
เลข
ประจ ำตัว

1 24827 นาย จตุรวิทย์ ผอ่งนยัเลิศ
2 24967 น.ส. สิรญา วงศร์ าพนัธ์
3 25028 นาย ตรีภพ ข าพวง
4 25098 นาย อดิศร สงแทน
5 25126 นาย แทนรัก อิสระวิภรณ์สกลุ
6 25127 นาย ธีรวุฒิ ทองปาน
7 25149 น.ส.ธนภร อุ่นศรี
8 25150 น.ส.นวพร มกักิจ
9 25154 น.ส.บลุภรณ์ นอ้ยเงิน
10 25157 น.ส.ปาริชาติ กญุชร
11 25163 น.ส.ศรัณยพ์ร โคเเสง
12 25171 น.ส.อรวรรณ สบายใจ
13 25172 น.ส.อรอมล โพธ์ิสุด
14 25226 นาย ฉนัทวฒัน์ ภูมรี
15 25229 นาย ตฤณ ตั้งนรารัชชกิจ
16 25237 นาย วชิรพงศ์ ค  าภาพงษ์
17 25240 น.ส.ขวญันภา ดวงมาลา
18 25249 น.ส.ธนพร ชนะสอน
19 25253 น.ส.นวพร กิจผอ่งใส
20 25261 น.ส.มณฑิราลยั วิชกรรม
21 25267 น.ส.วราภรณ์ วงศค์  ารัตน์
22 25272 น.ส. เสาวภา พรประเสริฐ
23 25295 น.ส.กญัญาภคั สุขเกษม
24 25299 น.ส. เปมิกา พิบลูยว์รกลุ
25 25300 น.ส. พิตตินนัท์ รัชวงษ์
26 25303 น.ส.ณรัณพชัญ์ รัชกลุวงษเ์จริญ
27 25304 น.ส. ศิรดา ไกรวิชา
28 25305 น.ส.อญักร สุรินทร์ศรีรัตน์
29 26495 นาย พิชยัภูษิต  แดงโสดา
30 26496 น.ส. กิติยา บญุชู
31 26497 น.ส. กิติยาภรณ์ เขียวยอ้ย
32 26498 น.ส.ปราวีณา รอบคอบ
33 26499 น.ส.ปวิชญา  กมลรัตน์
34 26500 น.ส.ปาณิสรา โสสีสุข

หมายเหตุ

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/1 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ.....................................................

แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ (กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ) 



เลข
ประจ ำตัว

35 26501 น.ส.พรนภา  สุนุรัตน์
36 26502 น.ส. พิมทิธนา จินตพฒันากิจ
37 26503 น.ส. พิมพม์าดา อยูวุ่ฒิกร
38 26504 น.ส. เพญ็สิริ  พดัช่ืน
39 26505 น.ส.วริษรา ทวนไธสง
40 26506 น.ส. วิรนนัท์ วุฒิยานนัท์

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/1 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ...........................................................

แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ (กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ) 

