
เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 24947 ด.ช. สรัลธร วิมลรัตน์
2 25419 ด.ช. กฤษณพงศ์ ปานทอง
3 25420 ด.ช. ณัฐนนท์ ทองสง
4 25421 ด.ช. ทศวรรษ พุดปา
5 25422 ด.ช. ธนันชัย สิรีธัญพัฒน์
6 25423 ด.ช. ธวัชชัย กือสันเทียะ
7 25424 ด.ช. พรพรหม สิทธิสตพร
8 25425 ด.ช. ภานุพงษ์ หมุนทอง
9 25426 ด.ช. ยอด วรรณสุข
10 25427 ด.ช. รัฐศาสตร์ บัวเพชร
11 25428 ด.ช. วิสุทธิ์ สงวนทรง
12 25429 ด.ช. ศิริพงษ์ คงเดช
13 25431 ด.ช. อนุต อนุตธโต
14 25433 ด.ช. อ านาจ สุดสาคร
15 25434 ด.ญ.กุลณัฐกานต์ นัสการ
16 25435 ด.ญ.คณิตศิตา สถานพงษ์
17 25436 ด.ญ.ชรินรัตร์ สอนเฉลิม
18 25439 ด.ญ. ณัฎฐณิชา พีระโสภณ
19 25440 ด.ญ. ณัฐจารี อิทธิธนะวัฒน์
20 25441 ด.ญ.ทัศนีย์ พุม่พฤกษ์
21 25443 ด.ญ.น  าทิพย์ เข็มเพชร
22 25444 ด.ญ.บุณยานุช หวังเจริญ
23 25445 ด.ญ.ปรายฟ้า แตงอ่อน
24 25446 ด.ญ.ปาณิสรา ทองบุญเอียด
25 25447 ด.ญ.ปิน่บังอร แก้วบางพูด
26 25450 ด.ญ.พรรณพะสา แสดขุนทด
27 25453 ด.ญ.ภิญญาพัชร์ เจริญปริยฉัตร์
28 25454 ด.ญ. เมธาวี วานิตย์
29 25456 ด.ญ.วิมล วงค์อนันต์
30 25457 ด.ญ. ศิมาภรณ์ จันทะหงษ์
31 25458 ด.ญ. ศิริกร งามเหลา
32 25459 ด.ญ. ศิริลักษณ์ มูลเเสง
33 25460 ด.ญ. ศุภารัฏฐ์ บัวรุ่ง
34 25461 ด.ญ. สุจาริณี บึงแก้ว

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/1 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.......................................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25462 ด.ญ. สุธิษา อมาตยกุล
36 25463 ด.ญ. สุพรรษา สะสงค์
37 25464 ด.ญ. สุพิชญา แสงศิริ
38 25465 ด.ญ. สุมัลลิกา แย้มขจร
39 25467 ด.ญ.อรรถวดี สนอมพล
40 25733 ด.ช. สรวิศ อ านวยสาร
41 25739 ด.ญ.จิตราพร บุษมงคล
42 25745 ด.ญ. ฐิตาภา เรืองอยู่
43 25749 ด.ญ.ธิตินันท์ ภักมี
44 25763 ด.ญ.สนิษฐา ขัดเกลา
45 25777 ด.ช. นิภัทธ์ สุรินทร์ศรีรัตน์
46 25807 ด.ญ.พิมภัทร บวกไธสง
47 25856 ด.ญ.พิชญา เพ็งแจ่ม
48 25908 ด.ช. อุทัค สันลา

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

หมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/1 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..........................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ



