
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

1 20081 เด็กชาย ประภากร วุฒิศักด์ิสถิตย์
2 20057 เด็กชาย วชิรวิทย์ อ๊ิสมาแอล
3 20184 เด็กหญิง ธัญรดา เหมือนศรี
4 20352 เด็กหญิง กิตติกา จาเพราช
5 20382 เด็กหญิง ธันยพัฒน์ ค าราชา
6 20039 เด็กหญิง ลัลน์ญดา นิศากรสุกสว่าง
7 20093 เด็กหญิง สุภิณรา ไชยพันธ์พงษ์
8 20060 เด็กชาย ภวัต กฤศวัฒน์
9 20271 เด็กหญิง นาราชา มีเหาะ
10 20021 เด็กหญิง พิชามญช์ุ สุวิบูรณ์
11 20320 เด็กหญิง พรปวีณ์ รักษาสิทธ์ิ
12 20128 เด็กหญิง วริยา หวังสุขกลาง
13 20030 เด็กหญิง สุพิชญะนันท์ ปามุทา
14 20207 เด็กชาย ณัฐภัทร เสียมไหม
15 20284 เด็กหญิง อลิสรา สุริยะจินดา
16 20130 เด็กหญิง ธีนิดา หมัดเต๊ะ
17 20095 เด็กชาย ธนกฤต ธนัตธรรมกุล
18 20201 เด็กหญิง นันทนิช อาจคงหาญ
19 20042 เด็กหญิง สิรินทร์ ภู่ไพบูลย์
20 20291 เด็กหญิง กัญญาภัค รอดไธสง
21 20415 เด็กหญิง บุษราคัม ค าใบ
22 20238 เด็กชาย ภาสวิชญ์ ชุนถนอม
23 20359 เด็กหญิง อุมาพร ใสดุจทองค า
24 20360 เด็กหญิง รวิกานต์ ยอดสุทธิ
25 20311 เด็กชาย ศิวรักษ์ เทพรินทร์
26 20007 เด็กหญิง พิชญาภัค ไพโรจน์สันติกุล
27 20346 เด็กหญิง อภิสรา โสภารัตน์
28 20190 เด็กหญิง วิศัลยา ธนโพธ์ิวัชร์
29 20194 เด็กหญิง อนัญญา ปราบศรีภูมิ
30 20083 เด็กชาย ธีรภพ หวู
31 20336 เด็กหญิง ภัทรวีร์ บุญมาหล้า
32 20160 เด็กหญิง เตชินี กนกเธียรธนา

หมายเหตุ

        

ล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายชื่อล าดับที่ 1 - 32
มามอบตัวเวลา 07.30 - 09.30 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

33 20292 เด็กหญิง กัญญาพัชร รอดไธสง
34 20197 เด็กหญิง จิตสิริ บัวจันทร์
35 20299 เด็กหญิง ชาคริยา สุขโหตุ
36 20110 เด็กหญิง นันท์นภัส พรธนาธัญพัฒน์
37 20199 เด็กหญิง ภิศญาภรณ์ สาพิศ
38 20072 เด็กหญิง นารีรัตน์ อาจกล่ันแก้ว
39 20137 เด็กหญิง อารยา หม่ันมานะ
40 20460 เด็กชาย ธนภัทร์ ชุมฤทธ์ิ
41 20343 เด็กชาย วชิรวิทย์ ไวยะสุระสิงห์
42 20309 เด็กหญิง ปุณฑริกา ปะวะสี
43 20410 เด็กหญิง พิชญาดา เหล็มปาน
44 20086 เด็กชาย กานต์ สายแปง
45 20365 เด็กหญิง สุพิชญา บูรภักด์ิ
46 20290 เด็กชาย กฤตานนท์ อ่วมฉิม
47 20015 เด็กชาย พรมพิริยะ ม่ิงไชย
48 20402 เด็กหญิง ภาขวัญ นาโสก
49 20351 เด็กชาย วีรวิชญ์ โยธารัตน์
50 20139 เด็กหญิง เบญญาภา พรหมศิริ
51 20038 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตระกูลส าราญ
52 20251 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ สรกิจ
53 20138 เด็กชาย อทิป ทิพพาวาส
54 20043 เด็กชาย กันตพิชญ์ อารียะ
55 20362 เด็กหญิง กัลยา ธิติกรธนพันธ์
56 20150 เด็กหญิง ฐิติชดา ส าโรงทอง
57 20175 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จันทเสวต
58 20325 เด็กหญิง ณัฐนันท์ เทพปรีชาสกุล
59 20073 เด็กชาย ธนสิษฐ์ จันทร์ชม
60 20059 เด็กชาย วุฒิชัย แก้วแสงทอง
61 20151 เด็กหญิง อาจารีย์ จันทร์แก้ว
62 20252 เด็กชาย ปรเมษฐ์ สาวิถี
63 20297 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ โส้สมัน
64 20144 เด็กหญิง ญารินดา ขันชะลี

