
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.30 น.

1 01896 เด็กหญิง คุณัญญา หงสะวดี

2 01917 เด็กหญิง จุฑามาศ สันฐาน

3 02220 เด็กหญิง สุดารัตน พิบูลวิทยากุล

4 01904 เด็กชาย จักริน พิมพาวงศ

5 02167 เด็กหญิง วรดา ศรีธิเดช

6 02195 เด็กหญิง ศศิวิมล บุญพิทักษ

7 02135 เด็กชาย ภาวสุ เมฆโพธิ์

8 02047 เด็กหญิง ปทิตตา สีแตงสุก

9 02250 เด็กหญิง อาทิตยา งามสมบัติ

10 02088 เด็กหญิง พลอยเพชร อัคราช

11 01890 เด็กหญิง กุลรภัส เกษทอง

12 02073 เด็กชาย ปุณวัฒน เต็มพงศศรีสงา

13 02000 เด็กชาย ธัญเกียรติ หิรัญธรกรพัฒน

14 02115 เด็กชาย พีรพัฒน ศรีธรรมมา

15 02084 เด็กชาย พรพิพัฒน ลลิตวิภาส

16 01856 เด็กชาย กฤตนัน แพรภาษา

17 02016 เด็กหญิง ธีรวรา หมัดเตะ

18 02042 เด็กหญิง เบญจรัตน พรหมเจริญ

19 02227 เด็กหญิง สุภาวดี ชูดวง

20 01871 เด็กหญิง กัญญารัตน กาโจทย

21 02228 เด็กหญิง สุมินธา ลักษวุธ

22 02171 เด็กหญิง วรัชยา วงศอารี

23 02177 เด็กหญิง วริศรา สอนพูล

24 01867 เด็กหญิง กัญญภา สุวรรณเนาว

25 02232 เด็กหญิง อทิตยา สมเจริญวัฒนา

26 02092 เด็กชาย พัชรพล ปยกุละวัฒน

27 01966 เด็กหญิง ณัฐวลัญซ มากจันทร

28 02358 เด็กหญิง ณัชชา ตุงคะเสน

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.30 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

29 02098 เด็กหญิง พิชชาพร วณิชพันธสกุล

30 02194 เด็กหญิง ศศิวัณย ชูบาล

31 02068 เด็กหญิง ปณฑารีย วันขวัญ

32 02233 เด็กหญิง อธิชา ลิขิตจัตุรัส

33 01852 เด็กหญิง กรณิศ สํากําปง

34 02056 เด็กหญิง ปภาวรินท แหวนนิล

35 01958 เด็กหญิง ณัฐญดา เอื้อตระกูลวิทย

36 02376 เด็กหญิง สุพิชชา ฉวีวงษ

37 02394 เด็กหญิง ธัญญารัตน หงอกสิมมา

38 01895 เด็กชาย คมนคณิฬ ดานวิริยะกุล

39 01892 เด็กหญิง กุลิสรา เปรมประยูร

40 02103 เด็กหญิง พิชาภา คําปอง

41 02054 เด็กชาย ปภังกร หิรัญกุลวงษ

42 02063 เด็กหญิง ปริยากร ขุนทอง

43 02164 เด็กหญิง ลักษิกา วัฒนผองใส

44 01877 เด็กหญิง กานตสินี แตงพรม

45 02121 เด็กหญิง แพรวา เบญจางควิศณุ

46 02360 เด็กหญิง นฤมล เจริญรัมย

47 02139 เด็กชาย ภูริช ปานทุง

48 01916 เด็กหญิง จุฑานุช แกนสา

49 02071 เด็กชาย ปณณวิชญ พัฒนจิราพรกนก

50 01869 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เฉิดผล

51 02361 เด็กหญิง พรรวินท จันทกุล

52 02379 เด็กหญิง ปุณยนุช วิจิตรเนตร

53 01889 เด็กหญิง กุลภัสสร พงษประเสริฐ

54 01956 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ดวงกลัด

55 02149 เด็กหญิง ณภัชนันทภัค อภิผลพูนธนา

56 02213 เด็กหญิง สิรยากรณ ทองประดิษฐ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.30 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

57 01924 เด็กหญิง ชญานิน กงพาน

58 02904 เด็กหญิง ดารินทร คุมบาน

59 02052 เด็กชาย ปพิชสุทธิ์ ภคพรจรัสพงศ

60 02081 เด็กหญิง พรปวีณ พิเศษพงศไพบูลย

61 02396 เด็กหญิง กระจรจุฬา กระจรภพ

62 02136 เด็กหญิง ภิรญา วงสุพรรณ

63 02255 เด็กชาย อิศวร แสงโชติ

64 01891 เด็กหญิง กุลวรางค พงษประเสริฐ

65 01977 เด็กชาย ติณณภพ คําผล

66 02216 เด็กหญิง สิริพรรณ สงนุย



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.

