
เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31655 นำย กฤติพงศ์ โพธ์ิศรี
2 31656 นำย ฐิติกรณ์ สุวรรณกำร
3 31657 นำย ธนกร สุขะปุณพันธ์
4 31658 นำย ธนินทร์ ภู่ภมร
5 31659 นำย ธิษณ์ธีรกำนต์ บรรณ์ติเจริญโชติ
6 31660 นำย ปฏิพัทธ์ เลพล
7 31661 นำย พงษ์เพชร คุณวงศ์
8 31662 นำย พบธรรม ฟองชน
9 31663 นำย วรเศรษฐ เนตรถำวร
10 31664 นำย วิศวะ ภำโนมัย
11 31665 นำงสำว กษมำ ทองศิลำ
12 31666 นำงสำว กันยรัตน์ แสนจันทร์
13 31667 นำงสำว ชลดำ ทองสำ
14 31668 นำงสำว ญดำ วันทำวงศ์
15 31669 นำงสำว ณัฏฐำกร สุริยไชย
16 31670 นำงสำว ธนำภำ นำโควงค์
17 31671 นำงสำว ธัญญำรัตน์ ยศรักษำ
18 31672 นำงสำว นภัสสร เพียรโคตร
19 31673 นำงสำว นริศรำ บุตรละคร
20 31674 นำงสำว นวินดำ สำนุศิษย์
21 31675 นำงสำว ปริตำ บุตรษยำ
22 31676 นำงสำว ปริศนำ ค ำตำนิตย์
23 31677 นำงสำว ปำนตะวัน วัดพ่วงแก้ว
24 31678 นำงสำว พลอยรัตน์ พิพัฒน์กุล
25 31679 นำงสำว พิชำมญช์ุ เบ้ำคันที
26 31680 นำงสำว พิมพ์มำดำ จันทะเนตร
27 31681 นำงสำว พุทธพร พวงเพชร
28 31682 นำงสำว ภัทรำพร แสนรำช
29 31683 นำงสำว มนรดำ จิตเจริญ
30 31684 นำงสำว รัตติยำ ประพนธ์
31 31685 นำงสำว วรพิชชำ ม่ันคูณ
32 31686 นำงสำว วรรณิสำ นำมบุรี
33 31687 นำงสำว วรัญญำ เบ้ำค ำ
34 31688 นำงสำว ศุภำพิชญ์ อุ่มจันสำ
35 31689 นำงสำว สวรรญำ เจริญศิริ
36 31690 นำงสำว สิริวิมล ประกำรแก้ว
37 31691 นำงสำว อภิญญำ ยศรักษำ
38 31692 นำงสำว อำทิตยำ พลเย่ียม
39 31693 นำงสำว อำรียำ ไขกะวิง

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31694 นำย ทินภัทร จรกรรณ์
2 31695 นำย พีรณัฐ พลอ ำนวย
3 31696 นำย ภูตะวัน รักษ์รู้
4 31697 นำย ภูบดินทร์ ตุ้มทอง
5 31698 นำย วสิษฐ์พล พันชนกกุล
6 31699 นำย วำคิม สุตัน
7 31700 นำย สิรวิทย์ ถำบุตร
8 31701 นำงสำว กมลทิพย์ ต้นโพธ์ิ
9 31702 นำงสำว กันติชำ พงศ์พิพัฒน์สกุล
10 31703 นำงสำว กัลยำ เรืองอร่ำม
11 31704 นำงสำว จิรนัน คงทวี
12 31705 นำงสำว ชนกนันท์ แก่นปัดชำ
13 31706 นำงสำว ชนำพร พำวงค์
14 31707 นำงสำว ชยำภรณ์ ทัศคร
15 31708 นำงสำว ฐนัฎฌำ ปัคคะมำ
16 31710 นำงสำว ทรงอัปสร วงศ์กำฬสินธ์ุ
17 31711 นำงสำว ทิพรดำ ดวงพร
18 31712 นำงสำว ธนัฐดำ พรมเกษำ
19 31713 นำงสำว ธัญพร ฤทธิธรรม
20 31714 นำงสำว เนติกำญจน์ ยุรปัทมกำร
21 31715 นำงสำว บุษกร สุนำรักษ์
22 31716 นำงสำว ประภัสรำ สุวะไกร
23 31717 นำงสำว ปุณยำพร สำมำรถ
24 31718 นำงสำว พัทธมน มำละอินทร์
25 31719 นำงสำว พิมพ์ชนก จันทะเนตร
26 31720 นำงสำว พิมพ์รัตน์ บุตรชำติ
27 31721 นำงสำว มิลยำ โคตรสำลี
28 31722 นำงสำว รสิตำ จันทะวงษำ
29 31723 นำงสำว วรัทยำ ดุงศรีแก้ว
30 31724 นำงสำว วิชชุตำ ค ำภูแสน
31 31725 นำงสำว ศศิวิมล ยำเจริญ
32 31726 นำงสำว ศิรดำ แสนหล้ำ
33 31727 นำงสำว ศิริพร มำฆะพรศิริ
34 31728 นำงสำว ศิริลักษณ์ วงศ์สง่ำ
35 31729 นำงสำว สิรินทรำ สิงห์บุญมี
36 31730 นำงสำว สุรดำ จันดำวงศ์
37 31731 นำงสำว อรธิดำ ร่วมเกษ
38 31732 นำงสำว อลิสำ ศรีช ำนำญ
39 32311 นำงสำว ฐิติพร กำลวิบูลย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31733 นำย กิตติวัฒน์ ดวงพรม
2 31734 นำย ณฐนันท์ ค ำพล