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

1 25100 น.ส.กญัญาวีร์ จนัทร์ชาตรี
2 25101 น.ส.กลัยรัตน์ ตรงจิตพานิชการ
3 25112 น.ส.พนิดา วาที
4 25120 น.ส.หสัวรรษ ชายพรม
5 25132 นาย ปรัญชยั สวสัดี
6 25147 น.ส.ณชักร ใสสุข
7 25165 น.ส.สรสิชา ป้ันจาด
8 25167 น.ส. สุรางเปรมปรีด์ิ จนัทร์ค  า
9 25233 นาย ธีรวีร์ ลาคานี
10 25235 นาย พิชญุตม์ รัตนมงคล
11 25244 น.ส. ชิดชนก ชูสุวรรณ
12 25254 น.ส.นฐักานต์ ศรีบวัเอ่ียม
13 25257 น.ส.พรประภา บรรลือทรัพย์
14 25258 น.ส. พิชญาภรณ์ เหมาะสม
15 25263 น.ส. เมขลา สุวรรณมณี
16 25268 น.ส.ศศินิภา ป้ันจาด
17 25270 น.ส. สุกญัญา ศึกษา
18 25271 น.ส. สุวรรณรัตน์ บญุอยู่
19 25278 นาย กิตตินนัท์ อมัพาโรจน์
20 25284 นาย พงศภ์รณ์ ปรียาภรณ์มารวิช
21 25287 นาย วรท มหาวีระรัตน์
22 25288 นาย ศกัดาวิชญ์ คงบญุ
23 25292 นาย สราญฤกษ์ จงจิตตาภิบาล
24 25297 น.ส.ธนญัญา ศรีเลก็ดี
25 26507 นาย จกัรกรินท์ ทองร้อยชัง่
26 26508 นาย ณฐัชกฤตย ์ เนินกลาง
27 26509 นาย ธนวฒัน์ ใยผยุ
28 26510 นาย นิธิพนัธ ์ เข่ือนข่ายแกว้
29 26511 นาย วรรณโชค รุ่งอรุณ
30 26512 นาย ศรัณยก์าล  เป่ียมพอดี
31 26513 นาย ศุภโชติ แกว้มาลา
32 26514 นาย สุพีรวิทย์ อ  าพนั
33 26515 นาย เอกลกัษณ์ สิทธิฺนามะ
34 26516 น.ส.ณษมา ชยัพฤกษ์

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/2 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..................................................................

แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ (กลุ่มวชิำวศิวกรรมศำสตร์)  

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ หมายเหตุวนัทีร่ับ



เลข
ประจ ำตัว

34 26516 น.ส.ณษมา ชยัพฤกษ์
35 26517 น.ส.ณิชาภทัร ค าสอน
36 26518 น.ส.พชัรี  วงคไ์วที
37 26519 น.ส.ยอแสง วิทยารัฐ
38 26520 น.ส.ลภสัรดา ชยันอก
39 26521 น.ส. ศิรภทัรสร คงวงษ์
40 26522 น.ส.อารีรัตน์ วดัค  า

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/2 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ........................................................

แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ (กลุ่มวชิำวศิวกรรมศำสตร์)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

1 24851 น.ส.กมลวรรณ พรมค า
2 24878 นาย เจษฎา ประกอบผล
3 24882 นาย ทรัพยต์ะวนั วรรณวิจิตร
4 24894 นาย อดิศกัด์ิ สงแทน
5 24910 น.ส.นฐัธิดา กฤตวีรนนัท์
6 24919 น.ส. วิภารัต เหมนรากร
7 24922 น.ส.อริยาภรณ์ พิพฒันน์าคะกลุ
8 24931 นาย ธนาดล กมลเช้ือ
9 24994 นาย อนาวิน จิตรโคตร
10 25014 น.ส.มณีรัตน์ ไชยงาม
11 25019 น.ส.วนิดา สาธร
12 25071 น.ส.อลิษา แพสุพฒัน์
13 25080 นาย ชชัวาล สุริยะวงศ์
14 25081 นาย ไชยวฒัน์ คะหาญ
15 25089 นาย ปณุมนสั จุมวงษ์
16 25092 นาย มนสัวิน  น่ิมนุช
17 25111 น.ส. ปิยะภิญญา ท ากลา้
18 25135 นาย เมธาวี พทุธรอด
19 25158 น.ส.ปณุยนุช หวงัอนุตตร
20 25183 นาย ปรมตัถ์ เลิศศกัด์ิวิมาน
21 25184 นาย ปิยะพงษ์ ชะรินทร์
22 25234 นาย ปัณณวฒัน์ แยม้ขนุทอง
23 25238 นาย ศกนิุชญ์ เอ่ียมเนตร
24 25269 น.ส.สลิลทิพย์ ยมจนัทร์
25 25291 นาย ศุภเสกข์ ดวงสุวรรณ
26 26523 นาย ไทยแท้ เฮงใหญ่
27 26524 นาย ธีรภพ เยน็ใจประเสริฐ
28 26525 นาย วงศกร มะนะเปรม
29 26526 นาย วรัศฐ ์ เยน็ประเสริฐ
30 26527 นาย สุพวิชญ์ ผาสุข
31 26528 น.ส.กมลลกัษณ์ จงมานะสกลุ
32 26529 น.ส. จิราวรรณ พลอยเจริญ
33 26530 น.ส.ชญานิศ โลหะวิจารณ์
34 26531 น.ส.พฒันน์รี แป้นทอง

หมายเหตุ

แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ (กลุ่มวชิำเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/3 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ........................................................

