
เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 30994 นำย ณัฐพงษ์ สุธงสำ
2 30995 นำย ธำนินทร์ จ่ิมอำษำ
3 30996 นำย ธีทัต ชินมำ
4 30997 นำย นวพล บุญทวีไพศำล
5 30998 นำย พงศกร จันทร์เเจ่ม
6 30999 นำย ภัทรพล ลอยฟ้ำ
7 31000 นำย ศุภกร หลักทอง
8 31001 นำย สมเจตน์ ค ำสีลำ
9 31002 นำงสำว กนกวรรณ วินิจสุมำนนท์
10 31003 นำงสำว กมลชนก คุณละ
11 31004 นำงสำว กัญญำณัฐ วุฒิสำร
12 31005 นำงสำว กิตติกำญจน์ ฤทธ์ิทำนันท์
13 31006 นำงสำว จำรวี สุริสำร
14 31007 นำงสำว จิรพร โคตรเคร่ือง
15 31008 นำงสำว จุฑำมำศ กรมพันธ์
16 31009 นำงสำว จุฬำลักษณ์ สุขผล
17 31010 นำงสำว ชนิสรำ ชูเเก้ว
18 31011 นำงสำว ชลธิชำ วิปัดทุม
19 31012 นำงสำว ญำดำ เเสงเพชร
20 31013 นำงสำว ฐิตำภำ เเก่นท้ำว
21 31014 นำงสำว ณัฐวดี พลวงศ์
22 31015 นำงสำว ธัญพิชชำ บุรำณสำร
23 31016 นำงสำว ธำรทิพย์ ถำมูลเลด
24 31017 นำงสำว นวพรหมพร ไชยตะวงค์
25 31018 นำงสำว ประภำพร ก ำไรทอง
26 31019 นำงสำว พรเพ็ญ เพียสำ
27 31020 นำงสำว พิชญำภำ ฟ้ำกระจ่ำงชัยสิน
28 31021 นำงสำว พิยดำ เเสงสว่ำง
29 31022 นำงสำว โยทกำ สุริยันต์
30 31023 นำงสำว รมย์รวินท์ ค ำลือ
31 31024 นำงสำว รัตนำภรณ์ หวังประเสริฐ
32 31025 นำงสำว วรัญญำ บุรำณสำร
33 31026 นำงสำว วรำภรณ์ ยุทธเนตร
34 31027 นำงสำว วัชริญำ เกตุนันท์
35 31028 นำงสำว วิลำสินี โพธ์ิตำก
36 31029 นำงสำว ศิรินำถ โมศิริ
37 31030 นำงสำว สิดำพร ดอนสีไชย
38 31032 นำงสำว เสำวภำ พรมส่วน
39 31033 นำงสำว อัจริยำ สุวรรณรำช
40 31034 นำงสำว อำรยำ มีสุข
41 31035 นำงสำว อุษำวดี ศิริบุญ

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31036 นำย จีระศักด์ิ วงศ์ปฐม
2 31037 นำย ธนกฤษ ขันทอง
3 31038 นำย ธนพล สุรินทร์เลิศ
4 31039 นำย ธีระชัย บุญอยู่
5 31040 นำย ธีระศักด์ิ หันจำงสิทธ์ิ
6 31041 นำย เธียรศุภร ทองพิทักษ์
7 31042 นำย ปรเมศวร์ โทบุตร
8 31043 นำย พงษ์ศิริ มำตรำช
9 31044 นำย ภัทรพล อินธิสำร
10 31045 นำย อนุวัติ ทำนศิล
11 31046 นำย อริยวัฒน์ ปัตไตร
12 32312 นำย สิทธิศักด์ิ โทบุตร
13 31047 นำงสำว กรนันท์ อักษร
14 31048 นำงสำว กิตติยำ รักสนิท
15 31049 นำงสำว เก็จเพชร เเพงสำร
16 31050 นำงสำว จิรำนันท์ จันสุพันธ์
17 31051 นำงสำว จิรำพร สุตตำสอน
18 31052 นำงสำว ชนำกำนต์ ฝุ่นเงิน
19 31053 นำงสำว ณัฏฐฌำ พินธุนิบำตร
20 31054 นำงสำว ณัฐณิชำ ศิลำเเดง
21 31055 นำงสำว ณัฐพร จันทร์มำลำ
22 31056 นำงสำว ทิพย์สุดำวัลย์ วอนอก
23 31057 นำงสำว ธัญญำทิพย์ อุปกำ
24 31058 นำงสำว ธัญญำรัตน์ บุรำณเดช
25 31060 นำงสำว นภสร พร่ ำย่ี
26 31061 นำงสำว เบญจวรรณ สมทอง
27 31062 นำงสำว ปฏิมำกร คุณมี
28 31063 นำงสำว ปรำณปริยำ ไมค์ทร่ี
29 31064 นำงสำว ปรียำนุช ทรงควำมสง่ำ
30 31065 นำงสำว ปวิตรำ อุปครรำช
31 31066 นำงสำว พรทิพำ สันโดด
32 31067 นำงสำว รจิตำ ศรีรำชสนไทย
33 31068 นำงสำว รติมำ โถบ ำรุง
34 31069 นำงสำว รัชณิดำ สุขขำ
35 31070 นำงสำว วรรัตน์ กวำนดำ
36 31071 นำงสำว วำสลิน เขียวอ่อน