3 31735 นำย ธนวัฒน์ ประคองวงษ์
4 31736 นำย บุริศร์ สมบัติดี
5 31737 นำย พีรฉัตร ไตรทิพย์
6 31738 นำย พีรชัย สุทำวรรณ์
7 31739 นำย วรุตม์ จันทศรี
8 31740 นำงสำว กนิษฐำ พันธะศรี
9 31741 นำงสำว กมลรัตน์ หยกพงศ์กนก
10 31742 นำงสำว กมลวรรณ ทุมมำรักษ์
11 31743 นำงสำว กัญญำภัค นำมเดช
12 31744 นำงสำว กัญญำวีร์ สุวรรณชัยรบ
13 31745 นำงสำว กัลญำรัตน์ พิมพำนิช
14 31746 นำงสำว กิตติยำภรย์ ค ำพวง
15 31747 นำงสำว จันทิรำ หล้ำหิบ
16 31748 นำงสำว จิรัชญำ หมุนลี
17 31749 นำงสำว ชลลดำ สีสอน
18 31750 นำงสำว ชุตินันท์ ภูมี
19 31751 นำงสำว ณัฐิกำ พิมพสุทธ์ิ
20 31752 นำงสำว ธนิพร ธงศรี
21 31753 นำงสำว ธัญญำพร จันทะโสม
22 31754 นำงสำว ธัญสิริ ศรีแก้ว
23 31755 นำงสำว นภำภรณ์ วรรณวิเศษ
24 31756 นำงสำว เนำวรัตน์ พรหมผำย
25 31757 นำงสำว ปณิตำ โคกสุพรม
26 31758 นำงสำว พรนภำ สีสัน
27 31759 นำงสำว พรรนิภำ พรมนำถ
28 31760 นำงสำว พัณนิภำ ธงศรี
29 31761 นำงสำว แพรวพรำว วงศ์ภำค ำ
30 31762 นำงสำว ภิรัญญำ สุรำชวงค์
31 31764 นำงสำว ลลิตำ พ้นทุกข์
32 31765 นำงสำว วรรณวิษำ พิมงคล
33 31766 นำงสำว ศศิวิมล สำรพัฒน์
34 31767 นำงสำว ศุภำพิชญ์ ไขแสงจันทร์
35 31768 นำงสำว สัตตบงกช วงวันดี
36 31769 นำงสำว สุจิรำ สุธำ
37 31770 นำงสำว อนัญญำ มะเด่ือ
38 31771 นำงสำว อัจฉริยำพร โงนมณี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31772 นำย ชินวัฒน์ บุญพำ
2 31773 นำย ฐิตินันท์ โคตระโคตร
3 31774 นำย ไตรทศ ทองเช้ือ
4 31775 นำย ธนเทพ ปำมุทำ
5 31777 นำย พัทธพล ศักด์ิอ ำนวย
6 31778 นำย พิทักษ์ ภำวะดี
7 31779 นำย ภำนุทัศน์ เหลือจันทร์
8 31780 นำย สมวิริยะ ไชยวงค์
9 31781 นำย สุรนำท หงษ์ชูตำ
10 31782 นำย อนุวัฒน์ โตโนลำ
11 31784 นำงสำว ชลิตำ พิมพำชำติ
12 31785 นำงสำว ฐิติภำ ศรีสถำน
13 31786 นำงสำว ณัฐฏฐำภรณ์ วงศ์กระจ่ำง
14 31787 นำงสำว ณัฐธิดำ เตยรินจันทร์
15 31788 นำงสำว ธนวรรณ นุ่นสวัสด์ิ
16 31789 นำงสำว ธัญชนก รักษำบุญ
17 31790 นำงสำว นลินทิพย์ โภคำพำณิชย์
18 31791 นำงสำว พรชิตำ ใขค ำ
19 31792 นำงสำว ภัคจิรำ สุอินทร์
20 31793 นำงสำว ภัทรำวดี พิรุณรัตน์
21 31794 นำงสำว มำลินี โพสำวัง
22 31795 นำงสำว มุจรินทร์ แสงโยธำ
23 31796 นำงสำว รวิสรำ พำลี
24 31797 นำงสำว รุ้งนภำ พิมมำลำ
25 31798 นำงสำว วรวลัญช์ ผันผ่อน
26 31799 นำงสำว วัชรีพร เกษรมำลำ
27 31800 นำงสำว วิมลสิริ อินทธิสำร
28 31801 นำงสำว ศรัณย์พร แก่นนอก
29 31802 นำงสำว ศิรประภำ ออมสิน
30 31803 นำงสำว ศิรินภำ แสงแก้ว
31 31804 นำงสำว ศิรินภำ ใสโยธำ
32 31805 นำงสำว สโรชำ เจนภูมิเดช
33 31806 นำงสำว สมัชญำ จันทร์โคตรแก้ว
34 31807 นำงสำว สุธำริณี แช่มมี
35 31808 นำงสำว สุธินันท์ มะโนมัย
36 31809 นำงสำว สุพัตรำ รักกุศล
37 31810 นำงสำว อนุภัทร วงศ์อนุ
38 32304 นำงสำว วริศรำ ทองอินทรำ

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31811 นำย กิตติพันธ์ จันปลิว
2 31812 นำย ทรงพล โสภำคะยัง
3 31813 นำย ทศวรรษ ทันเเล้ว
4 31814 นำย ธีรพล พันพละ
5 31815 นำย พรเสก พรมพล
6 31816 นำย พัฒนพงษ์ ศรีบุตร์
7 31817 นำย พันไมล์ พิมพ์บรรณ
8 31818 นำย ภำนุวิชญ์ แจ่มสุวรรณ