วนัทีร่ับที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ



เลข

ประจ ำตัว

35 26532 น.ส.ภนุมาศ นพสวสัด์ิ
36 26533 น.ส.ลลิชา  ชยัมาศ
37 26534 น.ส.วณิชชา ศิริโสม
38 26535 น.ส.วนิดา  กล่ินเกล่ือนไกล
39 26536 น.ส. สุพรรณิกา ฉุนรัมย์
40 26537 น.ส.อรนภา พทุธรัตน์

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

ที่

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/3 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ........................................................

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

แผนกำรเรียนวทิยำศำสตร์ – คณติศำสตร์ (กลุ่มวชิำเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



เลข
ประจ ำตัว

1 24828 นาย จิรวฒัน์ ศิลปักษา
2 24834 นาย นนัทวฒัน์ จนัทร์ลอย
3 24837 นาย ปิยะ  บวัเผ่ือน
4 24847 นาย สิทธินนท์ บญุพนัธ์
5 24889 นาย ภูวสิษฏ์ แววศกัด์ิ
6 24893 นาย สุทธิชยั สุทธิภูติ
7 24981 นาย พนมพร ศรีประสงค์
8 24989 นาย ศิริศกัด์ิ หสัฉิม
9 24990 นาย ศิวกร บญุเจริญ
10 25001 น.ส.ณฏัฐณิชา ช่วยกิจ
11 25015 น.ส. เมริสสา ข าโรจน์
12 25020 น.ส.วารีวรรณ จนัทร์นาค
13 25074 นาย กฤษฎิน สารเศวก
14 25082 นาย ไดจิ ปาริกวงศช์าติ
15 25103 น.ส.ชนนัทิตา สิงห์คนอง
16 25114 น.ส.ลลนา ณ บางชา้ง
17 25128 นาย นนธวฒัน์ อินทร์หนู
18 25130 นาย บารมี เพง็กระจ่าง
19 25134 นาย มนุเชษฐ์ ตนัฑอาริยะ
20 25138 นาย สมภพ ศกัด์ิศรีชยั
21 25170 น.ส.อภิชญา ภิรมยรั์กษ์
22 25192 น.ส.ชวลันุช ไป่ทาฟอง
23 25196 น.ส.ณฐัธนัยา อกัษรทิพย์
24 25200 น.ส.ดวงหทยั ยาใจ
25 25207 น.ส.พฤกษาชาติ พาเรือง
26 25212 น.ส. เพชรลดา ไตรเลิศสุทธิวงศ์
27 25219 น.ส. วิไลลกัษณ์ สุพร
28 25227 นาย ณฐัดนยั ด ารงเถกิงเกียรต์ิ
29 25230 นาย ทิชากร สุภะษร
30 25231 นาย ทิวตัถ์ เนตรปัญญา
31 25285 นาย พิชชากร กหุลาบ
32 25306 น.ส.ไอรดา ปันนศิริ
33 26538 นาย กลุธทั งามเลิศ
34 26539 น.ส.กลุนฐั  รัตนพล

หมายเหตุที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.......................................................

แผนกำรเรียนคณติศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ (กลุ่มวชิำนิเทศศิลป์)   

รายวิชา........................................................ช่ือหนงัสือ......................................................................



เลข
ประจ ำตัว

35 26540 น.ส.ณฏัฐณิชา  ช่วยกิจ
36 26541 น.ส. ศิริปรียา คูชลาทร
37 26542 น.ส. สิริวิมล  ตรีเพช็ร
38 26543 น.ส. สุนิสา  ชูศรี

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/4 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..........................................................

แผนกำรเรียนคณติศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ (กลุ่มวชิำนิเทศศิลป์)   

รายวิชา........................................................ช่ือหนงัสือ......................................................................

