหญิง สิริยากร สุขสําราญ

58 07530025 เด็กชาย กวินทวิชญ มกรเสน

59 07530194 เด็กหญิง จิดาภา แสงจันทร

60 07530127 เด็กชาย ธนกฤต ดาหา

61 07530106 เด็กชาย อภิชาติ แสงอุน

62 07530126 เด็กหญิง บุญธิดา ชัญถาวร

63 07530164 เด็กหญิง กชกร อภิเนตร

64 07530221 เด็กหญิง รักษยาพร จิตรมั่น

65 07530073 เด็กชาย นิธชคุณ ปานนิยม

66 07530337 เด็กหญิง วรฤทัย สํากําปง

67 07530008 เด็กชาย ญาณวุฒิ บรรพชาติ

68 07530273 เด็กชาย ปญญากร ดิษฐบํารุง

69 07530373 เด็กชาย โสภน ทองมาลา

70 07530357 เด็กชาย กริชตริณ สงสุข

71 07530229 เด็กชาย ภูกวิน อุนนุช

72 07530267 เด็กหญิง ชัญญานุช ภูศรี

73 07530134 เด็กชาย ภูริวัฒน อยูดี

74 07530046 เด็กชาย ทยุตศร เอื้อตระกูลวิทย

75 07530272 เด็กหญิง หริณยา อินตัน

76 07530372 เด็กชาย กรณกวิน วงคใหญ

77 07530141 เด็กชาย ดิถดนัย พรมวังขวา

78 07530300 เด็กหญิง กัลมาณีย โชติสุขรัตน

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น.

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

79 07530187 เด็กหญิง กันยกร กิ่งรุงเพชร

80 07530083 เด็กหญิง ธัญชนก ขําดียิ่ง

81 07530298 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาลา

82 07530071 เด็กหญิง พิฎชญา ติยะวาน

83 07530001 เด็กหญิง กนกรัชต เตชะวัณโต

84 07530316 เด็กหญิง วรินรําไพ อินประไพ

85 07530385 เด็กหญิง มิรันตี ดวงเอียด

86 07530139 เด็กชาย พรรษวุฒิ แกวดี

87 07530079 เด็กหญิง ชนัญชิดา ไมเชื้อ

88 07530151 เด็กชาย ณฐกร กันธิยะ

89 07530237 เด็กชาย ตุลย ทองพรอม

90 07530355 เด็กชาย ศุภณัฏฐ เมฆมูสิก

91 07530354 เด็กชาย ภฤศธร ชินอักษร

92 07530094 เด็กชาย นิพิฐพนธ สุวรรณมณี

93 07530259 เด็กชาย พงษพีรยุทร ผิวออน

94 07530029 เด็กหญิง ชญานุตม เลิศวัฒนาสกุล

95 07530416 เด็กชาย ชานน ฮวบแชม

96 07530202 เด็กชาย อภิชา สมรภูมิ

97 07530409 เด็กหญิง พัณณชิตา พิพัฒนกุลชัย

98 07530252 เด็กหญิง โชติกา สามานิตย

99 07530292 เด็กหญิง สิริกัญญา โพธิพานิช

100 07530007 เด็กหญิง พรชณก สินธุโสภา



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 - 14.00 น.

101 07530196 เด็กหญิง ชิดชนก โคตรกวาง

102 07530238 เด็กหญิง พรชนก พลแกว

103 07530121 เด็กชาย พัชรยุทธ นกอยู

104 07530190 เด็กหญิง กชพรรณ คลายบุญมี

105 07530336 เด็กชาย พงศกรณ ภูริพงศบวรพล

106 07530240 เด็กชาย กฤษณเตชินท อรุณพูลทรัพย

107 07530045 เด็กชาย วชิรวิทย นาแซง

108 07530172 เด็กหญิง อชิรญา เพ็งธรรม

109 07530182 เด็กหญิง ธนัญชนก ทะลือชัย

110 07530210 เด็กชาย ปติภัทร ชูเกียรติตระกูล

111 07530295 เด็กชาย ปญญา คําจัน

112 07530265 เด็กชาย ธีราธร แสงไชยญา

113 07530018 เด็กชาย มนุเชษฐ เจริญยิ่ง

114 07530430 เด็กหญิง ภัสธารีย วีระกมลพงศ

115 07530364 เด็กหญิง วิภาวี รังสีพรหม

116 07530315 เด็กหญิง กมลลักษณ ภูทรัพย

117 07530175 เด็กชาย ภควนนท มิ่งไชย

118 07530128 เด็กชาย ปติพัฒน บุญวงศ

119 07530248 เด็กหญิง หทัยชนก สอนทํา

120 07530051 เด็กชาย ธนบดี มวงนุม

121 07530033 เด็กชาย จิรภัทร แซตัน

122 07530290 เด็กชาย ปณณธร ชาววาป

123 07530370 เด็กหญิง มณฑิศา ออนดี

124 07530382 เด็กหญิง ธีรกานต อุปถัมภ

125 07530408 เด็กหญิง บุษกร มวงนุม

126 07530114 เด็กหญิง ชมพูนุท เจริญสุข

127 07530037 เด็กหญิง กมลพรรณ ขันทะสีมา

128 07530041 เด็กชาย สุธีเดช ผิวทองดี

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 - 14.00 น.