9 31819 นำย ภูริภัทร ตรีรัตน์
10 31820 นำย ศิริวัชร สีสด
11 31821 นำย สุรวุฒิ โมระดำ
12 31822 นำย อลงกฤต ไชยบุบผำ
13 31823 นำย อำนนท์ พันธ์ุทอง
14 31824 นำงสำว กัญญำณัฐ ปัญจพันดร
15 31825 นำงสำว เคย์ซ่ี โคตรแสง
16 31826 นำงสำว จิดำภำ พรมโคตร
17 31827 นำงสำว ณัฐณิชำ ฉิมพำลี
18 31828 นำงสำว นันทชพร จันทะดี
19 31829 นำงสำว นันธดำ มุ่งหมำย
20 31831 นำงสำว ปนัดดำ กังขอนนอก
21 31832 นำงสำว ปภำวี พำรำ
22 31833 นำงสำว ประภำสิริ หำระมี
23 31834 นำงสำว ปวีณ์ธิดำ ค ำเเสนตัน
24 31835 นำงสำว ปำริสำ เปรียมปิด
25 31836 นำงสำว พรนภำ สุริยภูมิ
26 31838 นำงสำว พิชญำภรณ์ ฝ่ำยขันธ์
27 31839 นำงสำว เมทิณี เสนค ำ
28 31840 นำงสำว วรินทร ขจรเพชร
29 31841 นำงสำว ศิรินทิพย์ เล่ือยกระโทก
30 31842 นำงสำว ศิริวรรณ ช่วยรักษำ
31 31843 นำงสำว สลิษำ โพธ์ิงำม
32 31844 นำงสำว สิริยำกร คนเพียร
33 31845 นำงสำว สุภำพร จันทร์โคตรแก้ว
34 31846 นำงสำว สุริษำ บุญล้ ำ
35 31847 นำงสำว อนิญชนำ อำจศิริ
36 31848 นำงสำว อริสำ เสนค ำ
37 31849 นำงสำว อำรียำ ภูมิดง
38 32305 นำงสำว วริสรำภรณ์ ปะพะลำ
39 33031 นำงสำว พรสุดำ แสนกล้ำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/5 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31850 นำย คุณธรรม พรหมโสภำ
2 31851 นำย เจตนิพัทธ์ โทเกำะ
3 31852 นำย เจษฎำภรณ์ ป่ินใจ
4 31853 นำย ณัฐวุฒิ ทองพอก
5 31854 นำย เทพทักษิณ ผ่องแผ้ว
6 31855 นำย ธนำกรณ์ เทพำรักษ์
7 31856 นำย ธีรพงศ์ ประชุมสุข
8 31857 นำย ปณชัย รังษี
9 31858 นำย ภำรดร ธรรมศิริ
10 31859 นำย ภูวดล ศรีบุญ
11 31860 นำย รัฐปกรณ์ วีรวรรธ์กุล
12 31861 นำย อติภูมิ ชิชัยยำง
13 31862 นำย อธิบดี พระโนเรศ
14 31863 นำย อิสรำชัย วิเศษศรี
15 31864 นำงสำว กิตติมำ วิไชมูล
16 31865 นำงสำว จิรำภรณ์ ประจักษ์โก
17 31867 นำงสำว ชลดำ มีระหันนอก
18 31868 นำงสำว ชลลดำ แมดมีเหง้ำ
19 31869 นำงสำว ญำณิศำ ต้นล ำภู
20 31870 นำงสำว ญำนกร ศุภณัฎฐ์
21 31871 นำงสำว ญำนิศำ โพธ์ิจันทร์
22 31872 นำงสำว ณัฐวดี สุวรรณสิงห์
23 31873 นำงสำว ณัฐวิภำ โสดำภักด์ิ
24 31874 นำงสำว ทัศรำภรณ์ แก้วแก่นคูณ
25 31875 นำงสำว ทิตำพร พรหมทัน
26 31876 นำงสำว ธันยำรัตน์ ฤทธิธรรม
27 31878 นำงสำว ปนัดดำ ชัยมัฌชิม
28 31879 นำงสำว ปรีดำพรรณ หล้ำหิบ
29 31880 นำงสำว พรธิตรำ ศรีษะ
30 31881 นำงสำว พิชญำภำ แซ่ซี
31 31882 นำงสำว ยุพำรัตน์ สุดไทย
32 31883 นำงสำว วรัญญำ บุตรเพ็ง
33 31884 นำงสำว ศศิปพำ นำมคุณ
34 31885 นำงสำว สุนันทำ ตุ่มแก้ว
35 31886 นำงสำว สุภำวิกำ พำวงค์
36 31887 นำงสำว อรปรียำ อำนัย
37 31888 นำงสำว อำรียำ ศรีกะพำ
38 32306 นำงสำว กนกวรรณ เทพวงค์ษำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31889 นำย กฤษฏ์ อุดมศรี
2 31890 นำย ณัฐสิทธ์ิ ประภำกำร
3 31891 นำย ทักษ์ดนัย หันจำงสิทธ์ิ
4 31892 นำย ธนวัตน์ บุตตะวัง
5 31893 นำย ธีรำพัทธ์ เเสงชำติ
6 31894 นำย บัณฑิต ขนันไทย
7 31895 นำย ลพีวิทย์ สิงห์หล้ำ
8 31896 นำย ศิรสิทธ์ิ อุระแสง
9 31897 นำย ศิลปกร ศรีสำคร
10 31898 นำงสำว กมลวรรณ เกษมรำช
11 31899 นำงสำว กรรณิกำ ท้ำวเนำว์