ที่



เลข
ประจ ำตัว

1 24917 น.ส วริศรา สายประยงค์
2 24958 น.ส.ปวีณ์ธิดา ชวลิต
3 25004 น.ส.ณฐัมล  พินพงังา
4 25045 นาย ภูวดล เป็งโต
5 25047 นาย สหสัวรรษ  ซ่ือตรง
6 25141 น.ส.ขนิษฐา โภคา
7 25148 น.ส.ดวงดาว กามูล
8 25151 น.ส.นนัทิชา  เภาแกว้
9 25153 น.ส.บงกชรัตน์ วาปิทะ
10 25156 น.ส.ปลายฟ้า รอดทบั
11 25160 น.ส. ภูริตา ตั้งเพียร
12 25205 น.ส.บวัริวรรณ แสนศรี
13 25224 นาย กฤษดา ก าแพงนิล
14 25239 น.ส.กชกร พรวุฒิกลู
15 25242 น.ส.ชนญัชิดา เน่ืองจ านงค์
16 25246 น.ส.ณฐัมล จนัทรศรี
17 25248 น.ส.ณิชกานต์ นภจร
18 25251 น.ส.นฤภร ทวีจนัทร์
19 25252 น.ส.นลินทิพา สว่างอารมย์
20 25256 น.ส.ปราณรวี นิลบตุร
21 25260 น.ส.ภาดา ทองสุทธิ
22 25264 น.ส.รวิกานต์ จูฑะลิขิตวงศ์
23 25265 น.ส.รสกร เรืองกณัฑ์
24 25266 น.ส.รอยพิมพ์ ศิริพฒุ
25 25273 น.ส.อภิชญา เยน็ใจ
26 25275 นาย จิรภทัร นาคสนอง
27 26544 นาย คริษฐค์ณิน เฮงนิรันดร์
28 26545 นาย เจตณฐั ตติรัตน์
29 26546 นาย นฎัฐกิต อบอุ่น
30 26547 นาย สิทธิชยั  พนัธวิ์ไล
31 26548 น.ส. จิตรลดา ไชยฤทธ์ิ
32 26549 น.ส.ธญัชนก  ศิลาลาย
33 26550 น.ส.นภษกร พงศฑี์ฆายุ
34 26551 น.ส.ประกายมาส กล่อมชา้ง

แผนกำรเรียนคณติศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ (กลุ่มวชิำบริหำรธุรกิจ)  
รายวิชา........................................................ช่ือหนงัสือ......................................................................

หมายเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/5 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................................

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ



เลข
ประจ ำตัว

35 26552 น.ส.ปรียานุช  วรณะ
36 26553 น.ส.วราภิมณฑ์ มนตรีกิตติพนัธ์ุ
37 26554 น.ส.หทยัรัตน์ รักษาไพร

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/5 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ...........................................................

แผนกำรเรียนคณติศำสตร์ – ภำษำอังกฤษ (กลุ่มวชิำบริหำรธุรกิจ)  
รายวิชา........................................................ช่ือหนงัสือ......................................................................

หมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

1 24456 นาย อนุสรณ์ พงศศ์รี
2 24852 น.ส. เจสซิกา้ แมคเคนนา
3 24909 น.ส. ธนัยธรณ์ แสนก่ิง
4 24924 นาย กนกศกัด์ิ พนูนายม
5 24925 นาย กรภทัร์ เช้ือภกัดี
6 24939 นาย พงษกรณ์ ตรีเทพา
7 24952 น.ส. จุฑามาศ มุขแกว้
8 24953 น.ส.ญาณี แปงค า
9 24954 น.ส. ธริสรา  จีนจ ารัส

