
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1 02403 เด็กชาย กมลสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ
2 02442 เด็กชาย จักรภัทร ประดับ
3 02680 เด็กชาย ภาณุเมศวร์ บัวสุข
4 02735 เด็กชาย ศิรวัฒน์ วันหวัง
5 02742 เด็กชาย ศุภชัย พรมพิลา
6 02646 เด็กหญิง พิชญธิดา แสนบุญมี
7 02791 เด็กหญิง อันนา อัจจนานนท์
8 02799 เด็กหญิง อิสรีย์ สมคิด
9 02509 เด็กชาย ณัฐกรณ์ นาคแก้ว
10 02544 เด็กชาย ตฤบดี จันทะรัตน์
11 02562 เด็กชาย ธนภัทร เอียดแก้ว
12 02600 เด็กชาย ปราชญา กุลทรงคุณากร
13 02665 เด็กชาย พีรติ กาวิหก
14 02666 เด็กชาย พีรวิชญ์ ไวยะสุระสิงห์
15 02671 เด็กชาย ภคิน ศรีนุวัฒน์
16 02682 เด็กชาย ภาวัช วรวัชร
17 02700 เด็กชาย รัฐนันท์ โฆษิตธัญญสิทธ์ิ
18 02737 เด็กชาย ศิลป์ชัย โชติช่วงวสิษฐ์
19 02445 เด็กหญิง จิณห์นิภา เหมือนนาค
20 02471 เด็กหญิง ชัญญานุช เรืองจันทร์
21 02554 เด็กหญิง ธัญชนก แก้วสุวรรณ
22 02555 เด็กหญิง ธัญชนก เปาะทองค า
23 02564 เด็กหญิง นภกมล สิกนนท์
24 02577 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีจันทร์
25 02767 เด็กหญิง สุภัทรามาส วงษ์กนก
26 02710 เด็กชาย วชิรวิทย์ ปัจฉิมวรกิตต์ิ
27 02399 เด็กหญิง กณิศา พิพัฒน์ธรรมพร
28 02625 เด็กหญิง เปมิกา ตันติสัมฤทธ์ิ
29 02618 เด็กหญิง ป่ินทอง ส่งสุข
30 02463 เด็กชาย ชยพล ทองมา
31 02592 เด็กหญิง ปพิชญา สีหาชัย
32 02697 เด็กหญิง รักติบูล พาดี
33 02437 เด็กหญิง เขมิสรา บัวบก
34 02583 เด็กหญิง นิตย์รดี รักษ์บ ารุง
35 02663 เด็กหญิง พีรดา รักษาสิทธ์ิ
36 02534 เด็กหญิง ทานตะวัน ดาวาส
37 02464 เด็กชาย ชยพัทธ์ ทองมา
38 02443 เด็กหญิง จันทกานต์ มากมี
39 02547 เด็กหญิง ธนัชพร อาจวิชัย
40 02470 เด็กหญิง ชัญญานุช พรหมบุตร

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับท่ี 1 - 40
มามอบตัวเวลา 07.30 - 09.30 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