37 31072 นำงสำว วิชชุดำ จุดตะโพน
38 31073 นำงสำว ศศิธร หวำนจิต
39 31074 นำงสำว ศิริญำ สีดำดำน
40 31075 นำงสำว สุนิตำ ทองหน่อหล้ำ
41 31076 นำงสำว อภิชญำ วระจันทร์
42 31077 นำงสำว อรนิตรำ บุญสิงห์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31078 นำย คุณำนนท์ รัตนวิเชียร
2 31079 นำย ชนะจิตร พำนิชย์
3 31080 นำย ณรงค์ฤทธ์ิ สีดำดิษฐ์
4 31081 นำย เดชนะ เสือสำ
5 31082 นำย ทองเเท้ เเสงลี
6 31083 นำย ธนเดช สำรบำล
7 31084 นำย ธนำกรณ์ ทองพิชัย
8 31085 นำย ธวัชชัย วงศ์ใหญ่
9 31086 นำย ธีรศักด์ิ ธนะค ำดี
10 31087 นำย นลธวัช เเกระหัน
11 31088 นำย ประทีป คุณมี
12 31089 นำย ภัทรพงษ์ อนุวงษำ
13 31090 นำย ภูมินทร์ รัตนมุงคุณ
14 31091 นำงสำว กนกวรรณ ช่วยขุน
15 31092 นำงสำว กัญญำรัตน์ ฤำษี
16 31093 นำงสำว กัณฐิกำ สิงห์งำม
17 31094 นำงสำว กุลลิสรำ หม่ืนหน้ำบุรำณ
18 31095 นำงสำว กุสุมำ ลัทธิลม
19 31096 นำงสำว จิตรำนุช ไชยรบ
20 31098 นำงสำว ชนัฐกำนต์ รำชำหงษ์
21 31099 นำงสำว ณัฎฐพรรณ สีสถำน
22 31100 นำงสำว ณัฐชำ เเสนวันดี
23 31101 นำงสำว ณัฐธิดำ จันทร์สีโคตร
24 31102 นำงสำว ธัญรดำ พระรำช
25 31103 นำงสำว ธีริศรำ มะนิรำช
26 31104 นำงสำว นันทิกำนต์ ไหมนำรี
27 31105 นำงสำว นันธิดำ เเผนบุตร
28 31106 นำงสำว นิรชำ จันทร์หอม
29 31107 นำงสำว นิรชำ โพธ์ิชัย
30 31108 นำงสำว ปณิดำ พรหมปัญญำ
31 31109 นำงสำว ปณิตำ ฝูงใหญ่
32 31110 นำงสำว ปัญญำพร ใจช่วง
33 31111 นำงสำว พรทิพำ รักษำรำช
34 31112 นำงสำว ภรัชดำ สุวิรัตน์
35 31113 นำงสำว รุจิรำ กบิลพัฒน์
36 31114 นำงสำว วริษำ เอกตำเเสง
37 31115 นำงสำว ศศิวิมล จ ำปำศิลป์
38 31116 นำงสำว ศิรินญำ โคตรจันทร์
39 31117 นำงสำว สุภำพร วิยะพัฒน์
40 31118 นำงสำว อรกริยำ เเก้วใส
41 31119 นำงสำว อำภำศิริ สัตสี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31120 นำย กิตติธัช บุตรประสำร
2 31121 นำย จิรำยุ หนูพันธ์
3 31122 นำย ตะวัน พันธสำ
4 31123 นำย ธิติวุฒิ พรหมนอก
5 31125 นำย ธีรภัทร รักษำเเสง
6 31126 นำย ธีรวัฒน์ สีดำรักษ์
7 31127 นำย พัสกร ค ำภูษำ
8 31128 นำย พีรภัทร์ ไชยรำช
9 31129 นำย มุจจลินทร์ เเสนโท
10 31130 นำย สิทธิพล อนุรักษ์ถิรวัฒน์
11 31131 นำย สุรเดช อรรถสำร
12 31132 นำย อภินันท์ เจริญธรรม
13 31133 นำย เอกรำช สำสอน
14 31134 นำงสำว กัญญำรัตน์ วรรณพรหมณ์
15 31135 นำงสำว จิรำภรณ์ บ่อค ำเกิด
16 31136 นำงสำว ฐิติรัตน์ พิทักษ์รัตนพงษ์
17 31137 นำงสำว ณัฐชยำ บุญเฮ้ำ
18 31138 นำงสำว ณัฐชยำ สระเเจ่ม
19 31139 นำงสำว ตะวันฉำย กำริก
20 31140 นำงสำว ธิดำรัตน์ เเก้วกำหลง
21 31141 นำงสำว นพวรรณ ธงศรี
22 31142 นำงสำว นิชำพิชญ์ ไชยสีทำ
23 31143 นำงสำว ปณิดำ ธิรำชรักษ์
24 31144 นำงสำว ปนิดำ โพนธำนินทร์
25 31145 นำงสำว ประทุมทอง บรรเทำ
26 31146 นำงสำว ประภำวี พันสิติ
27 31147 นำงสำว ปิยธิดำ โลมำสำ
28 31148 นำงสำว เปรมวิภำ ชินจักร
29 31149 นำงสำว พิมพ์ลักษณ์ สกุลเจริญกิจ
30 31150 นำงสำว เพชรลดำ พลับเพลิง