เลข เลข

ที่ ประจ ำตวั
1 25468 ด.ช. ก้องภพ สุขพงษ์
2 25469 ด.ช. กิตตินันท์ สมอ่าง
3 25470 ด.ช. กิตติภูมิ มะโนรา
4 25471 ด.ช. จักรภัทร์ พึง่จะคล่ี
5 25473 ด.ช. จิรันดร จันทร์มณี
6 25474 ด.ช. ชนกานต์ บุษบา
7 25475 ด.ช. ณัฐวุฒิ พิมศรี
8 25476 ด.ช. แทนไท ขันตยาภรณ์
9 25477 ด.ช. ธนชิต ทิพโชติ
10 25478 ด.ช. ธนดล จารณะ
11 25480 ด.ช. ปฏิภาณ เอี่ยมสอาด
12 25481 ด.ช. ปารเมฆ โพธิกุล
13 25484 ด.ช. ภูนริศ ดอกกุหลาบ
14 25485 ด.ช. ภูวนาท นามวงศ์ไทย
15 25486 ด.ช. มนตรี เกียรติพันธ์
16 25489 ด.ช. สมประสงค์ เฉียบสูงเนิน
17 25490 ด.ช. สุกิจ จันทร์เพ็ญ
18 25491 ด.ช. หัสชัย ใจมั่น
19 25492 ด.ช. อภิสิทธิ์ โยธารักษ์
20 25493 ด.ช. อัศวิน ประภารัตน์
21 25495 ด.ญ.วิมลศิริ พุทธแสนยากร
22 25498 ด.ญ.ณริสา บุญชู
23 25499 ด.ญ. ณัฐสุดา เพชร์นอก
24 25500 ด.ญ.ทัศพร สิงห์ศรี
25 25502 ด.ญ.พรรณพษา สุขสวัสด์ิ
26 25504 ด.ญ.พัชนิดา ชินวงศ์
27 25505 ด.ญ.พิชญา มาทา
28 25506 ด.ญ.ภัณนิภา วรรณชาติ
29 25507 ด.ญ.ภูษณา ม่วงค า
30 25508 ด.ญ.ยุวดี มณีค า
31 25509 ด.ญ. รัชนีกร ดาวประดับ
32 25516 ด.ญ.อชิรญาณ์ สืบสาย
33 25517 ด.ญ.อัจฉริยา ศิริพร
34 25718 ด.ช. ธนดล กล่ินสุคนธ์

ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับชื่อ - ชื่อสกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/2 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..........................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25730 ด.ช. ศิริมงคล ช่องกลาง
36 25731 ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนทรัตต์
37 25735 ด.ช. หาญณรงค์ ขันติวงษ์
38 25759 ด.ญ.รติกร พรหมาคม
39 25771 ด.ช. ฉัตรชัย อรรถสงวน
40 25786 ด.ช. ศุภชัย ราชตาจ้าย
41 25830 ด.ช. วีระกุล ทองสงค์

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร

วนัทีร่ับ

(.............................................................................)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/2 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ............................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25518 ด.ช. กฤษดา จันทร์พานิชย์
2 25520 ด.ช. จีระพงษ์ หมั่นมาก
3 25521 ด.ช. เจษฎา เชื ออิ่ม
4 25522 ด.ช. ชลธี บุญมีบุตร
5 25523 ด.ช. ชาญวุฒิ วงศ์ค าจันทร์
6 25524 ด.ช. ณวัฒน์ ดวงรัศมี
7 25525 ด.ช. ณัฐวุฒิ กวางทอง
8 25526 ด.ช. ธนโชติ กล่ินสุคนธ์
9 25527 ด.ช. ธนะพงศ์ ยิ่งวรรณเจริญ
10 25528 ด.ช. นวพล เจริญเขต
11 25530 ด.ช. พงศ์ภรณ์ หอมสุวรรณ
12 25531 ด.ช. พัฒน์ชพล จารุคงสุวรรณ
13 25532 ด.ช. พีระพัฒน์ ไวท์วิทย์ริยะกุล
14 25533 ด.ช. ภาณุวัตร ลีประโคน
15 25535 ด.ช. ยุทธนันท์ ค าหล้า
16 25536 ด.ช. วสวัตต์ิ แก้วมงคล
17 25537 ด.ช. วาทิต นิลพฤกษ์
18 25538 ด.ช. วิรุฬร์ เนียมส าเภา
19 25539 ด.ช. วิศิษฏ์ ครุพาณิชย์
20 25540 ด.ช. ศิวกร พรมอินทร์
21 25541 ด.ช. ศุภกิจ พลายชุม
22 25542 ด.ช. สมเดช สุวรรณค า
23 25544 ด.ช. เสฎฐวุฒิ จันดี
24 25545 ด.ช. อดิศักด์ิ ไถวฤทธิ์
25 25546 ด.ช. อนุชา เสนพรัต
26 25547 ด.ญ.กฤติยา หวังบ ารุง
27 25548 ด.ญ. เกศศิริ หิรัณย์นันทิชา
28 25549 ด.ญ.จันทร์ทิพย์ อนันตสุนทร
29 25550 ด.ญ. เจนจิรา หวลอาลัย
30 25551 ด.ญ. เจนจิรา พาเหียร
31 25552 ด.ญ.ชลธิฌา เชาว์ไวย์
32 25553 ด.ญ. ณัฐสิมา วรรัตน์
33 25554 ด.ญ.นัฐธวรรณ เกตุประเสริฐ
34 25555 ด.ญ.พรปวีณ์ น้อยท่าทอง