67 02158 เด็กหญิง รัตนธร ธนัตธรรมกุล

68 02187 เด็กหญิง วีรินทรดา เอื้องธนาโรจน

69 02074 เด็กชาย ปุรภัทร โมกขเวศ

70 02182 เด็กหญิง วัลลดา วงษตั้ง

71 01920 เด็กชาย เจมส ไมเคิล สเคฟ

72 01918 เด็กชาย จุลกานต แจมอรุณ

73 01859 เด็กชาย กฤตัชญ ชัยประกิจ

74 01905 เด็กหญิง จันทกานต พลวงศษา

75 02138 เด็กชาย ภูมิวิศว ชัยวชิระศักดิ์

76 01923 เด็กหญิง ชญานันทน เอื้อเฟอ

77 02161 เด็กชาย ลภัส เจริญพงษ

78 01969 เด็กหญิง ณิชรัตน มะลิตน

79 02125 เด็กหญิง ภัคจิรา เพียรการ

80 01999 เด็กชาย ธัชกร กิตติวันฤกษ

81 02110 นางสาว พิมลรัตน ทายะรินทร

82 02256 เด็กหญิง อิสรีย ศรีแกวณวรรณ

83 01888 เด็กหญิง กุลภัสสร เปยมทรัพย

84 02132 เด็กหญิง ภัทราภรณ โลหสถาพรพิพิธ

85 02368 เด็กชาย ภูริพัฒน ธรรมนาม

86 02116 เด็กชาย พีรวัฒน ศรัณยพจน

87 01960 เด็กชาย ณัฐดนัย เต็มสอาด

88 02362 เด็กหญิง พลิมา ปาละสมิทธิ์

89 02130 เด็กหญิง ภัทรมน ออนอุน

90 02240 เด็กหญิง อภิสรา พุกเมืองกรุง

91 02151 เด็กชาย รชตธรรมปพน ถาวรเกษม

92 01943 เด็กชาย ฐปนพงศ อุดมชัยโชติสกุล

93 01921 เด็กหญิง เจริญพร รูจีพันธ

94 02209 เด็กหญิง สศิกาญจน เดียวกลาง

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

95 02200 เด็กหญิง ศิริพัฒน หลอนิล

96 02043 เด็กชาย ปกรณชัย ทองนวม

97 01987 เด็กหญิง ธนภรณ หนูสม

98 02023 เด็กหญิง นภชนก จันโท

99 01952 เด็กชาย ณภัทร หงสพิพิธ

100 02140 เด็กชาย ภูริวัฒน ราชทองยศ

101 01979 เด็กชาย ทักษดนัย นาคะวนิชเวชสิทธิ์

102 01862 เด็กชาย กฤษดา เวชกามา

103 02035 เด็กชาย นิพพิชฌน คงหวยรอบ

104 02193 เด็กหญิง ศศิวดี ศรีวงศพนาเวศ

105 01902 เด็กชาย จักรพงษ ไชยณรงค

106 02008 เด็กหญิง ธัมมิกา บัวเทียน

107 02367 เด็กหญิง แพรววรรณ จันทรเขียว

108 02370 เด็กชาย วชิรวิทย เชื้อสีออน

109 02007 เด็กชาย ธันยธรณ หมั่นทํา

110 02369 เด็กหญิง รณิดา ฮวดตี๋

111 01961 เด็กหญิง ณัฐนันท สุขแจม

112 02147 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เจริญรัตนพงษ

113 01925 เด็กหญิง ชญานิศ สันทนาประสิทธิ์

114 02040 เด็กหญิง บุณยากร ชัยมงคล

115 01908 เด็กชาย จิรทีปต ถิ่นศรี

116 01950 เด็กหญิง ณภัทร เพ็ญสุริยะ

117 02099 เด็กหญิง พิชชาพร แกวประจบ

118 01996 เด็กหญิง ธมลวรรณ ฟูแสง

119 02053 เด็กชาย ปภังกร สุวรรณอําไพ

120 01882 เด็กชาย กิตติพัทธ มุงฝอยกลาง

121 02184 เด็กหญิง วิมลสิริ วัชรมงคลธันย

122 02002 เด็กหญิง ธัญญา แกวแหวน



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 11.00 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