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

129 07530227 เด็กหญิง กัลยรัตน ทองปอนด

130 07530275 เด็กหญิง วิรัญชนา โชติรชตกุล

131 07530189 เด็กชาย วีรเทพ บุญธรรม

132 07530053 เด็กชาย ศุภกร จันทรกระจาง

133 07530220 เด็กหญิง ณัฐวศา โอยสวัสดิ์

134 07530222 เด็กชาย ณัฐวัฒน แสงทอง

135 07530241 เด็กหญิง สุพิชญา นพศรี

136 07530135 เด็กชาย ภัทรดนัย คุมจั่น

137 07530195 เด็กหญิง ณัจยา สุโน

138 07530003 เด็กหญิง ขวัญกวี เจริญชัยนพกุล

139 07530171 เด็กชาย จารุวัฒน ฤทธิสุนทร

140 07530392 เด็กหญิง ฟาใส ประจันเขตต

141 07530002 เด็กหญิง สะกินา ธนสารดิลก

142 07530052 เด็กหญิง ฐิตินันท วิริยะ

143 07530026 เด็กชาย ภัคพล สมพันธ

144 07530311 เด็กหญิง ศรุตา วงคอนุ

145 07530103 เด็กหญิง พรฟา นักไร

146 07530341 เด็กชาย ธีรพล ผลเจริญ

147 07530256 เด็กหญิง รดาณัฐ เสวตวิหารี

148 07530092 เด็กชาย อัครวิณท พรไชยเพิ่มเจริญ

149 07530140 เด็กชาย พลวัฒน จันทรเสนา

150 07530287 เด็กหญิง พีรดา ถั่วทอง



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

151 07530321 เด็กหญิง ปรัชญาดา เสือจุย

152 07530050 เด็กชาย ธนชาต ธุระกิจ

153 07530145 เด็กหญิง ณพัชญา วารีวงค

154 07530306 เด็กหญิง บุญญาพร ชวงชัยสุขเกษม

155 07530149 เด็กชาย ณัฐภูมิ วังสงคราม

156 07530413 เด็กชาย ธนพัฒน พูนนอก

157 07530042 เด็กชาย ภูปกรณ ฟองสารี

158 07530165 เด็กชาย สุวรรณกรณ พรมคง

159 07530054 เด็กหญิง นธนัน หงสะวดี

160 07530294 เด็กชาย วุฒิภัทร เปยมอบ

161 07530215 เด็กชาย ณภัทร สุวรรณสม

162 07530342 เด็กหญิง ธีรดากาญ โพธิ์ทอง

163 07530286 เด็กหญิง อาจรีย เอี่ยมสุนทรสิน

164 07530314 เด็กหญิง สุพิชญา จันทรสวาง

165 07530119 เด็กหญิง อรอาริยา นุยันรัมย

166 07530335 เด็กชาย ศักดิ์นฤน นาถกรณ

167 07530291 เด็กหญิง สุณัฏฐา ประกอบกิจ

168 07530186 เด็กหญิง เนตรนภา ผาสุข

169 07530358 เด็กหญิง กุลฉัตร จุลพันธ

170 07530347 เด็กหญิง พรกนก ศุภศิริหิรัญชัย

171 07530419 เด็กชาย ณัฐภัทร เวทยาวงค

172 07530209 เด็กชาย วีรยุทธ ตูแกว

173 07530235 เด็กชาย ธนวัฒน เสนอใจ

174 07530035 เด็กหญิง นันทรัตน นิ่มนวล

175 07530318 เด็กหญิง วันเพ็ญ อาวะชัย

176 07530058 เด็กหญิง ฐิตานันท พรมมาก

177 07530250 เด็กชาย ทิวากร เหมราช

178 07530309 เด็กหญิง ปะฏิปนโน ทองจํารูญ

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

179 07530266 เด็กชาย ธีรศิวัช พิชัยจารุเวศ

180 07530043 เด็กหญิง ณภัสกมล กอนคํา

181 07530239 เด็กชาย สิทธิรักษ ศรีศุภรวัฒนา

182 07530224 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ศรีบุรินทรื

183 07530390 เด็กหญิง ณิชา แกวมณี

184 07530004 เด็กชาย ธราธาร ฮวบกระโทก

185 07530132 เด็กชาย ศิริพง เอี่ยมสมบูรณ

186 07530242 เด็กหญิง ศิริพรรณพัชร ลิมทวีสมเกียรติ

187 07530425 เด็กชาย คมกริช ผลโพธิ์

188 07530183 เด็กชาย ณัฐดนย สถานสถิตย

189 07530019 เด็กหญิง พีรดา ลีออง

190 07530410 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองคลี่

191 07530268 เด็กชาย คุณณานนท สามานิตย

192 07530191 เด็กชาย สุวิจักขณ ปนรัมย

193 07530288 เด็กชาย ชัชพิสิฐ กิตินิรันดรกูล

194 07530117 เด็กหญิง สุพิชชา ศรีภักดี

195 07530389 เด็กชาย ชินพัฒน เคหารมย

196 07530365 เด็กหญิง ณฐิตา หวงถึง

197 07530089 เด็กหญิง อารยา ศรีแกวณวรรณ

198 07530258 เด็กหญิง กฤติกา บุญสินธ

199 07530104 เด็กหญิง สุภาวดี แกววงษศิริ

200 07530366 เด็กหญิง อนันตญา ตอเติม



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น.