31 31152 นำงสำว ยุวดี ว่องไว
32 31153 นำงสำว วิภำวณี พรมสำกล
33 31154 นำงสำว วิมลรัตน์ เชียงทอง
34 31155 นำงสำว ศรันพร เเก้วล้วน
35 31156 นำงสำว ศิริวนันท์ จันบุดดี
36 31157 นำงสำว สุนิศำ พรมค ำ
37 31158 นำงสำว สุพรรณษำ สำระพัฒน์
38 31159 นำงสำว อนิศรำ สำรมำนิตย์
39 31160 นำงสำว อำริษำ พิกุล
40 31161 นำงสำว อำรียำ กำรสอน
41 31650 นำงสำว ภัคจีรำ โพธิทัก
42 31651 นำงสำว สริตำ พันเสนำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/4 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31162 นำย พิษณุ สูตรไชย
2 31163 นำย วัฒนพัฒน์ ศรีรัง
3 31652 นำย จีระเดช วิชัยพรหม
4 31166 นำงสำว กนกภรณ์ พูดหวำน
5 31167 นำงสำว ขนิษฐำ หม้ันจิตร
6 31168 นำงสำว ชนนิกำนต์ พลเศษ
7 31169 นำงสำว ชนันธร กันหำฤกษ์
8 31171 นำงสำว ญำดำ อักษรจรรยำ
9 31172 นำงสำว ณัฐกมล สุทธิอำจ
10 31173 นำงสำว ธนภรณ์ ยันตะพันธ์
11 31174 นำงสำว นงนภัส ยะพลหำ
12 31175 นำงสำว นภำวรรณ ฐำนะ
13 31177 นำงสำว ปภัสสร พลลำภ
14 31178 นำงสำว พรชิตำ บุตรมำ
15 31179 นำงสำว พรพิมล เเสนสำคร
16 31180 นำงสำว พรรวินท์ นำมรักษำ
17 31181 นำงสำว พิมพ์ชนก ศิริหัตถ์
18 31182 นำงสำว ภัทรดำ ทิพย์ประสงค์
19 31183 นำงสำว ภัทรลดำ ศรีลำวงค์
20 31184 นำงสำว รัตนพร ตันปิง
21 31185 นำงสำว รุ่งอรุณ จันทพรม
22 31187 นำงสำว วริศรำ จินดำสวัสด์ิ
23 31188 นำงสำว วัสสวดี อ่อนท้ำว
24 31189 นำงสำว วิภำวดี หนองคุณสำร
25 31190 นำงสำว วิลัยพร อุปโคตร
26 31191 นำงสำว ศิรประภำ เสนำพิทักษ์
27 31192 นำงสำว ศิรภัสสร เสระพล
28 31193 นำงสำว ศิรินันท์ สรวงศิริ
29 31194 นำงสำว สกุลกำญจน์ จันทร์เพ็ง
30 31195 นำงสำว สรินญำ เดชเสน
31 31196 นำงสำว สิริโสภำ พุ่มเเก้ว
32 31198 นำงสำว สุนิสำ มำตวงษ์
33 31200 นำงสำว อรอุมำ หล้ำบุดดี
34 31201 นำงสำว อลิชำ ทับลำ
35 31202 นำงสำว อลิษำ วรรณนำ
36 31203 นำงสำว ออมทรัพย์ รัตนโคกสูง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31204 นำย กตัญญู ตุรวรรณ์
2 31205 นำย ชนำธิป รักหญำติ
3 31206 นำย ชิษณุพงศ์ เเพงพำ
4 31207 นำย ธนำกร ม่ิงเเสง
5 31208 นำย ธนำนิวัฒน์ โสภำไฮ
6 31209 นำย ธำรทอง พรหมภัคดี
7 31210 นำย พิเศษ เเก้วค ำสอน
8 31211 นำย วรวัฒน์ นิธิพงษ์ไพบูลย์
9 31212 นำย วัชรพงศ์ รสธรรม
10 31214 นำงสำว กมลชนก หอมพันนำ
11 31215 นำงสำว กัญญำภัค ทองค ำศรี
12 31216 นำงสำว กัญญำรัตน์ ประชุม
13 31217 นำงสำว เกวริน คนว่อง
14 31218 นำงสำว ณัฐณิชำ โพสำวัง
15 31219 นำงสำว ณัฐธิดำ ค ำสำว
16 31220 นำงสำว ธนำพร อ่อนฤทธ์ิดิลก
17 31221 นำงสำว ธันญำภรณ์ สำยสอน
18 31222 นำงสำว บุษกร ชนะพล
19 31223 นำงสำว ปัญญำพร อินธิเเสน
20 31224 นำงสำว พรวนัช ไชยวำน
21 31225 นำงสำว พัชริญำ กุลบุตร
22 31226 นำงสำว พัชริยำ นำมเกียรติ
23 31227 นำงสำว พิชญำ อุดทำ
24 31228 นำงสำว เเพรววิพรรณ พำนน้อย
25 31229 นำงสำว มณฑกำนต์ พัฒนำ
26 31230 นำงสำว มณีวรรณ ทุมพันธ์
27 31231 นำงสำว รัศมี หำญกล้ำ