123 02395 เด็กชาย สุชาครีส หอมรื่น

124 01971 เด็กชาย ดนัยวัฒน ปตภัทรวิบูลย

125 01989 เด็กชาย ธนภัทร ตลับเงิน

126 01968 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ แกวสวาง

127 02137 เด็กชาย ภูมิพัฒน นามมูลนอย

128 01945 เด็กชาย ฐิติพงค ยังรอด

129 01954 เด็กชาย ณัฎฐกรณ ศรีสุวราภรณ

130 02021 เด็กชาย นพนนท นิราช



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น.

1 02057 เด็กชาย ปรมี ขาวเขียว

2 01992 เด็กชาย ธนวัฒน สมปานามี

3 02114 เด็กชาย พีรพงศ รัตนบัวเกิด

4 02207 เด็กชาย สรวิชญ ทวีโคตร

5 02082 เด็กหญิง พรปวีณ ออยตาล

6 02150 เด็กชาย รชต สุดสวาสดิ์

7 01944 เด็กชาย ฐปนรรฆ รัตนศักดิ์โสภณะ

8 02254 เด็กชาย อิทธิพัทธ สาลีศูนย

9 02373 เด็กชาย วิชชากร เพียรธัญญกรณ

10 02175 เด็กชาย วรินทร ประทุมภา

11 01982 เด็กชาย ธนโชติ นกกระโทก

12 02208 เด็กหญิง สรุตา ฤทธิเดช

13 02380 เด็กหญิง ณัฏฐนันท กิติธรรมะเสถียร

14 01978 เด็กชาย ทศพัฒน บัวทอง

15 02059 เด็กหญิง ประภาศิริ หนูหลํา

16 01870 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สมานทสิรณ

17 02157 นาย รัฐรวี คําสอนทา

18 01947 เด็กชาย ณฐพล จงยิ่งเจริญ

19 01901 เด็กหญิง จริญญาพร สมจิตต

20 01910 เด็กชาย จิรวัฒน ทวีฤทธิ์

21 02030 เด็กหญิง นันทนภัส นุนมัน

22 02165 เด็กหญิง วิณิชตา วิเศษศิริ

23 02109 เด็กหญิง พิมพิกา พื้นหัวสระ

24 02045 เด็กหญิง ปณิชา กาบบัวลอย

25 02117 เด็กชาย พุทธพร แซลิ้ม

26 01968 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ แกวสวาง

27 02226 เด็กหญิง สุภัสสรา สิทธิธาดาพงศ

28 02091 เด็กหญิง พัชรนันท วิโรจนชีวัน

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

29 01988 เด็กชาย ธนภัทร กิตติพงษอนันต

30 02163 เด็กหญิง ลลิตา หลีหมาด

31 01945 เด็กชาย ฐิติพงค ยังรอด

32 02087 เด็กหญิง พรรณพัชร สมุทรัตน

33 02260 เด็กหญิง ไอรีน โศจิพลกุล

34 01898 เด็กหญิง เครือวัลย คงธนดิฐ

35 02143 เด็กหญิง มนปริยา แสงทอง

36 01912 เด็กหญิง จิรัชญา มวงแกว

37 02217 เด็กหญิง สิริวิมล ผองเคหา

38 02224 เด็กหญิง สุพิชญา ภูทองคํา

39 02014 เด็กชาย ธีรภัทร พลอยนอย

40 01998 เด็กชาย ธวัชชัย บุญเต็ม

41 01994 เด็กชาย ธนัช นนทกานตเดช

42 02058 เด็กหญิง ประภัสสร มูฮําหมัดอาลี

43 01922 เด็กชาย ฉัตรมงคล เพชรงาม



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 - 14.00 น.