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/3 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ........................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25556 ด.ญ.พัชราภา อุดมไร่
36 25557 ด.ญ.พัชรี ศรีจักร
37 25558 ด.ญ.พัตรพิมล สวยสะอาด
38 25559 ด.ญ. รุจิรา ไทยวิจิตร
39 25560 ด.ญ.ศตพร พุทธิไสย
40 25562 ด.ญ.สโรรัตน์ ชัยวงค์
41 25563 ด.ญ. สุวนัน มณีฉาย
42 25566 ด.ญ.อาทิติญา อิ่มทรัพย์
43 25567 ด.ญ.อารดา นาแซง

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

วนัทีร่ับชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/3 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ............................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

หมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25568 ด.ช. กวิน แซ่อึ ง
2 25569 ด.ช. เกษมศิษฐ์ สมจิตต์สว่าง
3 25571 ด.ช. จิรภาส พัชรธิติ
4 25572 ด.ช. ชลชาติ สามดี
5 25573 ด.ช. ชลสิทธิ์ สุขเขียว
6 25574 ด.ช. ณัฐพล ลาภสุขกิจกุล
7 25576 ด.ช. ธนดล กฤตวีรนันท์
8 25579 ด.ช. ธนาวัฒน์ พลศิลป์
9 25580 ด.ช. ธีระวัฒน์ โอฬารเศรษฐกุล
10 25582 ด.ช. ปวริศ ปันส่วน
11 25583 ด.ช. พีรวัส แผ้วประยูร
12 25584 ด.ช. รติโรจน์ เรืองสา
13 25585 ด.ช. ฤทธิรุทธ โรจนานุกูลพงศ์
14 25586 ด.ช. ธีร์สันต์ ชูชัยวัฒนศักด์ิ
15 25587 ด.ช. สหฤทธิ์ แก้วมณี
16 25588 ด.ช. อนันธศักด์ิ เพียมา
17 25589 ด.ช. อภิสิทธิ์ ลาดหนองขุ่น
18 25590 ด.ช. อัครพล จันทร์ตา
19 25591 ด.ช. เอกกฤษ เทีย่งเกษม
20 25592 ด.ญ.กนกพร สารีพิมพ์
21 25593 ด.ญ.กษมา แวววงค์
22 25595 ด.ญ. ณัฐพรรณ เอี่ยมรอด
23 25596 ด.ญ.ธนัญชนก ทองรัตน์
24 25597 ด.ญ.นฤมล ไชยเสน
25 25598 ด.ญ.นิฐิกาญจน์ ระตะสุ
26 25599 ด.ญ. เบญจวรรณ จิราพิพัฒนชัย
27 25600 ด.ญ.ปาณิศรา พุทธรักษ์
28 25601 ด.ญ.ปราณปรียา แสงสว่าง
29 25602 ด.ญ.ปาริชาติ พาลีศักด์ิ
30 25605 ด.ญ.พรพิมล ขุนวิเชียร
31 25606 ด.ญ.พรลภัส สิงห์ศรี
32 25607 ด.ญ.พิชยาพร สุนทรภัค
33 25610 ด.ญ.ศศิกานต์ ทองมี
34 25611 ด.ญ.ศศิภัค เทพโสธร

หมำยเหตุชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.......................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25613 ด.ญ. สุทธิดา หงษ์ศรี
36 25614 ด.ญ. สุพิชชา ท่างาม
37 25615 ด.ญ.อรนภา สิงหวิบูลย์
38 25616 ด.ญ.อรพรรณ ขันทอง
39 25721 ด.ช. นฤพนธ์ โตเหมือน
40 25722 ด.ช. บุศย์เมธี โกเมนรุ่ง
41 25724 ด.ช. ปฐมพล มาแดง
42 25726 ด.ช. พชร แสนสีมน
43 25732 ด.ช. ชนะพันธุ์ แก้วถาวร
44 25736 ด.ช. อนันท์ ชมศิริ
45 25750 ด.ญ.นพมาศ ปอแดง

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................

  รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25618 ด.ช. กนตธร ชุมชัย
2 25619 ด.ช. กิตติวัฒน์ ผลสุวรรณ
3 25620 ด.ช. เกริกฤทธิ์ น  าพระหัส
4 25621 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไตรยงค์
5 25622 ด.ช. ธิติวุฒิ ค าสุข
6 25623 ด.ช. นพกรณ์ กรีศรี
7 25624 ด.ช. นวพล ชัยวัธนวิบูล
8 25625 ด.ช. นิติพงค์ นะตีบ
9 25626 ด.ช. นิธิพล จินดากุล
10 25627 ด.ช. นิรุช สุวรรณเลิศ
11 25628 ด.ช. พงศกร แก้วจันทร์ฤทธิ์
12 25630 ด.ช. ภัทรชัย กลอนสม
13 25631 ด.ช. รชานนท์ สุวรรณยิ่งยง
14 25632 ด.ช. วงศกร ทาโพนทัน
15 25633 ด.ช. วัฒนชัย กล่ินหอม
16 25634 ด.ช. วิวัฒน์ ครุพาณิชย์
17 25635 ด.ช. วีระศักด์ิ มะโนสินธุ์
18 25636 ด.ช. สุธา สุขพันธ์
19 25637 ด.ช. อดิสรณ์ นพเก้า
20 25639 ด.ช. อานนท์ เวชษี
21 25640 ด.ญ.กนกพร อาจหาญ
22 25641 ด.ญ.กรรณิการ์ ศรีดา
23 25642 ด.ญ.กวินทรา สุขทัน
24 25643 ด.ญ.ขนิษฐา สัญใจ
25 25645 ด.ญ.ชุติกาญจน์ โชติพุฒิพงศ์
26 25646 ด.ญ.ชุติกาญจน์ นิรมลรัตน์
27 25647 ด.ญ.ธมลวรรณ กรีพันธ์
28 25648 ด.ญ.ธัญพิชชา แจ้งสกุลพิพัฒน์
29 25650 ด.ญ.บุปผชาติ พงษ์บุปผา
30 25651 ด.ญ.ปิลันธรน์ วิรัชนีกรพันธ์
31 25652 ด.ญ.พรจิรา พันธ์สวัสด์ิ
32 25653 ด.ญ.พรนภา ปรีชม
33 25654 ด.ญ.พัชราภา ภักดี
34 25655 ด.ญ.มาลีวัลย์ ดวงจ่าดอก

             โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

                รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/5 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ..................................................

          รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25656 ด.ญ. รัญชิดา พลสวัสด์ิ
36 25657 ด.ญ.ศศิวิมล วงศ์ฟอง
37 25658 ด.ญ. ศุจีภรณ์ แซ่ย่าง
38 25659 ด.ญ. ศุทธินี มากล้วนดี
39 25660 ด.ญ. สุดาภัณฑ์ เลิศอิทธิชัย
40 25661 ด.ญ. สุพรรณิการ์ ด าเนินผล
41 25662 ด.ญ. เสาวภา วรรณประภา
42 25663 ด.ญ.อภิสรา วิทา
43 25664 ด.ญ.อภิสรา อรรถจินดา
44 25666 ด.ญ.อรปวีย์ รุ่งแสงทิวากร
45 25764 ด.ญ. สุชาวลี พันธุน์ิมิต
46 25776 ด.ช. นวพล สาระบูรณ์

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/5 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..................................................