201 07530319 เด็กหญิง ภาพิมล นันทศรี

202 07530328 เด็กหญิง จิรัชญา สุไหลหมาน

203 07530225 เด็กชาย ธันวา พันศรี

204 07530138 เด็กชาย ภัทรกร สุดสาย

205 07530075 เด็กหญิง เปรมสินี ตามัน

206 07530325 เด็กหญิง สุพิชชา ดาไชย

207 07530367 เด็กหญิง อาทิตยติญา ลี้เจริญ

208 07530383 เด็กหญิง พิชชานันท แกวยศกุล

209 07530395 เด็กชาย เทพกวิน ศรีคํา

210 07530284 เด็กชาย เอกอัมรินทร อุนอําไพ

211 07530282 เด็กชาย พงศกร สีอวน

212 07530397 เด็กหญิง ชนานา ธันยกรพงศา

213 07530293 เด็กหญิง ศรัณยพร สวัสดิ์นที

214 07530356 เด็กหญิง ดุลยา คลองมีคุณ

215 07530133 เด็กชาย ธีรวรา เกื้อแกว

216 07530223 เด็กชาย ปยพนธ อินาลา

217 07530246 เด็กชาย วรสรณ กิมะพันธ

218 07530006 เด็กชาย รัชพล สินแสนประเสริฐ

219 07530276 เด็กหญิง พรลภัส ไตลังคะ

220 07530334 เด็กชาย ชยากร ใจเพชร

221 07530067 เด็กชาย พัชรดนัย ถาวรเรือง

222 07530228 เด็กหญิง สิริกานต ศิลธรรม

223 07530167 เด็กชาย ศิวะกร โสระสิงห

224 07530411 เด็กหญิง อัยการ ธารีเวทย

225 07530062 เด็กหญิง ไอริสชยา ปุณณพรกรวงศ

226 07530211 เด็กชาย วรวิทย หมาดบํารุง

227 07530015 เด็กชาย ศุภฤกษ เจริญทิม

228 07530391 เด็กชาย ธนวัฒน นรัญจพันธุ

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

229 07530031 เด็กหญิง ณัชชา จันทรอด

230 07530281 เด็กหญิง อุรัสยา นอยเลี้ยง

231 07530011 เด็กหญิง จิรัชญา ตะโน

232 07530375 เด็กชาย ชยภัทร ผันผาย

233 07530380 เด็กชาย ณัฐธีร พิสิฐธรรมภูเมธ

234 07530371 เด็กหญิง ณัฐชวัล เกีรยรติสิริ

235 07530124 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เอี่ยมสมบูรณ

236 07530017 เด็กชาย กฤตภาส วงเวียน

237 07530359 เด็กหญิง ชญานุช พฒุเพ็ง

238 07530181 เด็กชาย ธีรภัทร ใจจวง

239 07530381 เด็กชาย กวินพงศ บุญศักดิ์สิทธิ์

240 07530072 เด็กหญิง จิรัชญา นอยหางหวา

241 07530174 เด็กหญิง มัตริน วงษมาน

242 07530081 เด็กหญิง นิภาดา แพงทรัพย

243 07530422 เด็กชาย จอมพล โสภาพร

244 07530177 เด็กชาย อิศเดช ปญญา

245 07530346 เด็กชาย ธนวินท ธนิตานันท

246 07530324 เด็กหญิง นวิยา อุนอําไพ

247 07530308 เด็กชาย ฐิติวัฒน แซเอี๋ยว

248 07530283 เด็กชาย ภูวเดช คลองแคลว

249 07530398 เด็กหญิง กชพรรณ จูทิม

250 07530344 เด็กชาย ธนาคม เถาหอม

251 07530173 เด็กหญิง ภัทรศยา เข็มมณี

252 07530152 เด็กหญิง นภัสวรรณ วาสนะสุขะ

253 07530147 เด็กชาย นิติธร โคทอง

254 07530039 เด็กชาย กิตติภพ สีน้ําเงิน

255 07530299 เด็กชาย ภูมิพัฒน จิระเดชประไพ

256 07530313 เด็กหญิง นภาวดี บุญประเสริฐ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

           ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2564

           วันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลําดับที่  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

257 07530176 เด็กชาย นิโคลลาซ ฮาลาซ

258 07530285 เด็กชาย กิตติวัฒน ศรีบุรินทร

259 07530078 เด็กหญิง สุชานันท แนพิมาย
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