1 02044 เด็กหญิง ปฐพร ธนชิตปรีญา

2 01927 เด็กหญิง ชนากานต โพธิ์ศรี

3 01953 เด็กหญิง ณรญดา จันทรเจริญ

4 01986 เด็กหญิง ธนภรณ ศุภศิริภัทร

5 02155 เด็กหญิง รสิตา วชิระจรูญ

6 02174 เด็กหญิง วราภรณ เมืองโพธิ์

7 02179 เด็กชาย วศิน จันทรกอน

8 01975 เด็กชาย ตรีชาวัชร สุพิทักษวงศ

9 02196 เด็กหญิง ศาสตรธิดา เกิดสันเทียะ

10 02025 เด็กชาย นฤสาณ มณีศรีเกษม

11 01915 เด็กชาย จิรายุส เพ็ญทอง

12 02009 เด็กชาย ธาดา ธาดาสันต

13 02049 เด็กชาย ปธานิน วสุหิรัญ

14 02169 เด็กหญิง วรรณกร ไหมเจริญ

15 02243 เด็กชาย อริยธัช จันทนาวิวัฒน

16 01876 เด็กชาย กาดพล สุขศรี

17 02148 เด็กชาย ยศพนธ โพธิ์ทอง

18 02190 เด็กหญิง ศศวิมล กาหลง

19 01913 เด็กหญิง จิรัชยา ลีลานุรักษ

20 02146 เด็กหญิง เมทิยา จุมพล

21 02017 เด็กชาย นที เฉลิมเมือง

22 02050 เด็กหญิง ปพิชญา ปราสาร

23 02359 เด็กหญิง ธนกมณ สงเสริม

24 02162 เด็กหญิง ลภัสรดา ขันติวงศ

25 02235 เด็กหญิง อธิษฐาน แทนนรินนอก

26 02028 เด็กหญิง นวรัตน จิตตเจนกุศล

27 02229 เด็กหญิง อชิรญา จั่นมา

28 02252 เด็กหญิง อารียา ทัศนชัยสิทธิ์

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 - 14.00 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