10 24959 น.ส.ปาณิสรา นามวงศไ์ทย
11 24960 น.ส. เปรมจิตต์ สดใสกิจ
12 24999 นาย อินทนนัท์ วงังาม
13 25036 นาย ธวชัชยั จนัทร์สุคนธ์
14 25041 นาย ปกป้อง ตรีจินดาหรา
15 25050 น.ส.กลัยกร ศรีกนัยา
16 25053 น.ส.ชลธิชา  ส่งพุ่ม
17 25061 น.ส. รุ่งทิพย์ ทิวคง
18 25066 น.ส.สายชล ชานนัโท
19 25096 นาย ศุภกร ศรีสายพงษ์
20 25117 น.ส. วรุณรินทร์  นนทภ์ายวนั
21 25139 นาย อดิศกัด์ิ ทองศรี
22 25161 น.ส.มนสัวรรณ ปรกสกุล
23 25176 นาย ชวลิต กล่ินศรีสุข
24 25178 นาย ณฏัฐกรณ์ อบอุ่น
25 25190 น.ส. เกวลิน ยงัประเสริฐกุล
26 25199 น.ส.ณฐัพร ชาญกิจสินเจริญ
27 25201 น.ส. เทพยดุา วิพฒัน์ครุฑ
28 25208 น.ส.พชัราภา อินจา
29 25222 น.ส.อรวรรณ พรหมภูเบศ
30 25283 นาย ไทมิน เยา
31 26555 นาย ธนเดช กนิษฐานนท์
32 26556 นาย ธเนธ  ปัญญานนท์
33 26557 น.ส.กญัชญาลกัษณ์ อินทร์แดง
34 26558 น.ส.กญัญว์รา กุรุพิลวคุปต์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/6 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ.........................................................

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำฝร่ังเศส (กลุ่มวชิำกำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศส)  

รายวิชา........................................................ช่ือหนงัสือ......................................................................

หมายเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ



เลข
ประจ ำตัว

35 26559 น.ส.คริสติน่า เจมส์โซ่
36 26560 น.ส. พิชชานนัท์ เรืองเมธาทิพย์
37 26561 น.ส. พิมพช์นก ม่วงเจริญ
38 26562 น.ส. เพญ็สุรัศม์ิ  คณัทกัษ์
39 26563 น.ส. เมษยา พิพิธประพฒัน์
40 26564 น.ส. ลิศรา โสดา

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำฝร่ังเศส (กลุ่มวชิำกำรส่ือสำรภำษำฝร่ังเศส)  

รายวิชา........................................................ช่ือหนงัสือ......................................................................

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมายเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/6 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ............................................................................



เลข
ประจ ำตัว

1 24857 น.ส.นริสรา ขนัตีเรือง
2 24858 น.ส.นลินรัตน์ สิงหชยั
3 24870 น.ส.ศศิธร ชูศรี
4 24892 นาย สตัตกมล พลูอ่อน
5 24927 นาย คุณวุฒิ เด่นมณีดวง
6 24974 นาย กรทอง มิตรประทาน
7 24976 นาย ฐิตญาธาน ศิริเทศ
8 24991 นาย ศุภกร สจัจะนรพนัธ์
9 25003 น.ส.ณฐัชา เหมาะสมสกลุ
10 25018 น.ส. รุ้งทิพย์ กอ้นทรัพย์
11 25025 นาย เกียรติศกัด์ิ กลุฉวะ
12 25040 นาย บรรณวิชญ์ สุวรรณเวก
13 25054 น.ส. ชุตินนัท์ เคา้แคน
14 25065 น.ส.สลินทิพย์ โพธ์ิกดุศรี
15 25070 น.ส.อติพร กล่ินก าจรสุข
16 25099 นาย อานนท์ กองพิมาย
17 25105 น.ส. ชุตาพร เสมบญุหล่อ
18 25108 น.ส.ธมลวรรณ กนังาม
19 25109 น.ส.ธนัยธิ์ชา แสงสวสัด์ิ
20 25119 น.ส. สิริพรรษา อุปจนัทร์
21 25168 น.ส.พฒัสรัล อินธิกดู
22 25186 นาย ภูริชณ์ เรืองยิง่
23 25193 น.ส.ญาดา บญุเชิด
24 25209 น.ส. พิทยาภรณ์ อาจหยดุ
25 25214 น.ส.มนสันนัท์ จิระเธียรสิน
26 26565 นาย ธนากร นุกลูโรจน์
27 26566 นาย พงศณ์รา สรวงอารนนัท์
28 26567 น.ส.กรณิศา มากปาน
29 26568 น.ส.ณฐัพร แสงโพธ์ิ
30 26569 น.ส.ธนาภา สีหา
31 26570 น.ส. วิมลรัตน ์ บวัเทพ
32 26571 น.ส.อนนัญา แกลว้นอ้ย
33 26572 น.ส.อรกญัญา อรุณรัศมีโสภา

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)
2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

หมายเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/7 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.............................................................