28 31232 นำงสำว ลักษิกำนต์ วงศ์อนุ
29 31233 นำงสำว วรำกร นำไชย
30 31234 นำงสำว วริศรำ ปำนิเสน
31 31235 นำงสำว วิญำดำ สรรค์ประสิทธิ
32 31236 นำงสำว ศศิกำนต์ เสง่ียมมีเจริญ
33 31237 นำงสำว ศิริกัลยำ ธรรมไทยทิพย์
34 31238 นำงสำว ศิริกำนดำ ขุนหำญ
35 31239 นำงสำว ศิริรัตน์ พลรักษำ
36 31240 นำงสำว อนัญญำ พรมนอก
37 31241 นำงสำว อนันญำ สีน้อยขำว
38 31242 นำงสำว อภิชญำ สัพโส
39 31243 นำงสำว อมรรัตน์ ปัญจำรักษ์
40 31244 นำงสำว อริตำ รักษำกิจ
41 31245 นำงสำว อริสำ สำรบำล
42 31647 นำงสำว นำรินทร์ จันทร์เต็ม
43 31653 นำงสำว สุทธิดำ นำคะอินทร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/6 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31246 นำย กัญจน์ ค ำคง
2 31247 นำย เกียรติศักด์ิ นพน้อม
3 31248 นำย ชัยฤทธ์ิ เเนบตู้
4 31249 นำย ไชยวัฒน์ มำริชิน
5 31250 นำย ธนำฐิติ เเสนสีดำ
6 31251 นำย ธีรภัท ไชยรบ
7 31252 นำย ธีรภัทร์ พัชรินทร์พิทยำ
8 31253 นำย นฤบดินทร์ จันทสิงห์
9 31254 นำย วิทยำ บุญหงษ์
10 31255 นำย วิศรุต อ ำนำจ
11 31257 นำย สุริยำ ตำสืบ
12 31258 นำย อรัณธรรม ธิโสภำ
13 31259 นำงสำว กนกวรรณ พลเสนำ
14 31260 นำงสำว กัญญำภรณ์ ศีลำจำรวัฒน์
15 31261 นำงสำว กิตติญำภัทร พวงประดิษฐ
16 31262 นำงสำว เกวรินทร์ เเวงวรรณ
17 31263 นำงสำว จันทกำนต์ ฤทธิธรรม
18 31265 นำงสำว ณรัญญำ เนตรศักด์ิ
19 31266 นำงสำว ณัฐธิดำ ภำวงศ์
20 31267 นำงสำว นลินรัตน์ พินิจมนตรี
21 31268 นำงสำว นันทชพร กวยตะคุ
22 31270 นำงสำว นิศำรัตน์ เเสงกล้ำ
23 31271 นำงสำว บัณทิตำ รู้บุญ
24 31272 นำงสำว บุญยำนุช สัพโส
25 31273 นำงสำว เบญญพร สงวนนำม
26 31274 นำงสำว ปทิตญำ ครุฑละ
27 31275 นำงสำว พนิดำ เเสนวิฤทธ์ิ
28 31276 นำงสำว พรศิรินทร์ ชินโน
29 31277 นำงสำว เพชรเเก้ว สุทธิอำจ
30 31279 นำงสำว ภัทรมณี สัตย์นำโค
31 31280 นำงสำว วรรณวิศำ เเผวชมภู
32 31281 นำงสำว วริศรำ ป้องพันธ์
33 31282 นำงสำว ศิริญำ ค ำทอง
34 31283 นำงสำว ศิรินญำ ศรีสวรรค์
35 31284 นำงสำว ศิริลักษณ์ ศิริบุญ
36 31285 นำงสำว ศุภำนิช จันทรเสน
37 31286 นำงสำว สุภัสสร สีรำชเลำ
38 31287 นำงสำว อัญชริกำ ศรีสองเมือง
39 31608 นำงสำว ณัฐสุดำ ลำงสันเทียะ
40 31645 นำงสำว ณัฐกุล โอณำวัฒน์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/7 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31288 นำย ณัฐพล ช่ืนชม
2 31289 นำย ธนพนธ์ ริก ำเเง
3 31290 นำย ธีรเมธ บุญถึง
4 31291 นำย บุญช่วย เซ็งมณี
5 31292 นำย พรมนัส มหำมำตย์
6 31293 นำย พลวัฒน์ ทรงสุนทรวัฒน์
7 31294 นำย พุฒินำท ทับพิลำ
8 31296 นำย ภัทรพล ทองสลับ
9 31297 นำย ภูริภัทร ปุณริบูรณ์
10 31298 นำย วีระชัย ทองน้อย
11 31299 นำย สิทธิพล โคตรปัญญำ
12 31300 นำย อภิสิทธ์ิ ละติเดช
13 31301 นำงสำว กชกร ค ำตำนิตย์
14 31302 นำงสำว กมลวรรณ เชิงหอม
15 31303 นำงสำว กรรณิกำร์ ผันผ่อน
16 31304 นำงสำว จรินยำ กนึกรัตน์
17 31305 นำงสำว ฐิติยำ พำอำสำ