29 01851 เด็กหญิง กมลวรรณ พันวิไล

30 02083 เด็กหญิง พรพรรณ เทพภิรมย

31 01906 เด็กหญิง จิณหระพีร เวชสิทธิ์

32 01983 เด็กชาย ธนโชติ ศรีเมือง

33 02215 เด็กหญิง สิริกร สองสมาน

34 02072 เด็กหญิง ปาณิศา กองทองใบ

35 01546 นางสาว พิชญสิณี จินดาวิทย

36 02034 นางสาว ญาดากร เกตุพงษพันธ

37 02020 เด็กหญิง นิตา ปลื้มไธสง

38 01850 เด็กชาย นพกร พูลผล

39 01850 เด็กชาย กนกศักดิ์ คชมณี

40 02114 เด็กชาย พีรพงศ รัตนบัวเกิด

41 02207 เด็กชาย สรวิชญ ทวีโคตร

42 02012 เด็กชาย ธีรภพ พรหมวิหาร

43 02225 เด็กหญิง สุพิชญา พันธพงษศิริกุล

44 02082 เด็กหญิง พรปวีณ ออยตาล



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

1 02241 เด็กหญิง อรณิชา ขําดียิ่ง

2 01849 เด็กหญิง กนกวรรณ สนั่นเมือง

3 02263 เด็กหญิง ฐาปภาภัทร แนววิเศษ

4 02095 เด็กหญิง พัณณชิตา อภิสินธนารมย

5 01995 เด็กหญิง ธมนวรรณ จั่นเพชร

6 02133 เด็กหญิง ภัทราภรณ สิงหโต

7 02199 เด็กหญิง ศิริณชญา สุทธิประภา

8 02078 เด็กหญิง พนิดา สุขศรี

9 01850 เด็กชาย กนกศักดิ์ คชมณี

10 02070 เด็กหญิง ปณฑิตา จอยลี

11 02225 เด็กหญิง สุพิชญา พันธพงษศิริกุล

12 01863 เด็กหญิง กวินธิดา ฤทธิเดช

13 02105 เด็กหญิง พิณพนา ลิ้มโสฬส

14 01939 เด็กหญิง ฌานิศา คงสุข

15 01930 เด็กหญิง ชนิตา จันทรเกษ

16 01914 เด็กหญิง จิรัฐติกาล เชื้อขํา

17 02108 เด็กหญิง พิมพวิมล ลาวทอง

18 02178 เด็กหญิง วลัยยากร ทินราช

19 02100 เด็กหญิง พิชชาภา กกมาศ

20 02172 เด็กหญิง วรัญญา ยงพานิชกุล

21 02027 เด็กหญิง นวพรรษ เกตุโกมุท

22 01864 เด็กหญิง กวิสรา สวัสดี

23 01908 เด็กชาย จิรทีปต ถิ่นศรี

24 02197 เด็กหญิง ศิรดา ปานฉวี

25 02033 เด็กหญิง นิชาภา ทองงาม

26 01894 เด็กหญิง เขมณัจสรา เจริญพงศภูธนา

27 01853 เด็กชาย กรรณฎิษณ อาปรีชา

28 01872 เด็กชาย กันตกวี ชีพสมุทร

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

29 02122 เด็กหญิง ภควดี อีซอ

30 01931 เด็กหญิง ชนิสรา ประภาวรางศักดิ์

31 02170 เด็กหญิง วรสิทฐา เลิศไกร

32 01926 เด็กหญิง ชนธิชา วงษอารี

33 02080 เด็กหญิง พรนภัส แพรงพราย

34 02144 เด็กหญิง มนัสนันท มัตตาเฮต

35 02085 เด็กหญิง พรพิมล ศรทอง

36 02173 เด็กหญิง วรานันท เรืองทรัพย

37 01883 เด็กชาย กิตติพัทธ หลีประเสริฐ

38 01957 เด็กชาย ณัฐชนน เชาวนชวานิล

39 02244 เด็กหญิง อริสา ปฐมวงษไพโรจน

40 01887 เด็กหญิง กุลณัฐ ใจไหว

41 02118 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา เฟองฟู

42 01855 เด็กชาย กฤชภัทร เสวีวัลลภ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนทวิศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น.

1 02257 เด็กชาย เอกพัฒน จันทรแกว

2 02219 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ชัชวาลย

3 01963 เด็กชาย ณัฐพล ชัยศิริ

4 02137 เด็กชาย ภูมิพัฒน นามมูลนอย

5 02010 เด็กชาย ธาวิน แซจง

6 02060 เด็กชาย ปรานต สารกิจอาภา

7 02198 เด็กชาย ศิรวิชญ สุมมาตย

8 01938 เด็กหญิง ซาชา พลีบัตร

9 01907 เด็กชาย จิรเดช มาตไทยสง

10 02062 เด็กชาย ปริตต สารกิจอาภา

11 นางสาว เปมิกา เมฆลอย

12 เด็กชาย ทรงกลด ศรีสงคราม

13 01898 เด็กหญิง เครือวัลย  คงธนดิฐ

14 02014 เด็กชาย ธีรภัทร พลอยนอย

15 01951 เด็กชาย ณภัทร พวงแกว

16 02143 เด็กหญิง มนปริยา  แสงทอง

17 02224 เด็กหญิง สุพิชญา  ภูทองคํา

18 02058 เด็กหญิง ประภัสสร  มูฮําหมัดอาลี

19 01942 เด็กหญิง ญานิศา  ธนิกกุล

20 02242 เด็กหญิง อรามลักษณ  สุขเกษม

21 02181 เด็กชาย วัชรพล  ชวยสกุล

22 02041 นางสาว บุศกร จันธิยะ

23 02259 เด็กหญิง ไอญาดา  ศรียา

24 02363 เด็กหญิง พัชชา  อารีราษฎร

25 02234 เด็กชาย อธิป แสงวิรุณ

26 01881 เด็กชาย กิตติพงศ  สิริคีตกร

27 02180 เด็กชาย วัชรพงษ ดิเรกศรี

28 02089 เด็กชาย พศิน ทองทวมศรี

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

           รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

           แผนการเรียนทวิศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

           วันอาทิตยที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.00 น.

ลําดับที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

29 02188 นาย เวชพิสิฐพล  ลานลักษณ

30 02202 นาย ศิวกร  นาวาจักร

31 02218 เด็กหญิง สีทอง  ศรีสุข

32 02064 นาย ปวริศร  ดวงจันทร

33 01976 เด็กชาย ตรีสรณ  เสนาคม

34 02247 เด็กชาย อัฑฒ  ศิริมั่น

35 02377 นาย สุวัฒน  โตกะหุต

36 02120 เด็กหญิง แพรวา อยูพิทักษ

37 02013 นาย ธีรภัทร  ชัยยันโต

38 02907 นางสาว สุภาวดี  ดวงสมร

39 02393 เด็กชาย คมนวิทย  กลิ่นสุวรรณ

40 02086 เด็กชาย พรภวิษย  เล็กวงคพร

41 02189 นาย ศรันยภัทร  ปนทองเจริญ

42 01993 นาย ธนวัฒน  โตะสมัน

43 นาย ราชวัตร เหงพุม

44 เด็กชาย นันทพงศ มั่งชูพันธ
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