41 02503 เด็กหญิง ณฤทัย นาคะสถิตย์
42 02647 เด็กหญิง พิชญาวี หวังโซ๊ะ
43 02576 เด็กหญิง นันท์นภัส จิตสวัสด์ิ
44 02444 เด็กหญิง จารุพิชญา ฤทธิสุนทร
45 02588 เด็กหญิง พรพิชาห์ แก่นกระโทก
46 02628 เด็กชาย พงษ์พิชญะ พันธ์ุสิทธ์ิเสรี
47 02477 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พิกุลวิลัย
48 02770 เด็กชาย สุวพัชร บับภาวัน
49 02441 เด็กหญิง จอมขวัญ ลาวัง
50 02517 เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุบุญสันต์
51 02664 เด็กหญิง พีรดา สมานทสิกรณ์
52 02497 เด็กหญิง ณฐวลัญช์ กายนันท์
53 02508 เด็กหญิง ณัฐกมล สูนประหัตถ์
54 02778 เด็กชาย อธิษฐ์ ภูผิวเดือน
55 02520 เด็กหญิง ณัฐรดา สืบวงษ์นาท
56 02765 เด็กหญิง สุประวีณ์ อนงค์รักษ์กิจ
57 02579 เด็กชาย นันทพงศ์ วรรณรัตน์
58 02597 เด็กหญิง ปภาวรินท์ คนึงศักด์ิ
59 02528 เด็กชาย ไดกิ โอกาวาระ
60 02523 เด็กหญิง ณัฐิยารัตน์ ค าแก้ว
61 02565 เด็กชาย นภทีป์ ดวงดี
62 02688 เด็กชาย มหกิจ ลือวิริยะพันธ์ุ
63 03431 เด็กหญิง พิชญาภา ก่ิงไซกลาง
64 02572 เด็กหญิง นวินดา วงศ์อารี
65 02541 เด็กชาย ธนภัทร ไชยสุวรรณ
66 02529 เด็กหญิง ตฤษณพร ม่วงนุ่ม
67 02683 เด็กหญิง ภาวิดา ตุงคะเสน
68 02717 เด็กหญิง วรินทร กรัณยโสภณ
69 02468 เด็กชาย ชศกร อุนาตุโล
70 02769 เด็กหญิง สุริย์วิภา พรหมพิทักษ์
71 02638 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ก่ิงไซกลาง
72 02746 เด็กชาย สรวิชญ์ วิมลแก้ว
73 02792 เด็กชาย อัสสชิ หอสุวรรณศักด์ิ
74 02729 เด็กชาย ศตวรรษ ป่ินสุวรรณ
75 02634 เด็กหญิง พรรษา นาคคล้าย
76 02417 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุวิทยะศิริ
77 02467 เด็กชาย ชวิศกร ขันสุวรรณา
78 02607 เด็กหญิง ปวรา คะถานะภาโล
79 02676 เด็กหญิง ภัคพิมล สดใส
80 02556 เด็กหญิง ธัญญ์ธิชา อยู่คง

ให้นักเรียนรายชื่อล าดับที่ 41 - 80
มามอบตัวเวลา 07.30 - 09.30 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

81 02594 เด็กหญิง ปพิชญา ธนมงคลฤทธ์ิ
82 02734 เด็กหญิง ศิรณัฎฐ์ เลิศวิริยะศักด์ิ
83 02802 เด็กหญิง ไอริสา วิวัฒรางกูล
84 02610 เด็กชาย ปัญญาวุธ วงษ์เพชร
85 02510 เด็กชาย ณัฐชนน เดชผ่อง
86 02748 เด็กหญิง สวิตตา จินตวุฒิพงศ์
87 02620 เด็กหญิง ปิยธิดา บุญมาวงษ์
88 02499 เด็กชาย ณภัทร เด่นวานิช
89 02406 เด็กชาย กริชญ์ นนทโชติ
90 02773 เด็กชาย อชิตพล บุญเกรียงชัย
91 02910 เด็กชาย พลาธิป สินธุวณิก
92 02641 เด็กหญิง พัทธนันท์ เกิดศิริ
93 02749 เด็กชาย สัณหณัฐ จวง
94 02466 เด็กชาย ชวัลวิทย์ สุวรรณเป่ียม
95 03430 เด็กชาย กฤษฎ์ิรวี สงวนบวก
96 02650 เด็กหญิง พิชามญช์ุ เทพมงคล
97 02617 เด็กหญิง ปาลิตา ชูเชิด
98 02719 เด็กหญิง วันวิษา บุญยัง
99 02636 เด็กชาย พสิษฐ์ สวัสด์ิธนกิจ
100 02416 เด็กหญิง กัญญรัตน์ ศิริศิลป์
101 02613 เด็กหญิง ปาณิสรา โกธัญ
102 02733 เด็กชาย ศิปปพัณญ์ แก้วคละเหรียญ
103 02615 เด็กหญิง ปานชีวา เป็นมงคล
104 02563 นาย ธีรโชติ ปานพูน
105 02448 เด็กชาย จิรชนม์ คงจันทร์
106 02478 เด็กหญิง โชติกา ตรีวิบูลย์วณิชย์
107 02784 เด็กหญิง อรไพลิน ฟักโต
108 03428 เด็กชาย ธนบดี แซ่ยาง
109 02469 เด็กหญิง ชัญญนิษฐ์ กูลเกตุพัฒน์
110 02584 เด็กชาย นิธิศ แย้มม่ังมี
111 02775 เด็กชาย อชิระ อาสมาน
112 02434 เด็กหญิง ขวัญมณี ประทุม
113 02708 เด็กชาย ลภัส บุญสิทธ์ิ
114 02675 เด็กชาย ภัคพล แก้วจินดา
115 02722 เด็กชาย วิชยุตม์ สร้อยสน
116 02727 เด็กชาย วิษณุ สิงห์ไธสง
117 02797 เด็กชาย อิทธิพล นาคไกรสร
118 02672 เด็กชาย ภภัทรพงษ์ เวฬุมาศ
119 02898 เด็กหญิง สุภาภรณ์ แนไพร
120 02763 เด็กหญิง สุนิสา จ าเริญทิศ
121 เด็กหญิง สุหทัย แต่งต้ัง
122 เด็กหญิง กชพร ดุจดา
123 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นาคะวนิชเวชสิทธ์ิ