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 33 - 64
มามอบตัวเวลา 07.30 - 09.30 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

65 20315 เด็กหญิง ปุญญิสา หาญนอก
66 20025 เด็กหญิง นวพร ในพิมาย
67 20305 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีสุวรรณ
68 20243 เด็กหญิง วรินธิดา ปิยกุละวัฒน์
69 20087 เด็กชาย ทิฐิพล อาจหาญ
70 20226 เด็กหญิง ปาณิสรา ลิขิตจัตุรัส
71 20229 เด็กชาย มณฑล ยานุ
72 20009 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มูฮ าหมัด
73 20186 เด็กหญิง ลาภิสรา รอดย้อย
74 20369 เด็กหญิง นุจิรา เล็งมงคลกุล
75 20392 เด็กหญิง ศศิชา นวลอนงค์ 
76 20304 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ลิขิตเสรีกุล
77 20013 เด็กชาย ธารา ก่ิงแก้ว
78 20058 เด็กหญิง ชนากานต์ สีงาม
79 20076 เด็กชาย คุณากร พิมสอน
80 20158 เด็กหญิง กุลพรภัสร์ วรไพจิตร
81 20296 เด็กหญิง ญาณิษา บุญเสง่ียม
82 20376 เด็กชาย ภาวัต อุเบกขจิตต์
83 20006 เด็กชาย ธารวิสุทธ์ิ ลีลานุชภิญโญ
84 20131 เด็กหญิง นลินพร อินมอญ
85 20301 เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีโพธ์ิ ศรีโพธ์ิ
86 20044 เด็กหญิง อารีรดา วารีวงค์
87 20129 เด็กหญิง จิณณพัต  ร่ืนเริง
88 20062 เด็กหญิง พรไพลิน เกาะแก้ว
89 20412 เด็กหญิง มัญฑิตา เป่ียมศิริ
90 20310 เด็กหญิง วรินทิพย์ อินทะกะ
91 20386 เด็กชาย ณัฐณกร ศรีนวล
92 20263 เด็กหญิง ภิรัญญา บุตนัย
93 20372 เด็กหญิง ฑัณฑิกา แสงจันทร์
94 20216 เด็กชาย ธนกฤต พงษ์อัคคศิรา
95 20107 เด็กหญิง ณรินทร์ธิรา ศรีสุวราภรณ์
96 20048 เด็กชาย ศิรณัฏฐ์ เวชสิทธ์ิ

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 65 - 96
มามอบตัวเวลา 07.30 - 09.30 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

97 20418 เด็กหญิง ปริยากร วงศ์บุรณพันธ์ุ
98 20399 เด็กชาย พีรพัฒน์ เศรษฐบุตร
99 20253 เด็กหญิง ญานิศา สุขลอย
100 20220 เด็กหญิง ภัคจิรา แตงสุวรรณ 
101 20080 เด็กหญิง ปัณฑิตา  เปรมปรี
102 20242 เด็กหญิง อธิชา ภูธรธราช
103 20066 เด็กชาย กรวิชญ์ วุฒิวิรุฬห์
104 20250 เด็กชาย ศุกลดิศย์ โต๊ะดิน
105 20068 เด็กหญิง ภาสิกา โพธ์ิน่ิมแดง
106 20319 เด็กหญิง ภัคภิญญา อิศรนาเวศ
107 20286 เด็กหญิง ทวินันท์ อินทรีย์
108 20425 เด็กหญิง ดลยพร ปานกลาง
109 20163 เด็กชาย ศุภกร โคยะทา
110 20196 เด็กชาย ปิยภัทร สุขส าราญ
111 20010 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ธนศิริพงษ์ประภา
112 20318 เด็กหญิง ชนิตสิรี พ่วงสมจิตต์
113 20281 เด็กหญิง พิมพ์นภา งามเลิศ
114 20246 เด็กหญิง พิชญาภา พรหมดนตรี
115 20157 เด็กหญิง ปรีญพิฌฌา มาลัย
116 20145 เด็กหญิง ณิษา เมธีสุทธิชาติ
117 20178 เด็กหญิง ปุญณิศา ชาญ
118 20169 เด็กชาย ภากร ฉายาสกุลวงศ์
119 20283 เด็กหญิง จีณัชฐาการณ์ อุ่นละม้าย
120 20432 เด็กหญิง รุจิกร เรืองกสิกิจ
121 20424 เด็กหญิง อนุธิดา ทะเกิงลาภ
122 20185 เด็กชาย นคินทร์ เจาะดี
123 20200 เด็กชาย ณัฐดนย์  ศรีฤทธ์ิ
124 20032 เด็กหญิง ธัญญวรรณ ไพศาลพรชัยกิจ
125 20106 เด็กชาย ธนบดี สร้อยกล่ิน
126 20118 เด็กหญิง ปัญณรัตน์ วีระประจักษ์
127 20378 เด็กชาย ปัณณ์ ตุงคะเสน
128 20161 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ พันธ์ุศรี