18 31306 นำงสำว ธนำภรณ์ ต้นสมรส
19 31307 นำงสำว ธำริณี บุตรประชำ
20 31308 นำงสำว นฤมล คชำผล
21 31309 นำงสำว บุญสิตำ คนซ่ือ
22 31310 นำงสำว ปภำวี เร่ิมศรี
23 31311 นำงสำว ปรำงศิริ อุปโคตร
24 31312 นำงสำว พัชรำภรณ์ ศิริเติม
25 31313 นำงสำว พิชญำภำ วิภำวิน
26 31315 นำงสำว ไพลิน ลัดสุ
27 31316 นำงสำว มธุรดำ กงลีมำ
28 31317 นำงสำว ยศวดี อัศววิมล
29 31318 นำงสำว รัตนำวลี ดีสำ
30 31319 นำงสำว วรัญญำ บุญเพ้ีย
31 31320 นำงสำว ศรินภรณ์ ฤทธิธรรม
32 31321 นำงสำว ศิโรรัตน์ วงศ์ประทุม
33 31322 นำงสำว สุพรรณษำ กำงทอง
34 31324 นำงสำว หทัยรัตน์ ศรีสวรรค์
35 31325 นำงสำว อภิชยำ ทรำยทอง
36 31326 นำงสำว อัจจิมำ บัวลี
37 31327 นำงสำว อัญชญำ ศุภรรัตน์
38 31328 นำงสำว อัญไชญำ สำเจียร
39 31329 นำงสำว อำรยำ เส็งประชำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/8 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31330 นำย จิตรนำถ เเสงจันทร์
2 31331 นำย ฉัตรมงคล สว่ำงเมือง
3 31333 นำย ฐิติพงศ์ ศรีงำม
4 31334 นำย ณัฐชนน เจริญศรี
5 31335 นำย ปุณณำนันท์ โอภำตะวงศ์
6 31337 นำย ภูวดล เเมลงภู่
7 31338 นำย วิทยำ วงศ์เอำะ
8 31339 นำย วีรวัฒน์ วรรณพัฒน์
9 31340 นำย ศุภณัฐ สุทธิอำจ
10 31341 นำย เอกปวีย์ จันทะดี
11 31342 นำงสำว กมลวรรณ คงทน
12 31343 นำงสำว กมลวรรณ จันทร์เสนำ
13 31344 นำงสำว กัลยำณี ค ำโทพล
14 31345 นำงสำว กุลสตรี อินธิสำร
15 31346 นำงสำว ขวัญฤดี ชำเเสน
16 31347 นำงสำว จนิจตำ โคตรบุรี
17 31348 นำงสำว จุฑำพร บุตรสะอำด
18 31349 นำงสำว ชลิดำ วันโสภำ
19 31350 นำงสำว ฐิติยำ สว่ำงโศก
20 31351 นำงสำว ทิพปภำ ลักษณะเป้ีย
21 31352 นำงสำว ธนพร เเสนหอม
22 31353 นำงสำว ธัญชนก ชำมะลิ
23 31354 นำงสำว ธิดำรัตน์ จันโคตรเเก้ว
24 31355 นำงสำว ธิดำรัตน์ สัตยำกุม
25 31356 นำงสำว บุษญำกร สำยเเวว
26 31357 นำงสำว ปวีณำ มิตะโคตร
27 31359 นำงสำว พรชิตำ สวัสดี
28 31361 นำงสำว พัฒน์นรี ศรีอ ำนวย
29 31362 นำงสำว พิมพ์ลภัส วรชิณ
30 31363 นำงสำว วรำงคนำง จันทำ
31 31364 นำงสำว ศศิกำญจน์ ทรัพย์สุวรรณ์
32 31365 นำงสำว ชรินทร์ทิพย์ เวียงวิเศษ
33 31366 นำงสำว สุทธิพร บุญศรี
34 31367 นำงสำว สุธัญญำ ศรีหำวงษ์
35 31368 นำงสำว สุพัตตำ เเก้วมำลุน
36 31370 นำงสำว อรปรียำ เเพงศรี
37 31371 นำงสำว อริษรำ กุลชำ
38 31617 นำงสำว ปำริชำติ เเสนเมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/9 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31374 นำย จิรภัทร พวงร้อย
2 31375 นำย ณัฐพงศ์ สิงห์โสภำ
3 31376 นำย ณัฐพงษ์ ไชยเลิศ
4 31377 นำย ธนบดี มูลตรีเเก้ว
5 31378 นำย ธนภัทร วงค์กำ
6 31379 นำย นัฐวุฒิ พรมวัง
7 31380 นำย พงศ์ตระกูล ว่องไว
8 31381 นำย พงศธร พูลสวัสด์ิ
9 31382 นำย พงษ์ศักด์ิ หล้ำศรี
10 31383 นำย รังสิมันต์ุ ค ำพิลำ
11 31384 นำย วัชร์ธินันต์ เดชกุลรัมย์
12 31385 นำย สิทธิศักด์ิ บรรณำรักษ์
13 31386 นำย สุทธิชำติ เอ็นดู
14 31388 นำย อิรำธิวัฒน์ บันโสภำ