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ
    ในช่องหมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

1 24861 น.ส. ปิยะมาศ บญุพามา
2 24863 น.ส. พิมพกานต์ วรรณปะเก
3 24871 น.ส.โสพิชา พลายพงษา
4 24879 นาย ญาณวิชญ์ ทองสิงห์
5 24907 น.ส.ญาณี บญุเชิด
6 24915 น.ส.ฟารีดา สิงห์งาม
7 24928 นาย จิรายสุ ปัญญารอด
8 24929 นาย ณฐัวุฒิ ชยักนั
9 24937 นาย ปัฐน์ ไชยจกัร์
10 24964 น.ส.ศศิวิมล ฉพัพรรณรังษี
11 24968 น.ส. สุทธาสินี คงคากลู
12 24969 น.ส. สุธิมา สมอนา
13 24970 น.ส. สุภาภรณ์ กาศกัด์ิ
14 25007 น.ส.นฤมล พิกลุขาว
15 25010 น.ส.พรธีรา ใจจุลละ
16 25021 น.ส. วีรดา สิงห์เจริญผล
17 25051 น.ส.แกว้เพชรฎา แป้นจนัทร์
18 25056 น.ส.ณฐัวดี งามนิยม
19 25063 น.ส. วิลาสินี ศรีสนธิยากลุ
20 25068 น.ส. สิรินยา สุขบติั
21 25072 น.ส.อญัชิสา รักแกว้
22 25104 น.ส.ชนิตา สามารถ
23 25113 น.ส.พชัราภรณ์ ชยัพรมงคล
24 25122 น.ส.อริศรา  บญุชูจิตต์
25 25123 น.ส.อจัฉราพร เสือเสน
26 25129 นาย นิติพงษ์ พิบลูย์
27 25144 น.ส.ชลิดา บริบรูณ์ธนกิจ
28 25188 นาย สดุมินทร์ สุขส าราญ
29 25204 น.ส.ธญัญลกัษณ์ กลุวุฒิชาติ
30 25221 น.ส. สุหรรษา ลิมวรนุสรณ์
31 25907 นาย จกัรพนัธ์ จนัทร์แจง้
32 26573 นาย นารเมธ เปล่งสาคร
33 26574 น.ส.จนัทณี เกิดแกว้
34 26575 น.ส.ณฐันนัท์ พงษส์ าราญ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/8 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ.........................................................................

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน (กลุ่มวชิำกำรส่ือสำรภำษำจีน)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

35 26576 น.ส.ณฐัมน  จนัทร์ทอง
36 26577 น.ส.ธนิศา อศัวมัน่คงกลุ
37 26578 น.ส.อลิษา หนูแกว้

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/8 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ................................................................

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำจีน (กลุ่มวชิำกำรส่ือสำรภำษำจีน)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