 ให้นักเรียนรายชื่อล าดับที่ 97 - 128
มามอบตัวเวลา 10.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

129 20027 เด็กหญิง ขวัญชนก เจ๊ะมูฮ าหมัด
130 20234 เด็กชาย ธนกฤต สิทธิกุล
131 20397 เด็กหญิง สาวิตรี คนบุญ
132 20249 เด็กชาย ชามิล คะเต็บหมัด
133 20223 เด็กชาย ฤชกันต์ิ เอ้ือราษฎร์
134 20154 เด็กหญิง พนัชกร จันจ่ัน
135 20054 เด็กหญิง ลภัสรดา สุวรรณโชติ
136 20055 เด็กชาย ดนัยณัฐ โนนใหญ่
137 20270 เด็กหญิง นพวรรณ จันทร์สงแก้ว
138 20348 เด็กชาย กฤษกร กรไธสง
139 20090 เด็กหญิง นาราชา แจ่มประเสริฐ
140 20248 เด็กหญิง มิถุนา จันทร์สอง
141 20374 เด็กหญิง สุดาภัทร เมตตาจิตร
142 20458 เด็กชาย ชนาณัฐ อนุพันธ์
143 20254 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สรกิจ
144 20390 เด็กหญิง ชลธิชา เปาะทองค า
145 20344 เด็กชาย เกียรติคุณ งามข า
146 20061 เด็กหญิง มอลล่ี ทองปานดี เวลด์
147 20266 เด็กหญิง ทิพย์ภาพร นันทะลาด
148 20421 เด็กชาย เฉลิมขวัญ มาข า
149 20040 เด็กชาย ชิษณุชา โคละทัต

150 20237 เด็กหญิง ณิชากร นาคกุลบุตร

151 20019 เด็กชาย สิรวิชญ์ สุบิน

152 20123 เด็กหญิง นันท์นภัส ทองประดิษฐ

153 20239 เด็กหญิง ณัฐวศา ประมวล

154 20078 เด็กชาย กันต์ กาฬสุวรรณ

155 20085 เด็กหญิง ชนัญฌิดา กาญจนรางกูร

156 20224 เด็กชาย รัชพล รัตนเศรษฐ์ยุทธ

157 20262 เด็กหญิง ชนมณี อ่ิมสมบัติ

158 20341 เด็กหญิง พรปวีณ์ ชะลาศักด์ิ

159 20393 เด็กหญิง ณัฏ์ธนภัท วิจิตรทองเรือง

160 20377 เด็กหญิง วรัชยา เขียวงาม

161 20302 เด็กหญิง ดลลชา งามเมืองปัก

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 129 - 161
มามอบตัวเวลา 10.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