15 31389 นำย เอมอำ ดอนทองหำ
16 31390 นำงสำว จิรำพร ศรีซ่ง
17 31391 นำงสำว กฤตชญำ ไผ่ล้อมส ำเล
18 31392 นำงสำว ชนิศวรำ โสมำบุตร
19 31393 นำงสำว ชมพูนุช เอ้ืออำรีย์กูล
20 31394 นำงสำว ชยุดำ ค ำควร
21 31395 นำงสำว ฐำนิตำ เฉยฉิว
22 31397 นำงสำว ธัญญำรัตน์ สำยสมบัติ
23 31398 นำงสำว ธันยพร จันทองไสย
24 31399 นำงสำว ธันยมัย ธิโสภำ
25 31400 นำงสำว เนตรปรียำ สุวรรณโคตร
26 31401 นำงสำว ปำณิศำ ฮุยเสนำ
27 31402 นำงสำว พัณพัสสำ จ ำใบรักษ์
28 31403 นำงสำว ฟำติมำ ฮำลมีด  ซำลมำน  อัลซำกี
29 31404 นำงสำว ภัทรทิยำ ปรำโมทย์จิตร
30 31405 นำงสำว ภำวิดำ คุ้มตัว
31 31406 นำงสำว ศศิธร พันธ์วงศำ
32 31407 นำงสำว ศิริยำภรณ์ สุทธิประภำ
33 31408 นำงสำว ศิริวรรณ ยืนนำน
34 31409 นำงสำว สิรำวรรณ พวงพ้ัว
35 31410 นำงสำว สิริยำกร ตุ่ยไชย
36 31411 นำงสำว สุชำนำฏ เเก้วมุงคุณ
37 31413 นำงสำว สุดำรัตน์ ประสมศรี
38 31415 นำงสำว อำรียำ นำมเเสน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/10 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31416 นำย กรชวัล ทุมวงค์
2 31417 นำย ก้องภพ กรวิรัตน์
3 31418 นำย กิติพัฒน์ ทดชุมเธียรวิทย์
4 31419 นำย จตุภัทร ธิวะโตเจริญ
5 31420 นำย จักรพงศ์ สีวงษำ
6 31421 นำย ชนวีร์ สีสินโท
7 31422 นำย ชลธร ไชศรีจันทร์
8 31423 นำย ชัยวัฒน์ ศรีค ำวงษ์
9 31424 นำย ไชยวัฒน์ วงศ์ชมภู
10 31425 นำย ดรัญพงศ์ วงษ์ศรีชำ
11 31426 นำย เดชพนต์ ผำสีดำ
12 31427 นำย ต้นปืน โพธ์ิร่มเย็น
13 31429 นำย ธนวัฒน์ ธรรมจิตร
14 31430 นำย ธีรเดช ปลัดลม
15 31431 นำย นรำวิชญ์ เเก่นท้ำว
16 31432 นำย ปกรณ์ กำญจนกันโห
17 31433 นำย ปณิธำน ขันทะชำ
18 31434 นำย ปิติพล กองโพธ์ิ
19 31435 นำย ยรรยง ต้นเกษ
20 31436 นำย สรรเพชญ บัวโฮม
21 31437 นำย สุวินัย เเสงเเก้ว
22 31438 นำย อนุชำ ท้ิงช่ัว
23 31439 นำย เอกเอมร อินทร์ใจเอ้ือ
24 31440 นำงสำว ชฎำพร ย่ิงนอก
25 31441 นำงสำว ฐิติวรดำ ไชยพยวน
26 31442 นำงสำว นวพร พลท้ำว
27 31444 นำงสำว ฤดีชนก ใบภัคดี
28 31445 นำงสำว สุพรทิพย์ มูลดำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/11 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31446 นำย จีรชัย อยู่เย็น
2 31447 นำย ณัฐวัตร เหล่ำนคร
3 31448 นำย ธนกร ผดุงศักด์ิภัคดี
4 31450 นำย ธีรภัทร์ ม่ันคง
5 31451 นำย ธีรวัต ทิพพร
6 31453 นำย วรกำนต์ กองทองนอก
7 31455 นำย วุฒิชัย บุญเก้ือ
8 31480 นำย ตะวันฉำย วงเวียน
9 31456 นำงสำว กนกวรรณ ณ น่ำน
10 31457 นำงสำว กนกวรรณ สุทธิประภำ
11 31458 นำงสำว กุสุมำ กำหอม
12 31459 นำงสำว คณภรณ์ ร่ำงกำย
13 31461 นำงสำว ชลธิชำ เมืองเเทน
14 31462 นำงสำว ณัฐกำนต์ เก้ือทำน
15 31463 นำงสำว ณัฐธิดำ สอนสมนึก
16 31464 นำงสำว ณิชมน บุรวัตร์
17 31465 นำงสำว นิชนันท์ พวกเมืองพล
18 31467 นำงสำว ภัทรลดำ สพำนทอง
19 31468 นำงสำว โยษิตำ เเจ้งจิตร
20 31469 นำงสำว รักหทัย คุณำพรม
21 31470 นำงสำว วิลำวัณย์ หำวิเศษ
22 31471 นำงสำว ศุภรัตน์ เชิดชม
23 31472 นำงสำว สุธำกร คุณวงศ์
24 31473 นำงสำว อนัญญำ จันทร์กล่ิน
25 31474 นำงสำว อรนิภำ อินทร์ลี
26 31475 นำงสำว อำภำพร พิมพ์บุญ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/12 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31476 นำย ก้องภพ นันทลักษณ์
2 31477 นำย ฉัตรวิทย์ โคตะมูล
3 31478 นำย ชนำธิป เเสนเเก้ว
4 31481 นำย เเท่งทอง ประก่ิง
5 31482 นำย ณพงศ์ธัช ภัทร์อุดมจ ำรัส
6 31483 นำย นครินทร์ เเหวนนิน
7 31484 นำย ปริเยศ พิมพำเลีย
8 31485 นำย รัชชำนนท์ โสพล
9 31486 นำย สิริวัฒน์ ฉิมมำลำ
10 31487 นำงสำว กุลนิษฐ์ พิมพำ
11 31488 นำงสำว กุลนิษฐ์ สุขเพ็ง
12 31489 นำงสำว ชนิลนำถ อนุศำสน์
13 31490 นำงสำว ชิดชนก ปู่บุตรชำ
14 31491 นำงสำว ณิชมน ธะนะคุณ
15 31492 นำงสำว ตรีรักษ์ ช่องบัว
16 31493 นำงสำว ทักษพร ขุรำษี
17 31494 นำงสำว ทัศวรรณ ขันทอง
18 31495 นำงสำว ธนัชพร นำจะรวย
19 31496 นำงสำว นิภัทร์ อัยวรรณ
20 31497 นำงสำว เนตรดำว โสดำวิชิต
21 31498 นำงสำว บำลิกำ สิริวัฒนธำดำ
22 31499 นำงสำว ประกำยเเก้ว มำพร
23 31500 นำงสำว พรญำณี สอนสมนึก
24 31501 นำงสำว พิมพ์ชนก สำขำมุละ
25 31502 นำงสำว ภรณ์ทิพย์ บุบผำวำส
26 31503 นำงสำว ภัทรวดี บุญมำวงษำ
27 31504 นำงสำว มัทนพร วงศ์สง่ำ
28 31505 นำงสำว รัชนีกร มีทองเเสน
29 31506 นำงสำว วริศรำ ค ำคูณค ำ
30 31507 นำงสำว วิมลสิริ สำขำมุละ
31 31508 นำงสำว วิยะดำ ขำมช่วง
32 31509 นำงสำว สิรินำถ คูณป่ำข่ำ
33 31510 นำงสำว สุภำวดี เล้ียงผำสุข
34 31511 นำงสำว อริยำ ทองใคร้
35 31512 นำงสำว อำริยำ ไชยเชษฐ
36 31654 นำงสำว อโนมำ เหลำพรม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/13 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31513 นำย กิตติศักด์ิ โสภำ
2 31514 นำย ฐณเดช สุกทน
3 31515 นำย ธนกฤต หงษ์โต
4 31517 นำย ธนพนธ์ ล้อมฤทธ์ิ
5 31518 นำย พสธร นำมกำสำ
6 31519 นำย รัฐปรำชญ์ พรร่ืนเริง
7 31520 นำย วชิรำวุธ ลือเเสน
8 31521 นำย สมยศ สีลำลิด
9 31522 นำงสำว เจนจิรำ ปำระพิมพ์
10 31523 นำงสำว ชนนิกำนต์ ค ำวิละ
11 31524 นำงสำว ณัชชำ โยระบัน
12 31525 นำงสำว ณิชำภัทร หลักงำม
13 31526 นำงสำว นรภัทร ทรงศรี
14 31530 นำงสำว ปิยธิดำ หงษ์ทอง
15 31531 นำงสำว ปุณชรัสม์ิ อุ่นตำ
16 31532 นำงสำว พรทิพย์ พรหมพล
17 31533 นำงสำว ยอดชีวัน อำมำตย์มนตรี
18 31534 นำงสำว ยุภำพร ค ำทวี
19 31535 นำงสำว วรัญญำ ลีละครจันทร์
20 31536 นำงสำว วัชรำภรณ์ สอนสมนึก
21 31537 นำงสำว วันวิสำข์ โถเเพงจันทร์
22 31538 นำงสำว วิภำวี ค ำมูล
23 31539 นำงสำว วิริญญำภรณ์ อินทะเสย์
24 31540 นำงสำว วิลำวัณย์ ชัยมัฌชิม
25 31541 นำงสำว ศศิรินันท์ ศรีนนท์
26 31542 นำงสำว ศิริลักษณ์ เเสนนำเรียง
27 31543 นำงสำว ศุภลักษณ์ สิทธิสงครำม
28 31544 นำงสำว สริตำ มูลอำมำตย์
29 31545 นำงสำว สิริวิมล ขันดี
30 31546 นำงสำว สุทธิดำ กล่ินเกษร
31 31547 นำงสำว สุทธิดำ รักษำกุล
32 31548 นำงสำว อรอุมำ หัสรินทร์