1 24836 นาย ปรัชญา อยูโ่อน
2 24844 นาย ศิริศกัด์ิ พิมพอุ์บล
3 24846 นาย ศุภกิตต์ิ เตม็นา
4 24865 น.ส.ภาวิฎา ขนัสาคร
5 24918 น.ส.วริศรา ทัง่เกษม
6 24949 นาย อาณกรณ์ มหาโยชน์
7 24971 น.ส.อธิชา มีพงษ์
8 24992 นาย ศุภทิน รงคสุ์วรรณ
9 25032 นาย ธนพล แกว้ศรีนวม
10 25037 นาย ธีรยทุธ นุตภิบาล
11 25059 น.ส.ปทิตตา ท าทอง
12 25060 น.ส. ม่ิงขวญั  พานพระศรี
13 25062 น.ส. วิมลรัตน์ สามสี
14 25064 น.ส. ศิขริน เกิดกนั
15 25073 น.ส.อาริสา ยทุธชยั
16 25146 น.ส. ฐิติกานต์ ทรัพยศิ์ริ
17 25152 น.ส. เบญญาภา ทองพิทกัษ์
18 25194 น.ส.ณฏัฐณิชา เอ่ียมอ านวย
19 25202 น.ส.ธมนวรรณ ทองเกตุ
20 25203 น.ส.ธญัญธร อคัรสรนาท
21 25206 น.ส.พรสวรรค์ อุทะจนัทร์
22 25215 น.ส. รัมภา หมดห่วง
23 25217 น.ส.วรรณิศา วงษป์ระเสริฐ
24 25218 น.ส.วราภรณ์ อินพิรุด
25 25220 น.ส. สุธนรี วงคห์าญ
26 25243 น.ส.ชนิดา สุริบาล
27 25247 น.ส.ณฐัสุดา ไสวงาม
28 25250 น.ส. ธิติญา ปะชยัภูมิ
29 25255 น.ส. นุสบา แม่นแท้
30 25301 น.ส.ภทัรธิดา เสือโต
31 26579 นาย คมกฤษณ์ คงเมือง
32 26580 นาย ศิกณุโรจน ์ ศรีสุธรรม
33 26581 นาย เสฎฐวุฒิ โชครุ่งเรือง
34 26582 น.ส.ณฐัณิฌา เจริญสุข

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/9 ปีกำรศึกษำ 2559   กลุ่มสำระ....................................................................

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำญีปุ่่น (กลุ่มวชิำกำรส่ือสำรภำษำญีปุ่่น)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ



เลข
ประจ ำตัว

35 26583 น.ส. เบญญา ทวีสิทธ์ิ
36 26584 น.ส. เบญญาภา  ทวีสิทธ์ิ
37 26585 น.ส.รดานาฏ   แม่นมัน่
38 26586 น.ส. วิกานดา  พทุธพงษ์
39 26587 น.ส. ศีรกานดา เลิศพฒันชาติ
40 26588 น.ส. สุวภทัร  กนกอมรมาส

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมายเหตุ

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/9 ปีกำรศึกษำ 2559   กลุ่มสำระ...............................................................

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ - ภำษำญีปุ่่น (กลุ่มวชิำกำรส่ือสำรภำษำญีปุ่่น)  

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................



เลข
ประจ ำตัว

1 24825 นาย กิตติธชั ประจนับาล
2 24832 นาย ดิศรณ์ พรมดี
3 24840 นาย ภาณุวรรต ทองทา
4 24885 นาย ปกรณ์  เฉลิมทรง
5 24899 นาย อคัรชยั เหรียญลอยมา
6 24900 น.ส. กนกวรรณ โสมนสั
7 24902 น.ส. เกษรา พิกุลแยม้
8 24913 น.ส. พิมพกานต์ นาวานุเคราะห์
9 24920 น.ส. วิศลัยศ์ยา พ่ึงจะคล่ี
10 24921 น.ส. สมฤดี ยอดเอ้ือ
11 24935 นาย บุญญพฒัน์  แสงเสน้
12 24948 นาย สนัติภาพ ศรีแกว้
13 24951 น.ส. เกษมณี คงตางาม
14 24961 น.ส. มณีนุช ไชยวนั
15 24962 น.ส. มติกาญจน์ พรหมด า
16 24963 น.ส. วชัรี มาศเมฆ
17 24966 น.ส. สาธิตา สวสัด์ิเอ้ือ
18 24973 น.ส. อาทิตยา วิลาผาย
19 24982 นาย พิพฒัน์พล  กล่ินสุกหอม
20 25009 น.ส. ปลายฟ้า เสียงดี
21 25017 น.ส. รุ่งทิพย์ ทองทรัพย์
22 25023 น.ส. สุวิชา ซีมอน
23 25026 นาย จีระวฒัน์ ดีกุล
24 25027 นาย ณรงคก์ร ดิลกศิลป์
25 25044 นาย พรชยั   สุทธิมโนรมย์
26 25049 นาย อนุรักษ์ โพธ์ิค  า
27 25058 น.ส. ธญัญรัตน์  ตาแกว้
28 25075 นาย เกียรติทวิช ถาวรวิสุทธ์ิสกุล
29 25093 นาย วรัตม์ ธนบดีวิวฒัน์
30 25094 นาย วีรภทัร  คงจนัทร์
31 25095 นาย วฒิุชยั ศาสตราเลิศ
32 25145 น.ส. ชวลัรัตน์ ธงชยั
33 25166 น.ส. สุทธิณี จิตอารี
34 25181 นาย ธวชัชยั ตลาดโพธ์ิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/10 ปีกำรศึกษำ 2559  กลุ่มสำระ..................................................................