12 31900 นำงสำว เกวลิน มุลทำกุล
13 31901 นำงสำว จุฬำลักษณ์ ตรีเดช
14 31902 นำงสำว ชนม์นิภำ จอดนอก
15 31903 นำงสำว ชุติภำ ศิริวำร
16 31904 นำงสำว ญำณิศำ วงศ์อุลัย
17 31905 นำงสำว ณัฐริกำ กองแก้ว
18 31906 นำงสำว ดำวิตำ  ศรีสถำน
19 31907 นำงสำว ดุจเดือน พันธ์ชัย
20 31908 นำงสำว เทพสุดำ คุณกร
21 31909 นำงสำว ธีรดำ ศิริวำร
22 31910 นำงสำว นันทิกำนต์ เทพกัน
23 31911 นำงสำว ปณิดำ หันจำงสิทธ์ิ
24 31912 นำงสำว ประริตำ พลเดช
25 31913 นำงสำว พรรษำ ไชยรำ
26 31914 นำงสำว พรหมพร โมธรรม
27 31915 นำงสำว ภัทรพร สีละวัน
28 31916 นำงสำว รัญชิดำ อินทรเกษม
29 31917 นำงสำว วรกำนต์ หม่ืนไตร
30 31918 นำงสำว วรรณิภำ จันทะโสม
31 31919 นำงสำว วริศรำ กรุณำน ำ
32 31920 นำงสำว วริษำ ศรีบุญ
33 31921 นำงสำว วิชชุดำ กุลสุวรรณ
34 31922 นำงสำว ศศิธร กันหำลำ
35 31923 นำงสำว ศิริวรรณ พรมสำกล
36 31924 นำงสำว สุดำรัตน์ ประทำพันธ์
37 31925 นำงสำว สุพัตรำ นำสุรินทร์
38 31926 นำงสำว โสภิตำ แสวงกิจ
39 31927 นำงสำว อำรีรัตน์ ทองแดง

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/7 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31928 นำย ชวัลวิทย์ สำรสุข
2 31929 นำย ณัฐพงศ์ เอกแก้ว
3 31930 นำย ธนภัทร ระวันสุ
4 31931 นำย ธนำกร นนท์สะเกษ
5 31932 นำย พิชชำกร ฤำไกรศรี
6 31933 นำย ภูบดินทร์ อดใจ
7 31934 นำย ระพีวิชญ์ ศรีนุกูล
8 31935 นำย รัชชำนนท์ วิชัยวงษ์
9 31936 นำย วรธน ทรำนุกร
10 31937 นำย วรวิช หอมพิทักษ์
11 31938 นำย วัชระ สร้อยเสนำ
12 31939 นำย วุฒิชัย สินอ้วน
13 31940 นำย ศรำยุทธ ชำวกอเก่ำ
14 31942 นำย อธิวัฒน์ ค ำภูแสน
15 31943 นำย อิทธิเดช พลเย่ียม
16 31944 นำงสำว กัณณิกำ ค ำภูแสน
17 31945 นำงสำว กิตติมำ ค ำศรี
18 31947 นำงสำว ชญำนันท์ เงำสมรูป
19 31948 นำงสำว ชลธิชำ เช้ือแก้ว
20 31950 นำงสำว ชุติกำญจน์ ธรรมรัตน์
21 31951 นำงสำว ธนัชพร หอกลำง
22 31952 นำงสำว ธรรณพร โภคสมบูรณ์
23 31953 นำงสำว ธัญณิชำ สุวรรณเทน
24 31954 นำงสำว ธิดำรัตน์ พ่ัวบุญมี
25 31955 นำงสำว นิภำวรรณ สำรวงษ์
26 31956 นำงสำว ป่ินมนัส ปำนทอง
27 31957 นำงสำว พรพิมล ฤทธินวน
28 31958 นำงสำว พิมพ์ลลิน วงค์กลำง
29 31960 นำงสำว แพรวำ เหมะธุลิน
30 31961 นำงสำว ลัดดำวัลย์ ค ำภำสอน
31 31962 นำงสำว วิชุดำ พิมพ์พันธ์
32 31963 นำงสำว ศศิประภำ มำสุข
33 31964 นำงสำว สริตำ เบิกบำนดี
34 31965 นำงสำว สิริยำกร ไกยะ
35 31966 นำงสำว อรลิน หันจำงสิทธ์ิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/8 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31967 นำย กชพัฒน์ สันทำ
2 31968 นำย กฤติพงศ์ สัตถำผล
3 31969 นำย ชลชำติ ทองหน่อหล้ำ
4 31970 นำย ชลสิทธ์ิ หัศกรรจ์
5 31971 นำย ไชยำนนต์ โอกระโทก
6 31972 นำย ณภัทร มุ่งมำตร
7 31973 นำย ณัฐวุฒิ นำจันทร์ทอง
8 31974 นำย ธนภัทร มูลพิมพ์
9 31975 นำย บูรพำ สมแสน
10 31976 นำย ปุญญพัฒน์ ละโป้
11 31977 นำย พงศ์พิพัฒน์ ไชยสำร
12 31978 นำย พงษ์พิสุทธ์ิ กำญบุตร
13 31979 นำย ภควัต ลีลำศน์
14 31980 นำย วทัญญู ไกยฝ่ำย
15 31981 นำย วิชำนนท์ เขียววิชัย
16 31982 นำย ศรำวุฒิ พิมล
17 31983 นำงสำว กชกร จุงไทย
