
เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 15668 เด็กชาย ธนพล เหล่าชะรา
2 15672 นาย มนัสนนท์ ผาบุตรลา
3 15675 เด็กชาย อิทธิพล นวลภูมิวรรณ
4 15725 นาย ธนวิชญ์ พลวุฒิ
5 15774 นาย ต้ังตระกูล สิทธิเสนา
6 15778 นาย ปิติกุล ศรีกุลคร
7 16449 นาย ฐิติพงศ์ อินอุ่นโชติ
8 16450 นาย ธราเทพ จุลรัตน์
9 16451 นาย พีรภัทร อินอุ่นโชติ
10 16452 เด็กชาย รัฐภูมิ มูลนิกร
11 16453 นาย ศิรายุทธ ดวงพา
12 16454 เด็กชาย เศรษฐวงค์ อดุลย์รัมย์
13 16455 นาย สุภกรณ์ สิหงกันยา
14 16456 นาย อรรถชัย สุภาพันธ์
15 16457 นาย อัจฉริยะ ไชยรัตน์
16 15676 เด็กหญิง กนกพิชญ์ แสงนุช
17 15677 เด็กหญิง จารุภา รัตนพิมาย
18 15678 เด็กหญิง ฐนิตา พรรณขาม
19 15679 เด็กหญิง ณัฐชาพร กันหารัตน์
20 15680 เด็กหญิง ดาริสา กิจช านาญ
21 15681 เด็กหญิง ธัญจิรา พร้อมโกสุม
22 15683 เด็กหญิง พัสนันท์ อรัญภูมิ
23 15684 เด็กหญิง วรัญญา จันทะดวง
24 15685 นางสาว วีรนันท์ วันโนมัย
25 15688 เด็กหญิง สุภาพร หาญชนะ
26 15689 เด็กหญิง สุภาวรรณ ทาหอม
27 15691 เด็กหญิง อรสุดา มีนาคะ
28 15714 เด็กหญิง แพรเงิน ถาอ่ินแก้ว
29 15717 เด็กหญิง ภัทราวดี พันชวนัส
30 15721 เด็กหญิง อาริสา สุ่มมาตย์
31 15744 เด็กหญิง อาทิตยา มณีโคตร
32 15804 เด็กหญิง มลธิชา ดีภา
33 15844 เด็กหญิง สุกิตตา ทะลิ
34 15855 เด็กหญิง ธนวรรณ ตระกูลย่ังยืน
35 16458 นางสาว จิรัชยา สาวิสิทธ์ิ
36 16459 นางสาว ฐิดาภา เสถียรเขต

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4

ห้อง ม. 4/1

ช่ือ-สกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด



37 16460 นางสาว รัชฎาภรณ์ เพ็ดนอก
38 16461 นางสาว วัชรี ทวีไชย
40 16462 นางสาว วิไลวรรณ ละครล า
41 16463 นางสาว ศิรินาฏ ภักดีไสย์
42 16464 เด็กหญิง อรปรียา นาแพง
43 16465 นางสาว อริสรา พรรณขาม

ครูท่ีปรึกษา 1. นายวีรพันธ์ุ   จิตรมานะ

2. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 15670 เด็กชาย พลพล พงษ์เหล่าง้ิว
2 15671 นาย พัชรพล ค าแหงพล
3 15674 เด็กชาย สันติพงษ์ บุญทศ
4 15693 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ สุขจันโท
5 15694 เด็กชาย จิระศักด์ิ วัดแผ่นล า
6 15696 เด็กชาย เตวิชญ์ แสงขุรัง
7 15698 เด็กชาย พลธกร โชติรัตน์
8 15700 นาย พีรพัฒน์ เรียมแสน
9 15701 เด็กชาย พีรภัทร์ สายธนู
10 15707 เด็กชาย สาละวิน ตะวัน
11 15708 เด็กชาย อนุชา หลักแวงมล
12 15726 นาย ธีรภัทร ชมภูบุตร
13 15729 นาย นันทิพัฒน์ วังมะฤก
14 15734 เด็กชาย อภินันท์ พรรณขาม
15 15749 นาย ณัฐพล พรมวาส
16 15757 เด็กชาย รุ่งโรจน์ โยกันยา
17 15768 นาย กานต์พนธ์ ผาบุตรา
18 15772 นาย เชษฐา ทองนรินทร์
19 15785 เด็กชาย วันดี ชาธรรมมา
20 16466 นาย กวีกรณ์ นิราช
21 16467 นาย กิติพันธ์ พรมสิงห์
22 16468 นาย ชินวุฒิ  อินอุ่นโชติ
23 16469 นาย ธีระเดช เพ็งปอภาร
24 16470 นาย นิติกร ไชยหะนิตย์
25 16471 นาย ภูริพัฒน์ มาดี
26 15686 นางสาว สิริกัญญา แสนยะบุตร
27 15690 เด็กหญิง อรยา พิมล
28 15709 เด็กหญิง เบญญาภา เศษทอง
29 15711 นางสาว พิญาดา ฉ  าแสง
30 15719 เด็กหญิง สุกัญญา สีกรม
31 15720 เด็กหญิง สุทธิรักษณ์ นะตะ
32 15737 เด็กหญิง เบญจพร ระวาดเสริฐ
33 15739 เด็กหญิง เย็นจิตร เสนาฤทธ์ิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4
ห้อง ม. 4/2



34 15740 เด็กหญิง วราภรณ์ โปมินทร์
35 15745 เด็กหญิง อาริยา จิตไทย
36 15791 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ขจรจิต
37 16057 นางสาว นรรัตน์ วาทีภักดี
38 16472 นางสาว ปฏิพร กรรณรัตน์
39 16473 นางสาว พัชราวรรณ สุ่มมาตย์
40 16474 นางสาว พิมพ์ชนก เฉียดหนองยูง
41 16475 นางสาว พีรดา ภูศิลา
42 16476 นางสาว วรัญญา สังข์เสวก
43 16477 นางสาว สาวิตรี เกตุตากแดด

ครูที ปรึกษา 1. นายธิบดี เพชรสม

2. นางสาวลลิตา  ลิรัมย์





เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 15727 นาย ธีรวุฒิ โคตรักษา
2 15746 นาย กิตติพงษ์ พูลสวัสด์ิ
3 15748 นาย   เจษฎา บุบผาพิลา
4 15751 นาย ธนาธิป พัฒนผล
5 15752 นาย ธีรภัทร ม่ันหมาย
6 15753 นาย ธีร์วรา บุตรปราบ
7 15756 นาย บุญส่ง คีกระโทก
8 16271 นาย กิตติวีร์ ทนุพรรณ
9 16272 นาย ธราเทพ นิลพันธ์
10 16478 นาย ณภัทร เผือกนวล
11 15712 นางสาว พิณทองแท้ ไชยพิลา
12 15760 นางสาว จิรัชญา หอมขุนทด
13 16479 นางสาว กุลชิดา รัตนตรัยวงศ์
14 16480 นางสาว วริศรา สิทธิสังกรณ์
15 16481 นางสาว สิริยากร นาคะโซ
16 16482 นางสาว อินธุภา พลอาจ

ครูท่ีปรึกษา 1. นางวรรณภา  จัดสุวรรณ

2. นางสาวสิรินดา  จัดสุวรรณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด

ช่ือ - สกุล

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4

ห้อง ม. 4/3



เลขท่ี เลขประจ ำตัว หมำยเหตุ
1 15673 นายวีระภาพ   วงศ์พานิชย์
2 15786 นายศักด์ิศรี   นุศาสตร์สังข์
3 15789 นางสาวเกศราภรณ์    เบ็ญจะ
4 15792 นางสาวชนาภา  สุริหาร               
5 15793 นางสาวชนารดี  โพธ์ิวิเศษ
6 15795 นางสาวณัฐวดี   สังวิบุตร  
7 15797 นางสาวนภัทร   สมยัญพล
8 15800 นางสาวพิมพสิริ   คันยุไร
9 15801 นางสาวพิริยากร   จะโนรัตน์
10 15802 นางสาวเพ็ญพิชชา   ศรีอารัญ
11 15803 นางสาวมนปริยา   พลช านิ
12 15805 เด็กหญิงรณรยา   เศษโถ
13 15808 นางสาวสุชัญญา   แก้วมะไฟ
14 15809 นางสาวสุธาสินี   ชูข า
15 15811 นางสาวอารยา   จันทะสิงห์
16 16065 นางสาวจิราภรณ์   นึกหาการ
17 16246 นางสาวฐิดาภา  วะริยาท
18 16483 นางสาวเบญญาภา  พันทะนา
19 นางสาววรัญญา  สังข์เสวก
20 16484 นางสาววรินทิพย์  โพธ์ิตันค า

ครูท่ีปรึกษา 1. นายศุภณัฐ  รัตนแสง

2. นางสาวพรพิชญา  โพธ์ิพันธ์ุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร ร้อยเอ็ด

รำยช่ือนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4

ห้องม. 4/4
ช่ือ - สกุล