แผนกำรเรียนภำษำไทย – สังคมศึกษำ (กลุ่มวชิำทรัพยำกรมนุษย์)  

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ



เลข
ประจ ำตัว

35 25191 น.ส. จิวรา ปานจนัทร์
36 25210 น.ส. พิมพกานต์ หลอดศิลป์
37 26589 นาย บุญญฤทธ์ิ จนัทรอ่อน
38 26590 น.ส. ญฐัพร มณีวงษ์
39 26591 น.ส. มนธิชา แสงธรรมกิจกุล
40 26592 น.ส. อุไรรัตน์ แวน่ทอง

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/10 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ.................................................................

แผนกำรเรียนภำษำไทย – สังคมศึกษำ (กลุ่มวชิำทรัพยำกรมนุษย์)  

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ หมายเหตุ



เลข

ประจ ำตัว
1 24853 น.ส ชญัญานุช รอดเกิด
2 25142 น.ส ชนนิกานต์ พนัเลิศ
3 25185 นาย พฒิุพฒัน์ ปรีชารุจิโรจน์
4 25232 นาย ธนัยบรูณ์ วงศเ์จริญไพศาล
5 25276 นาย ภาวตั เรืองฤทธ์ิ
6 25277 นาย ศุภวิชญ์ นิลค าวงศ์
7 25281 นาย ชยัวฒัน์ ราศรี
8 25282 นาย ณรุจ ผลภิญโญ
9 25286 นาย ภิเศก จรัสปรีดา
10 25302 น.ส มนสัวี เพาะนิยม
11 26593 นาย ณฏัฐป์พน ฉิมหิรัญ
12 26594 นาย นยั ศิวะโกศิษฐ์
13 26595 นาย ภูสิทธิ จนัทร์แดง
14 26596 นาย รวิพน ว่องวนัดี
15 26597 นาย รัฐพล อภิราชจิตร
16 26598 นาย โสภณวิชญ์ แปงสาย
17 26599 นาย อลนั ฮุน
18 26600 น.ส พิชชาภรณ์ จอกแกว้
19 26601 น.ส สรัญญา พกุประจวบ
20 26602 น.ส สิรีธร ศริวรรณพร
21 26603 น.ส อญัชเกศ มงคลภทัรสุข

จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม

2. รายวชิาทีม่ีนักเรียนเพ่ิมในเขียนต่อจากล าดับสุดท้าย ผู้จ่ายหนังสือ

3. นักเรียนคนใดทีไ่ม่ได้รับหนังสือให้ระบสุาเหตุทีไ่ม่ได้รับ

    ในช่องหมายเหตุ

หมายเหตุ ลงชื่อ.............................................................ครูประจ าวชิา

1. ส่งเอกสารฉบบัน้ีคืนฝ่ายวชิาการ (.............................................................................)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4/11 ปีกำรศึกษำ 2559 กลุ่มสำระ......................................................................

ห้องเรียนพิเศษ MEP   

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ลงชื่อรับหนังสือ วนัทีร่ับ

รำยวชิำ........................................................ช่ือหนังสือ......................................................................

หมายเหตุ





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม



จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม





จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม



จ านวนหนังสือทัง้หมด...........................................เล่ม   จ่ายไป.................................เล่ม    คงเหลือ...................................เล่ม










