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมำยเหตุ

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25668 ด.ช. กิตติพัฒน์ ทองเงิน
2 25669 ด.ช. เกียรติศักด์ิ วงเขน
3 25670 ด.ช. จักริน พิบูลย์ศักด์ิกุล
4 25671 ด.ช. ญาณโชติ ทุมวงษ์
5 25672 ด.ช. ภานุเดช จั่นบุบผา
6 25673 ด.ช. ธนโชติ มั่นกสิกรรม
7 25674 ด.ช. ธนโชติ มณีสุขศรี
8 25675 ด.ช. ธนิสร ศรีพิณ
9 25676 ด.ช. นคร ค าสิงห์นอก
10 25677 ด.ช. บุญฤทธิ์ สุดตา
11 25679 ด.ช. พงษพัฒน์ ศรีทัพ
12 25680 ด.ช. พงษรวีร์ ค าหงษา
13 25683 ด.ช. เมธานนท์ โรหิตชาติ
14 25684 ด.ช. วัชรไทย บุญเลิศ
15 25685 ด.ช. ศุภกร วงศ์สิงห์
16 25686 ด.ช. ศุภโชค จันทร์เติบ
17 25687 ด.ช. สรวิศ แพสุพัฒน์
18 25691 ด.ญ.กิตติยา นาถมทอง
19 25693 ด.ญ. เจสสิกา มนุา อฟิฟี่ โอโว่

20 25695 ด.ญ.ชนิสรา หอมจันทร์
21 25696 ด.ญ.ชลธิชา วงศ์คูณ
22 25697 ด.ญ.ชาลิสา พงษ์พรต
23 25701 ด.ญ.นวรัตน์ ค ามหาชัย
24 25702 ด.ญ.น  าฝน สุรินตอง
25 25703 ด.ญ.บุศดี มาดิษฐ์
26 25708 ด.ญ.พรรณนิภา เรืองฤทธิ์
27 25709 ด.ญ.พรรณราย ปลาเงิน
28 25710 ด.ญ.พัชรี โฮมแพน
29 25711 ด.ญ.พิชชา ข าเผือก
30 25712 ด.ญ. เพชรลดา คงแก้ว
31 25713 ด.ญ.แพรวผกา บุญปก
32 25714 ด.ญ.รวิสรา รุ่งเจริญ
33 25716 ด.ญ. สุชญา เข็มทอง
34 25727 ด.ช. ภาคิน พุม่น้อย

หมำยเหตุชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/6 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..................................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25738 ด.ญ. เกวลิน ลุนอินทร์
36 25760 ด.ญ. รุจิกาญจน์ สุรัชธนาเศรษฐ์
37 25762 ด.ญ.วัชรีภรณ์ โต๊ะทอง
38 25768 ด.ช. กันต์กวี จรูญกิตติคุณ
39 25769 ด.ช. จักรพงศ์ สุขขนาน
40 25774 ด.ช. ธนชัย ศึกษา
41 25780 ด.ช. พชธกร ธนพัฒนากุล
42 25784 ด.ช. วิศรุต ตรีทองนวล
43 25813 ด.ญ.หทัยชนก ราชสีห์
44 25820 ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ
45 25822 ด.ช. ธนากร นันทะเสน

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/6 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.................................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25437 ด.ญ.ชลลดา ดาสันทัด
2 25438 ด.ญ.ชัชญา สิงขามป้อม
3 25442 ด.ญ.ธันยพร สุนาพันธ์
4 25448 ด.ญ.ปิน่ประภา โภคาแสง
5 25452 ด.ญ.ภาวนา สิทธิวงษา
6 25466 ด.ญ.อรณิช แซ่หลอ
7 25472 ด.ช. จิรกิตต์ิ สมอยู่
8 25479 ด.ช. ธนภัทร คูชลาทร
9 25482 ด.ช. พชรพล เกาะแก้ว
10 25494 ด.ช. อิทธิกูล วรรณวงษ์
11 25510 ด.ญ. รุจิรา เข็มทอง
12 25513 ด.ญ.วิมลมณี พึง่พวก
13 25514 ด.ญ.สร้อยฟ้า เกรียรัมย์
14 25578 ด.ช. ธนภัทร รัตนกูล
15 25594 ด.ญ. เจนจิรา สายมายา
16 25608 ด.ญ.มานิตา แซ่เบ๊
17 25649 ด.ญ.ธีรนาฎ ช่วยขิต
18 25665 ด.ญ.อรณิชา รอบคอบ
19 25678 ด.ช. ปุณณานันท์ วงสวาห์
20 25681 ด.ช. ภาณุวัฒน์ มงกดกิ่ง
21 25682 ด.ช. ภูมิพิพัฒน์พงษ์ แฟสันเทียะ
22 25689 ด.ช. อรรถพล เกิดล าเจียก
23 25694 ด.ญ.ชนิตา อินอรัญ
24 25699 ด.ญ. ณัติยากร ยมพมาศ
25 25706 ด.ญ.ปภาวรินท์ แจ่มวิถีเลิศ
26 25715 ด.ญ. รุจจิรัชยา โชควรสิน
27 25720 ด.ช. ธีระศักด์ิ เรืองสา
28 25723 ด.ช. เบญจมินทร์ นิวาศนันทน์
29 25725 ด.ช. ประเสริฐ เมืองมั่น
30 25728 ด.ช. วราวุธ เถรพิทุม
31 25729 ด.ช. ศิรวิทย์ เตชประสพชัย
32 25734 ด.ช. สหสหัส กิตติบุญเกศ
33 25740 ด.ญ.จิรดา กาด า
34 25741 ด.ญ.จิราภรณ์ ข ากล่อม