162 20188 เด็กชาย ธนธรณ์ ทองเหลือ

163 20208 เด็กหญิง สุพรรษา สุขอร่ามตระกูล

164 20104 เด็กหญิง เพชราภรณ์ ภิรมย์กุล

165 20102 เด็กชาย จิรพิพัฒน์ จันทศิลป์

166 20115 เด็กชาย กวิน พันธุกูล

167 20124 เด็กชาย ลีชิน แสนสุข

168 20209 เด็กชาย ศุภกฤต ธารีเวทย์

169 20162 เด็กชาย อภิวิชญ์ อินทร์เพ็ญ

170 20338 เด็กหญิง เบญญาภา หงษ์สุวรรณ

171 20272 เด็กชาย ฐากร พลเมืองศรี

172 20323 เด็กหญิง วรรณิษา ไกรจันทร์

173 20256 เด็กหญิง นิชนิภา เข้มแข็ง

174 20046 เด็กชาย ธนพล กะแตเซ็ง

175 20206 เด็กชาย คณิศร แซ่ล้ิม

176 20075 เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญเฉย

177 20465 เด็กหญิง รภีภัทร ค าหวาน

178 20333 เด็กหญิง วรัญญา อยู่สุภาพ

179 20381 เด็กชาย ค าภี เพ็ญภาวะนา

180 20431 เด็กชาย ภูชิสส์ ล้ิมสมเกียรติ

181 20174 เด็กหญิง กอแก้ว จันทรเสนา

182 20182 เด็กหญิง สุภัชชา โพธ์ิสุข

183 20452 เด็กชาย ลายไทย ช้อยเครือ

184 20045 เด็กชาย นพรัตน์ เติมลาภย่ิงยง

185 20126 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ผาสุข

186 20135 เด็กชาย ธีรัช หรินทรัตน์

187 20181 เด็กชาย สิรภพ สกุลวงค์ สกุลวงค์

188 20091 เด็กชาย ปพนธ์ ทัศนศรี

189 20380 เด็กชาย ทัศนพงษ์ หล าโส๊ะ

190 20261 เด็กหญิง วรัทยา บุษดี

191 20395 เด็กชาย ภูริ เกษสุคนธ์

192 20053 เด็กชาย วชิรศิลป์ เมืองมูล

193 20277 เด็กชาย กฤตภัค กล่ินระรวย

194 20148 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ ชูอินทร์

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 162 - 194
มามอบตัวเวลา 10.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

195 20041 เด็กชาย นิติธร ยศเลิศ

196 20213 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ พูลเกษ

197 20005 เด็กชาย ณฐกรณ์ สงคราม

198 20285 เด็กหญิง พัณณิตา ศิริพงศ์ติกานนท์

199 20133 เด็กหญิง วรัญญา พันธ์บุญมี

200 20349 เด็กชาย ธนกฤต วงศ์เจริญ

201 20273 เด็กชาย เจตพัฒน์ พิพัฒน์วรชัย

202 20141 เด็กชาย ธีรทัศน์ จับใจ

203 20122 เด็กชาย กฤตพล ปราบวิไล

204 20350 เด็กหญิง ชยานิษฐ์ พานแก้ว

205 20423 เด็กชาย พีปกรณ์ นาเทเวช

206 20259 เด็กชาย ภัทรพงศ์ โพธ์ิย้อย

207 20089 เด็กชาย ภัทรภณ ผ่องพันธ์ุงาม

208 20332 เด็กชาย รวีสิทธ์ิ เทพสังข์

209 20274 เด็กชาย วิษณุพงศ์ ขาวช่วง

210 20411 เด็กชาย ยุทธภูมิ วงษ์ภู่งาม

211 20002 เด็กหญิง ปาณิสรา เหลาธิ

212 20074 เด็กชาย ภูธิป วรสัมปุรณะ

213 20278 เด็กชาย นัฐนนท์ ศรีพรงาม

214 20147 เด็กหญิง จักรทิพย์ แสงเงิน

215 20368 เด็กหญิง ธนภรณ์ จันทร์เนียม

216 20156 เด็กหญิง ชลิตตา พลศักด์ิ

217 20063 เด็กชาย สิทธิศักด์ิ เข่ือนแก้ว

218 20031 เด็กหญิง ภัทรกานต์ ไชโย

219 20358 เด็กชาย ปิยทัศน์ อุปถัมภ์

220 20322 เด็กชาย สุวิจักขณ์ จันทร์ขุนทด

221 20176 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ มีโพนงาม

222 20363 เด็กหญิง ธิชานันท์ ใจกล้า

223 20464 เด็กหญิง จิรัชญา เวโรจบุษกร

224 20014 เด็กหญิง ชญาภา อัศวสุจินดารัตน์

225 20445 เด็กชาย อัครวัฒน์ พนมอุปถัมภ์

226 20101 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ สังข์เมือง

227 20018 เด็กหญิง พิมพิมล บัวอุไร

ให้นักเรียนรายชื่อล าดับที่ 195 - 227
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       ล าดับรายช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัสประจ าตัว