18 31984 นำงสำว กมลชนก วงศ์ประทุม
19 31985 นำงสำว กีรติกำ หิรัญอร
20 31986 นำงสำว จริญญำ น ำสุย
21 31987 นำงสำว จันทิมำ เรืองจิตร
22 31988 นำงสำว ชุติมำ คำนทอง
23 31989 นำงสำว ชุติมำ บุญใบ
24 31990 นำงสำว ณัฐิชำ พิศหวงค์
25 31991 นำงสำว ธฤษวรรณ ศรีวิลัย
26 31992 นำงสำว นิฒิวดี พิลำวงษ์
27 31993 นำงสำว บุญฐิตำ ชำรีโสม
28 31994 นำงสำว ปิยำภรณ์ บุญอภัย
29 31995 นำงสำว ภัทรำพร สุรวัชโกวิท
30 31996 นำงสำว ภัทรำวดี โสภัย
31 31997 นำงสำว วรรณพร ศรีแดน
32 31998 นำงสำว วรรณิภำ ทองภู
33 31999 นำงสำว ศศิธร รำชตรี
34 32000 นำงสำว ศุภำพิชญ์ ชนะกิจ
35 32001 นำงสำว สิรินทรำ เสำร์แก้ว
36 32002 นำงสำว สุนิตษำ บรรรทิพย์
37 32004 นำงสำว อริยำ แก้วพิลำ
38 32005 นำงสำว อินทิรำ โมระดำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/9 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32006 นำย คณำกร จ ำวัน
2 32007 นำย จิมม่ี ฟอร์ด
3 32008 นำย จิรำยุส โอภำตะวงศ์
4 32009 นำย ทินภัทร จินดำรัตน์
5 32010 นำย ธนะกฤษณ์ วรวิเศษ
6 32011 นำย ปฏิภำณ ศรีประไหม
7 32012 นำย ปรัชญำ พิกุลทอง
8 32013 นำย พลรัตน์ ชุมพล
9 32014 นำย พัทรพล อ.ท.ชม
10 32015 นำย ภำคภูมิ เป้ำไธสง
11 32016 นำย ภำนุวัฒน์ นำทองบ่อ
12 32017 นำย วรันธร ใจบุญธรรม
13 32019 นำย ศิวกร บุญโพธ์ิ
14 32020 นำย สหรัถ บัวล้ ำล้ ำ
15 32021 นำย สหรัถ ศิลำรักษ์
16 32022 นำงสำว กมลลักษณ์ มำละกำร
17 32023 นำงสำว เกษร เน่ืองแก้ว
18 32025 นำงสำว ชฎำพร สงกำผัน
19 32026 นำงสำว ชลลดำ ชำค ำลอด
20 32027 นำงสำว ชลิดำ มนตรี
21 32028 นำงสำว ชำลิสำ เเสงศรีงำม
22 32029 นำงสำว โชษิตำ พลสักขวำ
23 32030 นำงสำว ญำณิศำ ศิลำรักษ์
24 32031 นำงสำว ทิพววรณ อินเติม
25 32032 นำงสำว ธัญวรัตม์ สิมอ่อนศรี
26 32034 นำงสำว นิศำรัตน์ ปำทะวำด
27 32035 นำงสำว ปนัดดำ ศิลำขำว
28 32036 นำงสำว พรกนก อัมทฤทธ์ิ
29 32037 นำงสำว ลดำพร อะรันญะโสตร์
30 32038 นำงสำว ลลิตำ สำรธะวงศ์
31 32039 นำงสำว วนัชพร ผำลิชัย
32 32040 นำงสำว สิริกัญญำ นำไชย
33 32041 นำงสำว เสำวณี ศรีสว่ำง
34 32042 นำงสำว อรจรีย์ ไพรเขียว
35 32043 นำงสำว อัจฉริยำภรณ์ เจริญไชย

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/10 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32046 นำย จุลจักร มูลโพธ์ิ
2 32047 นำย เจษฎำภรณ์ พระโนรำช
3 32048 นำย ชัยศรี มีศิริ
4 32049 นำย ชิณณวรรธน์ จ ำชำติ
5 32050 นำย ณัฐกฤษณ์ หนองช้ำง
6 32051 นำย ดนุนันท์ สุขสมร
7 32052 นำย ดนุพล สีสำนอก
8 32053 นำย ติณณภพ ชอบพิศ
9 32054 นำย ทักษิณ กำริก
10 32055 นำย ธนโชติ สุวรรณชัยรบ
11 32056 นำย ธันวำ ทะพลนุสิทธ์ิ
12 32057 นำย ปรัชญำ พิมพะวะ
13 32058 นำย ปัญญำกร ชุมปัญญำ
14 32059 นำย พงศกร รู้เจน
15 32060 นำย ภำนุเดช ธงศรี
16 32061 นำย วุฒิภัทร สีสุพล
17 32062 นำย อภิวัฒน์ ผลจันทร์
18 32063 นำย อัครพล เอกอุ่น
19 32064 นำงสำว จอมขวัญ นำคศำลำ
20 32065 นำงสำว จันทร์จิรำ นำมปำกดี
21 32066 นำงสำว ชนิกำนต์ ปำสำนะเต
22 32067 นำงสำว ณัฐทิตำ ต้นสำย
23 32068 นำงสำว ณิชนันท์ กล้ำหำญ
24 32070 นำงสำว นรกมล พวงประดิษฐ์