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/7 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..................................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25742 ด.ญ.จีรกานต์ อภิรักษ์พรทวี
36 25743 ด.ญ.ชฎาวัลย์ บุญหน า
37 25744 ด.ญ.ชัชชกานต์ แย้มกลีบ
38 25746 ด.ญ. ณัฐกฤตา มณีโชติ
39 25747 ด.ญ. ณัฐธิณี ศิลากุล
40 25748 ด.ญ. ณัฐนิช แย้มนาก
41 25753 ด.ญ.นัทชา โตเขียว
42 25754 ด.ญ.ปุญญิศา ประสารพันธ์
43 25755 ด.ญ.ปุณยนุช เเสงจันทร์
44 25756 ด.ญ. เปรมิกา ภิรมย์
45 25757 ด.ญ.ภัทรพร ค าภักดี
46 25761 ด.ญ.วราภรณ์ หมั่นสนธ์
47 25765 ด.ญ. สุวรรณาษา แซ่หล่ิว
48 25766 ด.ญ.อัญชสา สว่างกล้า
49 25767 ด.ญ.อารียา เปรมใจ

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/7 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ...................................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25451 ด.ญ.พลอยสยาม สินธ์อยู่
2 25455 ด.ญ. รุ่งทิวา พิลัย
3 25483 ด.ช. พีรพล จันทวานิช
4 25496 ด.ญ. คัทลียา มาระกุล
5 25497 ด.ญ.ณพัชนันต์ แก้วเสน
6 25512 ด.ญ.วริศรา มังคละโสภณ
7 25603 ด.ญ.ฝน กล่ินน้อย
8 25690 ด.ญ.กนกพิชญ์ ธรรมธาตุ
9 25692 ด.ญ.จุฑารัตน์ ล าพุทธา
10 25698 ด.ญ.ญาดา เลิศปัญญาสมบูรณ์
11 25700 ด.ญ.ธารารัตน์ แปลกสวัสด์ิ
12 25704 ด.ญ.ปณัฐชนก ศรีเจริญ
13 25705 ด.ญ.ปณิดา หอมตีบ
14 25770 ด.ช. จิรวิทย์ ใบเงิน
15 25772 ด.ช. ฐานบดีศร คงถาวร
16 25773 ด.ช. ณัฐพงศ์ คะสุวรรณ
17 25775 ด.ช. ธฤตวัน วงศ์หล่อ
18 25778 ด.ช. เนย์ติ ดวงมาตรพล
19 25779 ด.ช. พงศธร พุฒซ้อน
20 25781 ด.ช. ภาณุพงศ์ แก้วค า
21 25782 ด.ช. ภูวดล จันทร์สุข
22 25785 ด.ช. ศรราม แสนฉลาด
23 25788 ด.ช. อัจชระกูล พรอุไร
24 25789 ด.ญ.กนกภรณ์ ค าเสียง
25 25790 ด.ญ.กมลชนก มัณฑุกานนท์
26 25791 ด.ญ.ชนม์ชนก บุญช่วย
27 25792 ด.ญ.ชนัชชา สีหาบุตร
28 25793 ด.ญ.ชนิตา นิ่มนุช
29 25794 ด.ญ.ชมพูนุช ใจหมั่น
30 25795 ด.ญ.ช่อผกา ไกรทอง
31 25796 ด.ญ. ณัฐนันท์ บวรกิตติพัฒน์
32 25797 ด.ญ.ดารารัตน์ สอนกางทิศ
33 25798 ด.ญ.ธนัญญา พงษ์วัน
34 25800 ด.ญ.ธวัลรัตน์ รัตนรุ่งเรืองชัย