สอบ
ช่ือ - สกุล

228 20307 เด็กหญิง นภาภรณ์ คันทะชัย

229 20340 เด็กหญิง นวพรรษ หวายน า

230 20462 เด็กหญิง อภิชญา ศรีชัยมูล

231 20355 เด็กชาย ณฐพล เจริญอาจ

232 20391 เด็กหญิง นันท์นรัตน์ ไกรสิทธ์ิ

233 20165 เด็กหญิง จีรณา หาญสงคราม

234 20119 เด็กชาย ภูวดล บุญกล้า

235 20235 เด็กหญิง พิมลณัฐ พุฒิพันธวีร์

236 20312 เด็กหญิง อัญชิสา ถ่ินหัวเสือ

237 20109 เด็กหญิง ปุญช์กนก  ศรีจุลฮาด

238 20004 เด็กหญิง จิราพร เพ็ชรเอ่ียม

239 20082 เด็กหญิง ณิชานันทน์ ชมเชย

240 20020 เด็กหญิง ขนิษฐดา จันทร์อยู่

241 20219 เด็กหญิง ทักษอร ด าเรือง

242 20282 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ  เสือกะ

243 20257 เด็กชาย วศิน ครรชิตนฤนาถ

244 20114 เด็กหญิง ขวัญวรา ธาดาจรัสวัฒนา

245 20071 เด็กหญิง ปณิชา ถาวรธนิตกุล

246 20373 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เมตตาจิตร

247 20293 เด็กชาย พัสกร เน่ืองสมศรี

248 20164 เด็กหญิง ณัฏฐ์นาริชาต์ มณะโส

249 20097 เด็กหญิง ไปรยา เหล็กเพ็ชร

250 20036 เด็กชาย กฤษนัยต์ ศรีเครือดง

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 228 - 250
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2565

251 20028 เด็กหญิง พิชยา แต่งต้ัง

252 20034 เด็กชาย สารศิลป์ จันทร์เพ็ง

253 20113 เด็กชาย ชินดนัย บุญมาก

254 20127 เด็กชาย สวัชกร อ ่าสมคิด

255 20149 เด็กชาย กานต์ตะวัน   ประเสริฐศิล

256 20221 เด็กหญิง วิรัลพัชร เนื องศรี

257 20222 เด็กชาย ทัน ทนหมื นไวย

258 20337 เด็กหญิง ลักษิกา วงศ์ยะรา

259 20356 เด็กชาย กวิน ศรีรักษ์

260 20364 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า ผาวัน

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัส

ประจ าตัวสอบ
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 251 - 260
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ปีการศึกษา 2565

261 10002 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ เรืองรักษ์
262 10003 เด็กชาย ปวรรุต มาลีเมาะ
263 10005 เด็กหญิง บุญญากร ใสย่ิง
264 10006 เด็กหญิง นัชชา มุสิกวัน
265 10010 เด็กชาย ณชพล วีระกูล
266 10011 เด็กชาย ณัฐสิทธ์ิ อับดุลเลาะ
267 10012 เด็กชาย อนันดา สมใจ
268 10015 เด็กชาย กรรวี วงค์อารี
269 10016 เด็กชาย ทักษ์ดนัย เมืองนก
270 10017 เด็กหญิง ณัฐณิชา โตแพ่ง
271 10019 เด็กหญิง ธนัชญา ลออวิไล
272 10020 เด็กชาย เตชินท์ อับดุลเลาะ
273 10021 เด็กชาย ธันวา สร้อยทรพย์
274 10022 เด็กชาย จักริน ธนู
275 10023 เด็กหญิง ณัฐพร กิตติพงษ์อนันต์
276 10024 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ธนะโชติ
277 10026 เด็กหญิง จิรัชญา เด่ียวย่ิงเจริญ
278 10027 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา อับดุลเลาะ
279 10028 เด็กชาย บุรินทร์ สันทาลุนัย
280 10031 เด็กชาย อมรเกล้า เฮงประเสริฐ
281 10037 เด็กชาย ชญาศิต นิลประสิทธ์ิ
282 10038 เด็กชาย ขวัญชัย เกศวหงส์
283 10048 เด็กหญิง มนัชญา มีศรี
284 10051 เด็กชาย อนาวิน เก้ือศิริกุล
285 10065 เด็กหญิง ภวิกา การบรรจง
286 20455 เด็กชาย วีรพงษ์ วงศ์สุภา

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัส

ประจ าตัวสอบ
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายชื่อล าดับที่ 261 - 286
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
       ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2565

287 20008 เด็กชาย ตุลยทรรศน์ พาดี

288 20050 เด็กหญิง สุชานันท์ อินทร์แจ้ง

289 20231 เด็กชาย นทีธร ศรีคูณ

290 20232 เด็กชาย ธนวัฒน์ ใจเพ็ง

291 20269 เด็กหญิง จิรัชยา ปรีชาสุชาติ

292 20288 เด็กชาย กุลฑล สุขศรี

293 20426 เด็กชาย รัชพล ใยบัว

294 20433 เด็กชาย อนันตสิน กาเจริญ

หมายเหตุล าดับท่ี
 รหัส

ประจ าตัวสอบ
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายชื่อล าดับท่ี 287 - 294
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 2 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ