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับท่ี 81 - 123
มามอบตัวเวลา 07.30 - 09.30 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1 02631 เด็กหญิง พรณัฐชานัน ศึกสะท้าน

2 02512 เด็กหญิง ณัฐชา พลซ่ือ

3 02487 เด็กหญิง ฐิชา แซ่จัง

4 02585 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองสนธิ

5 02661 เด็กหญิง พิมพ์ลดา หม่ืนสายญาติ

6 02557 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ กล่ินหอม

7 02662 เด็กหญิง พิรสา ชูชีพ

8 02740 เด็กหญิง ศุทธหทัย จิตรม่ัน

9 02401 เด็กหญิง กนกกาญจน์ พรมบุตร

10 02659 เด็กหญิง พิมพ์มาดา สิงสาหัส

11 02800 เด็กหญิง เอวิรา โสพันธ์ุ

12 02415 เด็กหญิง กัญญ์กุลณัช จิระสุวิวัฒน์

13 02432 เด็กหญิง ขจีรัตน์ โล่ห์ล ้าเลิศ

14 02653 เด็กหญิง พิมพ์ชนก อมรเจริญสวัสด์ิ

15 02458 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ จูสวัสด์ิ

16 02589 เด็กชาย ปคุณา วิวัฒน์

17 02495 เด็กหญิง ณฐมน แก่นมณี

18 02493 เด็กหญิง ณชกร อินทร์ศิริ

19 02640 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แก้วประเสริฐ

20 02651 เด็กหญิง พิชามญช์ุ เชิ อวิวัฒน์

21 02648 เด็กชาย พิชยะ เกริกฤทธ์ิวณิช

22 02705 เด็กหญิง รุ้งลดา กอนี

23 02552 เด็กชาย ธฤษณัช ม่ันเมือง

24 02550 เด็กชาย ธรณินทร์ พูนธนานิวัฒน์กุล

25 02480 เด็กหญิง เฌอญา โชติหิรัญคงวุฒิ

26 02658 เด็กหญิง พิมพ์แพร ชูเกียรติโรจน์

27 02398 เด็กหญิง กชพร ดุจดา

28 02657 เด็กหญิง พิมพ์พิศา ดวงทองพูล

29 02893 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา นาคะวนิชเวชสิทธ์ฺ

30 02720 เด็กหญิง วิจิตรา อาศัยบุญ

31 02669 เด็กหญิง แพรวพิมพ์ ธีรติกุลนันทน์

32 02896 เด็กชาย รุ่งรุจ สมจินตนา

33 02453 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ บัวเกต

34 02505 เด็กหญิง ณัฏฐกร นิ วจันทึก

35 02609 เด็กหญิง ปวิชญา ศรชัย

36 02789 เด็กชาย อัครวินท์ เขียวหวาน

37 02701 เด็กหญิง รัตนกร กรุงกาญจนา

38 02492 เด็กชาย ณกฤศ ลมูลพงษ์

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 1 - 38
มามอบตัวเวลา 10.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

39 02724 เด็กชาย วิริทธ์ิพล นาฏกระสูตร

40 02536 เด็กชาย ธนดล ปัญญาโชคอนันท์

41 02440 เด็กชาย จรรยวรรธน์ ลีลายนะ

42 02768 เด็กหญิง สุภัสสร สุรังกาญจน์

43 02527 เด็กชาย ดานิช สะมะอุน

44 02667 เด็กชาย พุทธิธรรม์ ฉ่ินเจริญ

45 02602 เด็กชาย ปริญญา ถินประสาท

46 02668 เด็กหญิง เพชรศิริ ศิริพงษ์

47 02796 เด็กหญิง อารีรัตน์ เกษร

48 02456 เด็กหญิง ชญาดา ช่ืนสมบัติ

49 02511 เด็กหญิง ณัฐชยา ฆารภักดี

50 02776 เด็กชาย อธิพัชร์ สังขวิสิทธ์ิ

51 02779 เด็กชาย อนพัช ศรีธิบุตร

52 02543 เด็กชาย ธนวัฒน์ ประมวล

53 02635 เด็กหญิง พรสวรรค์ วรรณสิงห์

54 02426 เด็กชาย กุลกันต์ สายทอง

55 03425 เด็กหญิง ณหทัย แจ้งสันต์

56 02623 เด็กหญิง ปุณณิศา แรกขึ น

57 02402 เด็กหญิง กนกภัทร แช่มช้อย

58 02743 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เสน่หา

59 02760 เด็กชาย สุชิน อินทรศิริ

60 02685 เด็กชาย ภูวิชัย วิทิตวรโชติ

61 02524 เด็กหญิง ณิชานาฏ วังศรีวิโรจน์

62 02542 เด็กชาย ธนภัทร ศรีวรรณภูมิ

63 02484 เด็กชาย ฐรรษภง ศรีทอง

64 02750 เด็กชาย สิทธิชัย เอ่ียมสมบูรณ์

65 02766 เด็กชาย สุภเวช ค้วนสมบุญ

66 02549 เด็กชาย ธเนศพล มลิเวช

67 02545 เด็กชาย ธนวิชญ์ วงเวียน

68 02439 เด็กชาย คุปต์ สุปินะ

69 02804 เด็กชาย ฮาฟีสต์ แยนา

70 02533 เด็กชาย ทวีวัฒน์ จิราโรจนเสถียร

71 02428 เด็กหญิง กุลณัชฌา ปิยะอภินันท์

72 02483 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ วิสิทธ์ิกรณ์

73 02895 เด็กชาย ปุริทัศน์ ชาญชิต

74 02681 เด็กหญิง ภาณุลดา เทียนม่ัน

75 02485 เด็กชาย ฐานพัฒน์ แซ่เอ๋ียว

76 02606 เด็กชาย ปรียวุฒิ มาลัย

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 39 - 76
มามอบตัวเวลา 10.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ปีการศึกษา 2565

1 02716 เด็กหญิง วรินดา พินิจกุล

2 02482 เด็กหญิง ญาณิศา เทพสิงเสาร์

3 02580 เด็กหญิง นาถลดา สร้อยกล่ิน

4 02794 เด็กหญิง อารีฟะห์ หะสาเมาะ

5 02486 เด็กหญิง ฐานิดา บัวทอง

6 02793 เด็กหญิง อารดา กรบ ารุง

7 02599 เด็กหญิง ประกายแก้ว บุดชา

8 02730 เด็กหญิง ศรีสุภัค สุรามิตร

9 02611 เด็กหญิง ปัณณพร สมปาง

10 02786 เด็กหญิง อริสรา หมัดเต้ีย

11 02630 เด็กหญิง พรชนิตว์ เน่ืองสมศรี

12 02709 เด็กหญิง ลลดา ศรีเทียมทอง

13 02459 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ อารีรักษ์

14 02656 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา พันศรี

15 02696 เด็กหญิง รวิปรียา จันทร์พงษ์

16 02771 เด็กหญิง สุวิกรานต์ เหลาธิ

17 02783 เด็กหญิง อภิกขนา คล้ายสวัสด์ิ

18 02567 เด็กชาย นภัสรพี วิศิษฎ์วโรดม

19 02429 เด็กหญิง กุลนัดดา สีผ่องใส

20 02687 เด็กหญิง มนัญชยา พิมายนอก

21 02626 เด็กหญิง เปมิกา เงินสุวรรณ

22 02460 เด็กชาย ชนกฤตณ์ ยุชมภู

23 02506 เด็กหญิง ณัฏฐชา ฆารภักดี

24 02561 เด็กหญิง ธาริษา ทิมโพธ์ิกลาง

25 02450 เด็กหญิง จิราพัชร คงธนสมุทร

26 03427 เด็กหญิง พิชญาภา พิชัยจารุเวศ

27 02560 เด็กหญิง ธาราทิพย์ วัฒนานันท์ ฮอดจ์

28 02449 เด็กชาย จิรภัทร อนุชน

29 02435 เด็กหญิง ขวัญฤดี วงษาชัย

30 02645 เด็กหญิง พิชชาพร แสนวัง

31 02578 เด็กหญิง นันท์นลิน พิมพ์ส าฤทธ์ิ

32 02513 เด็กชาย ณัฐญพล ค าเวียงจันทร์

33 02472 เด็กชาย ชานนท์ เตียตระกูล

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 1 - 33
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ



       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
       แบบลงลายมือช่ือมอบตัวนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4
       ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ไทย-สังคม ปีการศึกษา 2565

1 02593 เด็กหญิง ปพิชญา อัศวบ ารุงกุล

2 02452 เด็กชาย จุฑาภัทร์ ชุมฤทธ์ิ

3 02772 เด็กหญิง สุหทัย แต่งต้ัง

4 02433 เด็กหญิง ขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล

5 02571 เด็กหญิง นลินทิพย์ เหมือนดวง

6 02621 เด็กชาย ปิยภูมิ นาดี

7 02777 เด็กชาย อธิวัฒน์ ขยันกิจ

8 02731 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ แก้วจินดา

9 02553 เด็กหญิง ธัญชนก สุ่มอินมะดัน

10 02400 เด็กชาย กตัญญ์วัฒน์ ธงสินวาที

11 02516 เด็กหญิง ณัฐนพิน แช่มขุนขด

12 02420 เด็กชาย กันต์ธีร์ สิงห์มี

13 02573 เด็กหญิง นัฐกฤตา ชาวนาดอน

14 02747 เด็กหญิง สโรชินี ย่ิงนอก

15 02908 เด็กหญิง ญาณัจฉรา วัลสาย

16 02691 เด็กชาย แมทธิว เอลลิส

17 02446 เด็กหญิง จิตติภัทรา โสภา

18 02462 เด็กชาย ชนายุทธ อยู่ลือ

19 02785 เด็กหญิง อรรถพร วรรณรส

20 02699 เด็กหญิง รัฐนันท์ พิทักษ์พัฒนกิจ

21 02410 เด็กชาย กฤษดาภัทร์ โสดา

22 02515 เด็กชาย ณัฐธีร์ มเหศักด์ิพีรากร

23 02425 เด็กชาย กิติภูมิ อ่ิมสมบัติ

24 02586 เด็กหญิง บุณยวีร์ บัวชุม

25 02532 เด็กชาย ทฤษฎี ศุภกิจโยธิน

26 02703 เด็กชาย ราเชนทร์ ป่ินพิมาย

27 02897 เด็กชาย สุทัตตะ บุญนาค

28 02424 นาย กิตติวิน เงินจันทร์

29 02754 เด็กชาย สิรภพ ร าพึง

30 02755 เด็กชาย สิรวิชญ์ แสงแพร

31 02911 เด็กหญิง สาธินี พันธ์ุธวัชชัย

32 02421 เด็กชาย กันตพัฒน์ ทักษิณ

33 02603 เด็กหญิง ปริญญาพร ค าจัน

34 02736 เด็กชาย ศิรายุ สร้อยทรัพย์

35 02612 เด็กชาย ปัณณรุจน์ ศิรบารมีพัฒน์

36 02526 เด็กชาย ดวงดารา ดาราดวง

37 02569 เด็กชาย นราธรณ์ สร้อยทรัพย์

38 02690 เด็กชาย เมธาพร สมเจริญวัฒนา

39 02548 เด็กชาย ธนากร เสนาผัน

40 02627 เด็กชาย พงศกร พุ่มพวง

หมายเหตุล าดับท่ี
เลขประจ าตัว

นักเรียน
ช่ือ - สกุล

ให้นักเรียนรายช่ือล าดับที่ 1 - 40
มามอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
ในวันที่ 3 เมษายน 2565              
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ