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/8 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.............................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25801 ด.ญ.นนฑวรรณ พุดปา
36 25802 ด.ญ.นาแล ล่ี
37 25803 ด.ญ.ปนัดดา พฤกษชาติ
38 25804 ด.ญ.ปิยมาศ โคตะมี
39 25805 ด.ญ.พักตร์พิมพ์ตรา ราชวังเมือง
40 25806 ด.ญ.พัชรี ทองแท้
41 25808 ด.ญ.วริษฐา เรืองจันทร์
42 25809 ด.ญ.วิรัญญา โซ๊ะซู
43 25810 ด.ญ.ศสิธร เวียงสิมา
44 25812 ด.ญ. สิรินธรา สุขพาสน์เจริญ
45 25814 ด.ญ.หทัยภัทร ทรัพย์สมบูรณ์
46 25815 ด.ญ.อภาวดี อยู่เพ็ชร
47 25816 ด.ญ.อภิญญา โสวรรณะ
48 25817 ด.ญ.อัจฉราวรรณ ลี ธนันต์ชัย

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/8 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ................................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25430 ด.ช. สิริชัย ชูแขก
2 25503 ด.ญ.พลอย บุง้ทอง
3 25570 ด.ช. เกียรติกุล ศิริราช
4 25667 ด.ญ.อาริษา แซ่ส่ีว์
5 25818 ด.ช. ฐณาวัฒณ์ เพชรตะกั่ว
6 25819 ด.ช. ณัฐวุฒิ ตามสัตย์
7 25821 ด.ช. เทพประทาน เหงาจุ๊
8 25823 ด.ช. ธีรภัทร นิลชัย
9 25824 ด.ช. นัฐกาล ทัพภูธร
10 25825 ด.ช. ภัทรพงษ์ ค าสองสี
11 25826 ด.ช. ภาสชนน เอี่ยมพันธุ์
12 25827 ด.ช. ภูมิสิทธิ์ แซ่ทู่
13 25828 ด.ช. วทัญญู หรูบรรจงดี
14 25829 ด.ช. วัชรินทร์ แก้วชินพร
15 25831 ด.ช. ศัตวรรษ แซ่ย่าง
16 25832 ด.ช. เอกกมล คู่ภิรมย์เจริญ
17 25833 ด.ญ.ชลธิชา เทพา
18 25834 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มุขขันธ์
19 25836 ด.ญ.ญานิศา บรรเทิงจิตต์
20 25837 ด.ญ.กวินทิพย์ เปล่ียนสกุล
21 25838 ด.ญ.ฐสีมา ธนพงศ์โสภา
22 25839 ด.ญ. ณัชชา จ าปาทุม
23 25840 ด.ญ.ดลพร จิตรประเสริฐพร
24 25841 ด.ญ.ธัญชนก อินทอง
25 25842 ด.ญ.ธัญสุดา ทับเทีย่ง
26 25843 ด.ญ.นนทพร หอมหวล
27 25844 ด.ญ.นภชนก งามสมชัย
28 25845 ด.ญ.นภัส นะคะสอน
29 25846 ด.ญ.นภัสสร ศิรวุฒินานนท์
30 25847 ด.ญ.นัฐษมนต์ ชูนุกูลวงศ์
31 25848 ด.ญ.นัทธมน โอฐยิ มพราย
32 25849 ด.ญ.นันทิชา อมรสังข์
33 25850 ด.ญ.มนต์ธนภัทร์ สถิตย์พงษ์
34 25851 ด.ญ. เนาว้าล ซมมิน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/9 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ....................................................

ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับชื่อ - ชื่อสกุล หมำยเหตุ

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
35 25852 ด.ญ.ปาริชาต คุณวงค์
36 25853 ด.ญ.พชรมน มีเดช
37 25854 ด.ญ.พรชนก มุกดาสนิท
38 25855 ด.ญ.พรรณวษา ช่วยมิตร
39 25857 ด.ญ.พิชญานิน ทองนิมิตสวัสด์ิ
40 25858 ด.ญ.พิชญาภา อนุสิทธิ์
41 25859 ด.ญ.พิชามญชุ์ สุวรรณธีรวงศ์
42 25860 ด.ญ.ภควดี พรหมพานิช
43 25861 ด.ญ. ลูกเเก้ว พักสถาน
44 25862 ด.ญ. ศุจีภรณ์ หอมมะลิ
45 25863 ด.ญ. สุธีรัชต์ ศรีลาพัฒน์
46 25864 ด.ญ. สุรีกานต์ จอนจวบทรง
47 25865 ด.ญ.อรนุช ยืนนาน
48 25866 ด.ญ.อาทิตยา แห่งพิษ
49 25867 ด.ญ.อินธิรา ภูมรี

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/9 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..............................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ



เลข เลข
ที่ ประจ ำตวั
1 25868 ด.ช. กฤติน สิทธิย์ะเวท
2 25869 ด.ช. กษิด์ิเดช ฉัตรนภารัตน์
3 25870 ด.ช. กษิดิศ ฉัตรนภารัตน์
4 25871 ด.ช. กษิดิศ ทองเปีย่ม
5 25872 ด.ช. ธนัช วินิชวงศ์
6 25873 ด.ช. ธีรภัทร์ อินเทพ
7 25874 ด.ช. นราวิชญ์ สุขคล้าย
8 25875 ด.ช. เปรมณัช ลักษณสมพงษ์
9 25876 ด.ช. ศุภเดช เชื ออ่อน
10 25877 ด.ช. สิทธินันท์ ลิ มชัยชะดา
11 25878 ด.ช. สิรวิชญ์ จันทรวณิค
12 25879 ด.ช. อนรรฆภัทร ใจมั่น
13 25880 ด.ช. อริญชัย ทิพย์บ ารุง
14 25881 ด.ญ.กัลยกร จ านงค์อาษา
15 25882 ด.ญ เขมจิรา แซ่เตีย
16 25883 ด.ญ. ฐิตารีย์ ล าธารหิรัญกุล
17 25884 ด.ญ ณัฐรุจา วงศ์ศิริ
18 25885 ด.ญ. ณัฐวรา สุขศรีการ
19 25886 ด.ญ ธันยชนก ตาสะหลี
20 25887 ด.ญ.ปรานต์สิรี ปราบเสถียร
21 25888 ด.ญ ปวันรัตน์ ศิริรักษ์
22 25889 ด.ญ.พิมพ์ชนก ไพศาลวัชรกิจ
23 25891 ด.ญ ภัทราพร วงษ์ทอง
24 25892 ด.ญ.มนต์สินี อุณหพัฒน์
25 25893 ด.ญ มะลิ เนเบอร์
26 25894 ด.ญ.รมย์ธีรา คเชนทวา
27 25896 ด.ญ.ศศิกานต์ ภูเ่ย็น
28 25897 ด.ญ อภิสมัย ธรรมเรือง
29 25898 ด.ญ.อัจฉรา กงชัยภูมิ
30 25909 ด.ญ. ณิชากร จุ้ยยิ ม

จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

ชื่อ - ชื่อสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุำเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมำยเหตุ

หมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/10 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ............................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................

หมำยเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ ำวชิำ

1. ส่งเอกสำรฉบบัน้ีคืนฝ่ำยวชิำกำร (.............................................................................)

2. รำยวชิำทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจำกล ำดับสุดท้ำย ผู้จ่ำยหนังสือ





จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/1 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..........................................

รำยวิชำ........................................................ชื่อหนังสือ......................................................................





จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม



   ชื่อเดิม ด.ช. สถาป์ (แก้ไขชื่อเมื่อ 29 มิถุนายน 2558

                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม



เปล่ียนจาก กัญญาพัชร เมื่อ14 พ.ค.58



จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม



 เปล่ียนจาก  ด.ญ.ฐิติพร  เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558



จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม



จ ำนวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ำยไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม















                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



                     รำยชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่3/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................





































                                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
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