33 31549 นำงสำว อินธิรำ อุดมพร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/14 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31550 นำย ก้องเกียรติ สุวรรณกำร
2 31551 นำย นครินทร์ สำลีวงษ์
3 31553 นำย ภูริทัต หะไว
4 31554 นำย มนัสพงศ์ นำมชุ่ม
5 31555 นำย อรรณพ ทองลอง
6 31556 นำย อรรถกร อุตรรักษ์
7 31557 นำงสำว กรกมล พรมวัง
8 31558 นำงสำว กัญญำณัฐ พำวังรำช
9 31559 นำงสำว กัญญำมำศ ป้องกลำง
10 31560 นำงสำว กัลยำรัตน์ บุญละปิดตำ
11 31561 นำงสำว ชมัยพร ค ำภูเเสน
12 31562 นำงสำว ชลธิชำ เร่ิมศรี
13 31564 นำงสำว ณัฏฐำ สำยตำ
14 31565 นำงสำว ณัฐชนิกำ อำษำกิจ
15 31567 นำงสำว ธำรทิพย์ อังคุนันท์
16 31568 นำงสำว นภัสสร ล ำพำย
17 31569 นำงสำว บุญฑริกำ สมจันทร์
18 31570 นำงสำว ปณิดำ ไชยบุบผำ
19 31571 นำงสำว ปภำดำ โคตินุ
20 31574 นำงสำว เเพรวพรรณ พลเเพงขวำ
21 31576 นำงสำว ฟำริดำ พจนำ
22 31577 นำงสำว ภัทรำพร อุปโคตร
23 31578 นำงสำว รัตติกำนต์ ค ำวันดี
24 31579 นำงสำว รัตติยำ สำยมำยำ
25 31580 นำงสำว รัตนำ อำรีย์
26 31581 นำงสำว วรรณนิษำ มัชฌิมำ
27 31584 นำงสำว ศิริพร สิงห์ทอง
28 31585 นำงสำว สุชำนันท์ สำขำมุละ
29 31586 นำงสำว สุปรำณี บัวสกุล
30 31587 นำงสำว อธิชำ สงวนนำม
31 31588 นำงสำว อริชำ นำจันทัด
32 31589 นำงสำว อำภัสรำ คุณสมบัติ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/15 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 31256 นำย สมคิด เกรม  เเวนเดนฮูเวล
2 31590 นำย จักริน สิทธิหำญ
3 31591 นำย ปฏิภำณ วนำใส
4 31592 นำย พำทิศ ค ำพวง
5 31593 นำย พิชิตชัย โคตรปัญญำ
6 31594 นำย มหิธร ทองเลิศ
7 31595 นำย ยูซึกิ นำกำมุระ
8 31646 นำย รพินทร์ รำมศิริ
9 31596 นำงสำว กมลชนก บุญเรือง
10 31598 นำงสำว กิจจำภรณ์ กนกหงส์
11 31599 นำงสำว เกตน์สิรี ธรรมรัตน์
12 31600 นำงสำว จินดำรัตน์ เหล่ำเงินทอง
13 31601 นำงสำว จิรัชยำ สกุลเจริญกิจ
14 31602 นำงสำว ชนิษฎำ ไตรทิพย์
15 31603 นำงสำว ชไมพรรณ มะเด่ือ
16 31604 นำงสำว ชรินรัตน์ โคตรปัจจิม
17 31605 นำงสำว ชลดำ ดีท่ำโพธ์ิ
18 31606 นำงสำว ญำดำ เกตะนันท์
19 31607 นำงสำว ณัฐธิดำ ตุนีย์
20 31610 นำงสำว ธัญจิรำ มีสันเท๊ียะ
21 31611 นำงสำว ธิมลฑำ โพสำวัง
22 31613 นำงสำว นันทิตำ สีหำรำช
23 31614 นำงสำว ปนัดดำ สีเมฆ
24 31615 นำงสำว ปภำวี พิลำวัน
25 31616 นำงสำว ปวันรัตน์ มะรัตน์
26 31618 นำงสำว พรพิมล พระอำมำตร์
27 31619 นำงสำว พรพิมล โสภำ
28 31620 นำงสำว พรรณพฤกษำ พลสิมมำ
29 31621 นำงสำว พัชรินทร์ พรมพล
30 31622 นำงสำว พิมพิกำ ยินดี
31 31623 นำงสำว มณีนุช บุญสงค์
32 31625 นำงสำว รุ่งริกำ ถูกดี
33 31627 นำงสำว ศศิธำดำ หม่ืนศรีพรม
34 31628 นำงสำว สำวิตรี จันดีสี
35 31629 นำงสำว สุภำวดี สัพโส
36 31630 นำงสำว องค์อร นำคพรมมินทร์
37 31631 นำงสำว อลิตำ ตุติ
38 31633 นำงสำว อุทุมพร เเซ่เหีย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/16 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน
ช่ือ - สกุล