25 32071 นำงสำว นรำกรณ์ หำงนำค
26 32072 นำงสำว เบ็ญจพร สรรพโส
27 32073 นำงสำว ปำลินี ศรีปัญญ
28 32074 นำงสำว พรรษ์ชนก ห้วยทรำย
29 32075 นำงสำว รัชฎำ เครือพันธ์
30 32077 นำงสำว วรำภรณ์ เถำดี
31 32078 นำงสำว วิภำพร หดรำช
32 32079 นำงสำว สร้อยฟ้ำ ไฮวัง
33 32080 นำงสำว สุภำพร รักษำแสง
34 32081 นำงสำว อริษำ สุอินทร์
35 32082 นำงสำว จำรวี ใจปิติ
36 32309 นำงสำว ศิรประภำ ไชยรบ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/11 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32083 นำย กฤษฏ์ิกลวัชร ย่ีสุ่นแซม
2 32084 นำย โฆษิต สมค ำ
3 32085 นำย จักรภัทร ไชยแสง
4 32086 นำย ณัฐพล สีดำมำตย์
5 32087 นำย ทศวรรษ หลังแก้ว
6 32088 นำย ธเนศ สรรพสิทธ์ิ
7 32089 นำย ธนโชติ วงศ์นิลจันทร์
8 32090 นำย ธนำกร บุญไชยศรี
9 32091 นำย ธรำเทพ ค ำจันทร์
10 32092 นำย นนทนันท์ พร่ ำย่ี
11 32093 นำย ปวริศ ขำวดี
12 32094 นำย พลวัต โอทำตะวงค์
13 32095 นำย พัชรพล สุจริต
14 32096 นำย อภิเดช ปุรำชกำ
15 32097 นำงสำว แก้วฟ้ำ เผ่ำพงษ์
16 32099 นำงสำว จำรวี จันทร์โคตร
17 32100 นำงสำว ทอฝัน สำรินทร์
18 32101 นำงสำว ธนัญญำ แสงรักษำ
19 32102 นำงสำว บุศชบำ ทิพเนตร
20 32103 นำงสำว พลอยชมพู บุญศิริ
21 32104 นำงสำว รัชฎำกร มงคลน ำ
22 32105 นำงสำว รัชนีกร มหำนิล
23 32106 นำงสำว รัตติยำ กิจเกวียน
24 32107 นำงสำว วิภำดำ ฉำบไธสง
25 32108 นำงสำว สุชำนำถ มหำเทียน
26 32109 นำงสำว สุดำรัตน์ พิมจันนำ
27 32110 นำงสำว อณิศำ กำญบุตร
28 32111 นำงสำว อรวรรณ นำใจคง
29 32112 นำงสำว อำจรีย์ งำมแสง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/12 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32113 นำย ปณิธิ ทองขำว
2 32114 นำย พีรพัฒน์ สว่ำงเนตร
3 32115 นำย ภูริภัทร ค ำเฉลียว
4 32117 นำย สหรัถ สุทธิธรรม
5 32118 นำย สุรบดินทร์ วงค์ค ำผิว
6 32119 นำงสำว กฤติญำ ไกรรัตน์
7 32120 นำงสำว กัณติชำ ด้วงเคน
8 32121 นำงสำว จิรัชญำ ข ำงำม
9 32122 นำงสำว จุฑำทิพย์ เกษเกษี
10 32123 นำงสำว ชรินรัตน์ ค ำชำลีวรำกูล
11 32124 นำงสำว ญำดำนภัส รัฐไสย
12 32125 นำงสำว ณัฐพร จันทบุตร
13 32126 นำงสำว ทิพยดำ ท่ำโทม
14 32127 นำงสำว ธนัญญำ วันเสน
15 32128 นำงสำว ธิติรัตน์ ไชยแก้ว
16 32129 นำงสำว ธีรพร อุดมลำภ
17 32130 นำงสำว นงนภัส ผลมุ่ง
18 32131 นำงสำว นฤมน โคตรมุงคุณ
19 32132 นำงสำว บุญมำตำ ผ่องแผ้ว
20 32133 นำงสำว ปทิตตำ พันธะสำ
21 32134 นำงสำว ปรียำนุช นำมแสน
22 32135 นำงสำว ปุญญิศำ บุตรสำระ
23 32136 นำงสำว พิมพ์ลภัส สำรีค ำ
24 32137 นำงสำว รุจิรำ ศรีโคตร
25 32138 นำงสำว ศิริวิมล พันธะสำ
26 32139 นำงสำว สุณัฏฐำ เกษรศรี
27 32140 นำงสำว สุธำสินี กำญจนะกันโห
28 32141 นำงสำว อริศรำ แสงชำติ
29 32142 นำงสำว อริสำ วิเจดีย์

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/13 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32143 นำย ครองศักด์ิ วะทันติ
2 32144 นำย ชัชวำล ภูยิหวำ
3 32145 นำย ณัฎฐพัชร เลำวกุล
4 32146 นำย ณัฐพงษ์ เเสงโยธำ
5 32147 นำย ณัฐวุฒิ ถินรำช
6 32148 นำย ธิติพงษ์ ศรีปัญญำ
7 32149 นำย นวพล จันทพล
8 32150 นำย พิชญุตม์ มิกรำช
9 32151 นำย รัชชำนนท์ ทองสุทธ์
10 32152 นำย สรยุทธ ภูวงศ์ษำ
11 32153 นำย สรวิชญ์ สกุลปีบ
12 32303 นำย วัชรกรณ์ สุนสุข
13 32307 นำย เจษฎำภรณ์ รัตนะ
14 32154 นำงสำว กมลวรรณ โจทย์ครบุรี
15 32156 นำงสำว กุลจิรำ พรมวัง
16 32157 นำงสำว เจนน่ีพิมพ์ ฟับบร้ี
17 32158 นำงสำว ชิดชนก ประกำยม่ันตระกูล
18 32159 นำงสำว ญำณิศำ ทุ่งรำช
19 32160 นำงสำว ธนพร พอินทร์
20 32161 นำงสำว นวพรรณ จันทวี
21 32162 นำงสำว ปนัดดำ ไชยทองศรี
22 32163 นำงสำว ปภำวี วิชนำ
23 32164 นำงสำว ปำนดวงใจ ชินสงครำม
24 32165 นำงสำว ปำริฉัตต์ พรหมภักดี
25 32166 นำงสำว ภัททิยำ ทองเสนำ
26 32167 นำงสำว วิชชุลดำ โสภำรักษ์
27 32168 นำงสำว วิรัยลักษณำ อักษร
28 32169 นำงสำว ศิริวดี พำนิชพันธ์ุ
29 32170 นำงสำว อนุธิดำ จักร์สำน
30 32172 นำงสำว อำรียำ ตอจับต้น
31 32173 นำงสำว อิศริญำภรณ์ เหมหำญ
32 32310 นำงสำว สริตำ นำมวงศ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/14 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32174 นำย กิตติศักด์ิ กิจชนะกำร
2 32175 นำย ชลสิทธ์ิ พรหมโคตร
3 32176 นำย ทักษิณ ฮว่ำงวัน
4 32177 นำย ธนวัฒน์ ก่ิงทอง
5 32178 นำย ธนำกร รันวงศำ
6 32179 นำย ปกรณ์ อุตเจริญ
7 32180 นำย ปรมัตถ์ สุริยะชัย
8 32182 นำย พิชัยยุทธ ชมภูทีป
9 32183 นำย พีรศิลป์ สระทอง
10 32184 นำย ภรำดร รำชธำ
11 32185 นำย รัชชำนนท์ ค ำเลิศ
12 32186 นำย สุรเกียรติ ศิริศรี
13 32187 นำย อรรถพล ศรีทะจักร์
14 32188 นำงสำว กุลธิดำ กุละนำม
15 32189 นำงสำว ขวัญจิรำ บัววิลัย
16 32190 นำงสำว จีรำภรณ์ ท ำทำทอง
17 32191 นำงสำว จุฑำรัตน์ พำเสน่ห์
18 32192 นำงสำว ชรินทร์ทิพย์ โยทองยศ
19 32193 นำงสำว ชลดำ มณีบู่
20 32194 นำงสำว ฐิติภำ ชูรัตน์
21 32195 นำงสำว ณัฐริชำ วำรีย์
22 32196 นำงสำว นรินทร โมลำศน์
23 32197 นำงสำว ปนัดดำ โพธิกมล
24 32198 นำงสำว ปำนไพรินทร์ เคนซ้ำย
25 32199 นำงสำว พงศ์พัชรำ แก้วก่ำ
26 32200 นำงสำว ภัททิยำ ทะวันทำ
27 32201 นำงสำว วรรณิดำ คงสุวรรณ
28 32202 นำงสำว สุวัจนี โล่ห์นำรำยณ์
29 32203 นำงสำว อรปรียำ อินธิสำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/15 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32204 นำย กฤษดี สวัสดี
2 32205 นำย จักรกฤษณ์ มำลัย
3 32206 นำย ญำณำรณพ ลีทอง
4 32207 นำย ณฐพร แก้วกำหลง
5 32208 นำย ธีรภัทร์ คุณวงค์
6 32209 นำย ระพีภัทร ทะศรี
7 32210 นำย วรวิทย์ ศิลำขวำ
8 32211 นำย วศิน วรบุตร
9 32212 นำย ศักด์ิสิทธ์ิ ศิริเรือง
10 32213 นำย สถิตพล อ่อนม่ิง
11 32214 นำย อดิเทพ พัวประเสริฐ
12 32215 นำงสำว กชกร สมสิงห์
13 32216 นำงสำว กนกกำญจน์ น ำสุย
14 32217 นำงสำว กนกวรรณ จุลชำติ
15 32218 นำงสำว กัลยำกร ขำระขันไชย
16 32219 นำงสำว ญำณิศำ มูลเมือง
17 32220 นำงสำว ณัฐพร แป่มจ ำนัก
18 32221 นำงสำว นิตติยำ แข็งฉลำด
19 32222 นำงสำว ปรียำภรณ์ พรมแพง
20 32223 นำงสำว พิชชำพร เกตนันท์
21 32225 นำงสำว มนิดำ ทีฆะสุข
22 32226 นำงสำว วริศรำ เรือนพิศ
23 32227 นำงสำว วิจิตรตรำ ช่ำงสอน
24 32228 นำงสำว ศิริพร ใจบุญ
25 32229 นำงสำว ศิริลักษณ์ ณรงฤทธ์ิ
26 32230 นำงสำว สไบทิพย์ หัตถะดล
27 32231 นำงสำว สำวิตรี ทำระแพน
28 32232 นำงสำว สุธิดำ พันธะรักษำ
29 32233 นำงสำว อภิญญำ ยะไวย์

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/16 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32234 นำย กิตติธัช ลือฉำย
2 32235 นำย กิตติพงษ์ นรบุตร
3 32236 นำย ชนะภัย ค ำควร
4 32237 นำย ชัชวำลย์ ไผ่ล้อมท ำเล
5 32238 นำย รัฐศำสตร์ ยะโสรำษฎร์
6 32239 นำย สิรภพ หลิม
7 32240 นำงสำว กัญญำณัฐ พงษ์ไทย
8 32241 นำงสำว กัญญำภัค ธิโสภำ
9 32242 นำงสำว จิตรำรัตน์ ค ำภูษำ
10 32243 นำงสำว นัทรียำ ปัญจรัก
11 32244 นำงสำว นันทวรรณ ภักตะชัย
12 32245 นำงสำว ปริญญำภรณ์ ดิษฐภักดี
13 32246 นำงสำว พิตตินันท์ ใจเย็น
14 32247 นำงสำว พิมลรัตน์ พิลำ
15 32248 นำงสำว ภัณฑิรำ สุขส ำรำญ
16 32249 นำงสำว ยุวลี อ ำพลพงษ์
17 32250 นำงสำว รัชนิดำ ลือชำพูล
18 32251 นำงสำว รัษฎำกร บุตรจันทร์
19 32253 นำงสำว วัลลยำ จันทร์โคตร
20 32254 นำงสำว ศสิวิมล ชิว
21 32255 นำงสำว ศิริณธร ไชยจักร์
22 32256 นำงสำว ศิรินภำ แก้วกำหลง
23 32257 นำงสำว สุชัญญำ ชิณศรี
24 32258 นำงสำว สุธิดำ ทิพเนตร
25 32259 นำงสำว อินทิรำ แม่นศิริ
26 32260 นำงสำว อิศริยำ เมืองฮำมพันธ์
27 32308 นำงสำว ชลลดำ ปำนพิมพ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/17 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32262 นำย ฉี ฮิน สำรมำนิตย์
2 32263 นำย ญำณำกร คชพล
3 32264 นำย ต้นตะวัน อุปจันทร์
4 32265 นำย นนทวัฒน์ ผ่ำนชมภู
5 32266 นำย ภูมินทร์ กำงทอง
6 32267 นำย อติโรจน์ เมธีสกุลพันธ์
7 32268 นำงสำว กนกทิพย์ แสนมิตร
8 32269 นำงสำว กมรวรรณ แสงโยธำ
9 32270 นำงสำว กฤติมำ นำเมืองรักษ์
10 32273 นำงสำว ดำลนำฏ เสนำสี
11 32274 นำงสำว นัจกร ภูอำบทอง
12 32275 นำงสำว นันทิกำนต์ แสนอุบล
13 32276 นำงสำว บงกช สังข์มำศ
14 32277 นำงสำว ปภำวรินทร์ เติมสุทำ
15 32278 นำงสำว พิสมัย จันทร์สวย
16 32279 นำงสำว พุธิตำ ฟองอ่อน
17 32280 นำงสำว วนิดำ ไชยสงค์
18 32281 นำงสำว วรำภรณ์ สุโพธ์ินอก
19 32282 นำงสำว สุภัสสร ชมภูพำน
20 32283 นำงสำว อนันตยำ ศรีลำวงค์
21 32284 นำงสำว อังคณำ ศรีละออง
22 32285 นำงสำว อำริยำ ม่ิงค ำ
23 32286 นำงสำว อิสรำรัตน์ โกพลรัตน์
24 32287 นำงสำว เอมิลี เกเร็ง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/18 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 32288 นำย เกียรติศักด์ิ ภูห้องเพชร
2 32289 นำงสำว ฉัตรชนก โฆษิตคณำทรัพย์
3 32290 นำงสำว ณัฐณิชำ สมบัติดี
4 32291 นำงสำว ทิพยำพร ศรีสวัสด์ิ
5 32292 นำงสำว นรมน ณรงค์ชัย
6 32293 นำงสำว นันทกำนต์ นันทะเสน
7 32294 นำงสำว พิชญำวัณฎ์ ชุติชัยกำญจน์
8 32295 นำงสำว ภูริชญำ ปำปะโต
9 32296 นำงสำว วรรณวิศำ จงประเสริฐสกุล
10 32297 นำงสำว วรัญชิญำ โยธำไชย
11 32298 นำงสำว วิชุดำ สิงสอน
12 32299 นำงสำว วีสวัสด์ิ บุระพุทธ
13 32300 นำงสำว สิริวิมล อ่ิมบุญสุ
14 32301 นำงสำว สุตำภัทร พลวงค์
15 32302 นำงสำว หทัยรัตน์ พำนประดิษฐ์

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/19 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำเกำหลี


