
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 03463 เด็กชาย กนกพล  นาคะโยธินสกุล ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-36 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 03471 เด็กชาย กฤต ธีรติธนาวัฒน ์
3 03474 เด็กชาย กฤศพงศกรณ์ พิมลพัชร์ 
4 03475 เด็กชาย กฤษฎา เรืองสินศักดิ์ 
5 03487 เด็กหญิง กันยกร กิ่งรุ้งเพชร ์
6 03498 เด็กชาย เกียรติพัทธ์ ทองประเสริฐ 
7 03535 เด็กหญิง ชวรินทร์ อาชวกุล 
8 03545 เด็กหญิง ญาตาวีร์ เกตุพงษ์พันธ ์
9 03559 เด็กชาย ณฐภัทร แสวงผล 
10 03565 เด็กชาย ณภัทร สุวรรณสม 
11 03576 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วัฒนากรแก้ว 
12 03615 เด็กชาย ธนเทพ ตันกูลจุฬานนท์ 
13 03625 เด็กชาย ธรรศ เหล่าภัทรเกษม 
14 03627 เด็กหญิง ธัชวรัตม ์ อินทวัฒน ์
15 03645 เด็กชาย ธีรเศรษฐ์ เมธาภูษิตานันท์ 
16 03665 เด็กหญิง เนตรจินดา คูณผล 
17 03670 เด็กหญิง บุญนิสา ทับคล้าย 
18 03672 เด็กชาย ปฏิพล หมายพึ่ง 
19 03673 เด็กหญิง ปภาวรินท์ อ่อนปุย 
20 03678 เด็กหญิง ปวริชาติชนก ด าส่งแสง 
21 03693 เด็กหญิง ปุญญิศา เทียนกระจ่าง 
22 03712 เด็กหญิง พรสรวง สวัสดิวงศ์ 
23 03715 เด็กหญิง พลอยชนิดา สละบัวเลย 
24 03719 เด็กชาย พัชรเมศร์ บุญยรัตน์เอกธนา 
25 03730 เด็กหญิง พิทยาภรณ์ ตันติพรหมินทร์ 
26 03771 เด็กหญิง มิ่งรัศมิ์ บุษดี 
27 03773 เด็กหญิง เมธาวี ต้ังเสงี่ยมวิสัย 
28 03788 เด็กหญิง วริญสิน ี แก้วกฤษฎางค์ 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 03795 เด็กชาย วิชญ์ เนตรคุณโพธิ์เจริญ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-36 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 03807 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ เกิดแสง 
31 03817 เด็กชาย ศุภกร ประเสริฐสังข์ 
32 03840 เด็กหญิง สุขคณา เอี่ยมอิทธิพล 
33 03853 เด็กหญิง สุรีรัตน์ มงคลคูณ 
34 03868 เด็กชาย อนาวิล ศิริพัฒกุล 
35 03887 เด็กหญิง อิสรีย์ แสงดอก 
36 03890 เด็กหญิง เอวิกา เพ็งพาวัฒนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 03459 เด็กหญิง กชพร มะลิซ้อน ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-36 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 03461 เด็กหญิง กชพรรณ คล้ายบุญมี 
3 03490 เด็กหญิง กัลยาวดี ทองปาน 
4 03521 เด็กหญิง ชญานิศ มีนาม 
5 03529 เด็กหญิง ชนิสรา ดีพิจารณ์ 
6 03531 เด็กชาย ชยพล ถนิมกาญจน ์
7 03537 เด็กหญิง ชัญญา สิงห์เขียวพงษ์ 
8 03551 เด็กหญิง ฐิติรัตน ์ รีวราบัณฑิต 
9 03571 เด็กชาย ณัชนพ จ๋ิวหนองโพธิ ์
10 03581 เด็กหญิง ณัฐฐิกานต์ วัฒนาพงษก์ุล 
11 03586 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เสวีวัลลภ 
12 03594 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ บุญตา 
13 03603 เด็กชาย ตระกูล พวงประเสริฐ 
14 03609 เด็กชาย แทนคุณ ฦาชา 
15 03612 เด็กชาย ธนกฤต เลอทิพย์บุญชัย 
16 03637 เด็กชาย ธีภพ ดิสวัสด์ิ 
17 03646 เด็กชาย ธีรัช สัมพันธรัตน ์
18 03657 เด็กชาย นันธวฒัน ์ สมบูรณ์ 
19 03674 เด็กชาย ปรชนก วิถุนัด 
20 03682 เด็กชาย ปัณกร กุลจารุสิโรดม 
21 03723 เด็กหญิง พัทธนันท์ ปิ่นสุวรรณ 
22 03727 เด็กหญิง พิชญาภา รัตนวรพาณิชย์ 
23 03740 เด็กชาย พุทธิพงศ์ ศรีหงษา 
24 03758 เด็กชาย ภีมณัช จันทรุพันธุ ์
25 03774 เด็กชาย รชต บามขุนทด 
26 03776 เด็กชาย รณธีร์ เมธาวินวิวัฒน ์
27 03794 เด็กหญิง วิชกาญจน์ อินปัญญา 
28 03819 เด็กชาย ศุภกิตต์ สุภาพชน 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 03823 เด็กชาย ศุภรากร เต๊ะวงษ ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-36 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 03827 เด็กหญิง สาธิดา มะโนภักดิ ์
31 03844 เด็กชาย สุทาวิชญ์ อรศรี 
32 03863 เด็กชาย อติโรจน์ เกษทอง 
33 03865 เด็กชาย อนพัช เจียรวิโรจน์กูล 
34 03873 เด็กชาย อรรคเดช ศรีสว่าง 
35 03876 เด็กชาย อัครภล ปราชญ์ศรี 
36 03885 เด็กชาย อินไท จันทร์เจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชือ่ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 03468 เด็กหญิง กรกมลวรรณ ชาติอัครพันธุ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-57 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

 

2 03478 เด็กหญิง กลรัตน์ จันทร์สิงห์ 
3 03499 เด็กหญิง แก้วมุกดา เพ็งรัศมี 
4 03504 เด็กชาย คุณธรรม จันทไพบูลย์ขจร 
5 03505 เด็กชาย ฆฤน กาลลินกิล 
6 03512 เด็กหญิง จิดาภา ศรีสุวรรณ 
7 03514 เด็กชาย จิรพงศ์ ไชยวารี 
8 03520 เด็กหญิง ชญานันทน ์ จันทร์วิเศษสิน 
9 03525 เด็กหญิง ชนนิกานต์ เรืองแสงศรี 
10 03554 เด็กชาย ณชนก แจ้งสว่าง 
11 03561 เด็กชาย ณณณณ์ อดิศักดิ์สกุล 
12 03566 เด็กชาย ณภัทร์สพล ค าเภา 
13 03583 เด็กชาย ณัฐดนัย ชูกล่ิน 
14 03590 เด็กชาย ณัฐภัทร คงทิม 
15 03595 เด็กชาย ณัฐวัศ ส่งศิริฤทธิไกร 
16 03613 เด็กชาย ธนกฤต พลนิล 
17 03620 เด็กชาย ธนวัฒน ์  เรืองคง 
18 03629 เด็กหญิง ธัญชนก เงาวิศิษฎ์กุล 
19 03630 เด็กหญิง ธัญทิพย ์ แสนสีมนต์ 
20 03633 เด็กหญิง ธันยวัน โกศัยพัฒน ์
21 03639 เด็กชาย ธีรชนันต์ นาฮิม 
22 03651 เด็กชาย นรพัฒน ์ เริงจักร 
23 03661 เด็กชาย นิธิศ ไพบูรณ์ 
24 03687 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ธัญธรรมรัตน ์
25 03691 เด็กหญิง ปิยะธิดา  ศักดิ์เจริญชัยกุล 
26 03694 เด็กหญิง ปุญญิศา สุวรรณศรี 
27 03696 เด็กหญิง ผุสดี เดโชธรรมสถิต 
28 03699 เด็กชาย พงศ์ปณต ต้ังศรีรัตน์ 



โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 03708 เด็กหญิง พรนภัส อินทรสร ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-57 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 03713 เด็กชาย พลณัฏฐ์ พูลโคกหวาย 
31 03716 เด็กชาย พศวัต คล้ายโพธิ์ทอง 
32 03721 เด็กหญิง พัฒน์นร ี เทียมรินทร์ 
33 03731 เด็กหญิง พิมพ์ขวัญ งามประวัติดี 
34 03732 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เปรื่องวิทยาการ 
35 03733 เด็กหญิง พิมพ์ณดา ฉัตรพิทยาวิชญ์ 
36 03738 เด็กชาย พีรวัส แซ่ล้ิม 
37 03743 เด็กหญิง ฟ้าใส กฤษฎางค์พร 
38 03751 เด็กหญิง ภัควลัญช์ จารุวรรณศิลป์ 
39 03760 เด็กชาย ภูดิศ เกริกสกุลกฤติ 
40 03763 เด็กหญิง ภูริชยา ต้ังศรีเจริญศิล 
41 03770 เด็กหญิง มารีญัม ซูลตาน่า 
42 03777 เด็กหญิง รดาณัฐ เสวตวิหารี 
43 03784 เด็กชาย วรวัฒน ์ แย้มเหมือน 
44 03785 เด็กชาย วรวิชญ ์ แยม้เหมือน 
45 03792 เด็กชาย วสิษ เฉิน 
46 03799 เด็กชาย วีรภัทร จักรพรม 
47 03808 เด็กชาย ศรัณวัชร์ เตชเศรษฐพงศ์ 
48 03810 เด็กหญิง ศศิรดา วงศ์กราย 
49 03825 เด็กชาย สรศักดิ์ อยู่เย็น 
50 03828 เด็กหญิง สาริสา ปุณณรัตนกุล 
51 03829 เด็กหญิง สิดารัศมิ์ สวัสด์ิเอื้อ 
52 03832 เด็กหญิง สิรภัทร โนนทนวงศ์ 
53 03833 เด็กชาย สิรศักดิ์ อยู่เย็น 
54 03860 เด็กหญิง หันต์ษา ลดาบรรณ 
55 03864 เด็กชาย อติวิศว์ รัตนศรีปัญญะ 
56 03878 เด็กชาย อันโตนิโอ สงวน ซิลิแบร์โต้ 
57 03892 เด็กหญิง ไอยวริญ วิทิตกาญจนกวิน 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 03458 เด็กหญิง กชกร อภิเนตร ให้ผู้ท่ีมรีายช่ือล าดับท่ี 1-60 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 03460 เด็กหญิง กชพรรณ จูทิม 
3 03462 เด็กชาย กนกพล นาคะโยธินสกุล 
4 03464 เด็กหญิง กนกรัชต์ เตชะวัณโต 
5 03465 เด็กหญิง กมลพรรณ ขันทะสีมา 
6 03466 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ภู๋ทรัพย์ 
7 03467 เด็กหญิง กรกนก ชัชวาลย์ 
8 03469 เด็กชาย กรณ์กวิน วงค์ใหญ่ 
9 03470 เด็กชาย กริชตริณ ส่งสุข 
10 03472 เด็กชาย กฤตภาส วงเวียน 
11 03473 เด็กหญิง กฤติกา บุญสินธ์ 
12 03476 เด็กชาย กฤษณ์เตชินท์ อรุณพูลทรัพย์ 
13 03477 เด็กชาย กฤษิกร กูลเกตุพัฒน์ 
14 03479 เด็กหญิง กวินตรา ผาวัน 
15 03480 เด็กชาย กวินท์วิชญ ์ มกรเสน 
16 03481 เด็กชาย กวินพงศ์ บุญศักด์ิสิทธิ์ 
17 03482 เด็กหญิง กวิสรา พิมพ์ภา 
18 03483 เด็กชาย กอบกฤต ชัยนิธิศุภกร 
19 03484 เด็กชาย กัญจน ์ แพร่ภาษา 
20 03485 เด็กหญิง กัญญาภัค บุตรไพบูลย์ 
21 03486 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ กันเกศ 
22 03488 เด็กชาย กัลยกร ทองประดิษฐ 
23 03489 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ทองปอนด ์
24 03491 เด็กชาย กิตติธัช วงษ์ตา 
25 03492 เด็กชาย กิตติพัทธ์ พากเพียร 
26 03493 เด็กชาย กิตติภพ สีน้ าเงิน 
27 03494 เด็กชาย กิตติวัฒน ์ ศรีบุรินทร์ 
28 03495 เด็กหญิง กุลฉัตร จุลพันธ์ 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 03496 เด็กหญิง กุลรธิดา แก้วศิริ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-60 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 03497 เด็กหญิง กุลสตรี ศรีสงคราม 
31 03500 เด็กหญิง ขวัญกว ี เจริญชัยนพกุล 
32 03501 เด็กหญิง คณน ฝันฝากจิต 
33 03502 เด็กชาย คมกริช ผลโพธิ์ 
34 03503 เด็กชาย คุณณานนท์ สามานิตย์ 
35 03506 เด็กหญิง จรรยวรรณ ลีลายนะ 
36 03507 เด็กหญิง จริญา ทรัพย์ประเสริฐ 
37 03508 เด็กชาย จอมพล โสภาพร 
38 03509 เด็กหญิง จัสมิน ทัดระเบียบ 
39 03510 เด็กชาย จารุวัฒน ์ ฤทธิสุนทร 
40 03511 เด็กหญิง จิดาภา แสงจันทร์ 
41 03513 เด็กหญิง จิรฐิดา ค าแก้ว 
42 03515 เด็กชาย จิรพัฒน ์ เรืองโชติวิทย ์
43 03516 เด็กหญิง จิรภา ล้ิมวานิชย์ 
44 03517 เด็กหญิง จิรัชญา สุไหลหมาน 
45 03518 เด็กหญิง จิรัชญา ตะโน 
46 03519 เด็กหญิง จิรัชญา น้อยห้างหว้า 
47 03522 เด็กหญิง ชญานุช พฒุเพ็ง 
48 03523 เด็กหญิง ชญานุตม์ เลิศวัฒนาสกุล 
49 03524 เด็กหญิง ชดาภรณ์ เศรษฐบุตร 
50 03526 เด็กหญิง ชนัญกร ดีมิตร 
51 03527 เด็กหญิง ชนัญชิดา ไม้เช้ือ 
52 03528 เด็กหญิง ชนานา ธันยกรพงศา 
53 03530 เด็กหญิง ชมพูนุท เจริญสุข 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
54 03532 เด็กชาย ชยภัทร ผันผาย ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-60 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

55 03533 เด็กชาย ชยากร ใจเพชร 
56 03534 เด็กหญิง ชลธิชา นิเทศธัญกิจ 
57 03536 เด็กชาย ชัชพิสิฐ กิตินิรันดร์กูล 
58 03538 เด็กหญิง ชัญญานุช ภูศรี 
59 03539 เด็กชาย ชานน เช้ือข า 

60 03540 เด็กหญิง ชิดชนก โคตรกว้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
61 03541 เด็กชาย ชินพัฒน ์ เคหารมย์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 61-120 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.30 – 12.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

62 03542 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ มะสันเทียะ 
63 03543 เด็กหญิง โชติกา สามานิตย์ 
64 03544 เด็กชาย ญาณวุฒิ บรรพชาติ 
65 03546 เด็กหญิง ฐิตานันท์ พรมมาก 
66 03547 เด็กหญิง ฐิติกัลยา ฟักทุบ 
67 03548 เด็กชาย ฐิติโชค ช่วยเทศ 
68 03549 เด็กหญิง ฐิตินันท์ วิริยะ 
69 03550 เด็กชาย ฐิติพงศ์ กล่ินสุข 
70 03552 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แซ่เอี๋ยว 
71 03553 เด็กชาย ฐิราชัย ซิงห์ เกตุค า 
72 03555 เด็กชาย ณฐกร สันทนาประสิทธิ์ 
73 03556 เด็กชาย ณฐกร จาติกานนท์ 
74 03557 เด็กชาย ณฐกร กันธิยะ 
75 03558 เด็กชาย ณฐกร รักด ี
76 03560 เด็กหญิง ณฐิตา ห่วงถึง 
77 03562 เด็กชาย ณตะวัน โพธิชาราช 
78 03563 เด็กชาย ณธีนนท์ ดวงแก้ว 
79 03564 เด็กหญิง ณพัชญา วารีวงค์ 
80 03567 เด็กหญิง ณภัสกมล ก้อนค า 
81 03568 เด็กชาย ณษฎ์ฐนกร ล าภูพินิจพงศ์ 
82 03569 เด็กหญิง ณัจยา สุโน 
83 03570 เด็กหญิง ณัชชา จันทรอด 
84 03572 เด็กหญิง ณัฎฐิน ี เพ็ชรสังคาด 
85 03573 เด็กชาย ณัฏชนน น้อยมีสุข 
86 03574 เด็กชาย ณัฏฐกิตต์ิ เรียงแก้ว 
87 03575 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เอี่ยมสมบูรณ์ 
88 03577 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เพ็งสว่าง 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
89 03578 เด็กชาย ณัฐกรณ์ นุตวัฒน ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 61-120 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.30 – 12.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

90 03579 เด็กหญิง ณัฐชยา ปล้ืมไธสง 
91 03580 เด็กหญิง ณัฐชวัล เกีรยรติสิริ 
92 03582 เด็กชาย ณัฐดนย์ สถานสถิตย์ 
93 03584 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ค้าผลดี 
94 03585 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วิสัชนาม 
95 03587 เด็กชาย ณัฐธีร ์ พิสิฐธรรมภูเมธ 
96 03588 เด็กชาย ณัฐนนท์ วรสัมปุรณะ 
97 03589 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ โรจน์ทินภร 
98 03591 เด็กชาย ณัฐภูมิ วังสงคราม 
99 03592 เด็กหญิง ณัฐวศา โอยสวัสด์ิ 
100 03593 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ แสงทอง 
101 03596 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาลา 
102 03597 เด็กหญิง ณิชา แก้วมณี 
103 03598 เด็กหญิง ณิชาภัทร นุ่นประสิทธิ ์
104 03599 เด็กหญิง ณิชาภัทร เสนานุช 
105 03600 เด็กหญิง ดาเนีย สะมะอุน 
106 03601 เด็กชาย ดิถดนัย พรมวังขวา 
107 03602 เด็กหญิง ดุลยา คลองมีคุณ 
108 03604 เด็กชาย ตุลย์ ทองพร้อม 
109 03605 เด็กชาย ทยุตศร เอื้อตระกูลวิทย ์
110 03606 เด็กหญิง ทอฝัน พันธุ์พฤกษ ์
111 03607 เด็กชาย ทิวากร เหมราช 
112 03608 เด็กชาย เทพกวิน ศรีค า 
113 03610 เด็กหญิง ธญาภร เลิศประธานพร 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
114 03611 เด็กชาย ธนกฤต ดาหา ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 61-120 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.30 – 12.30 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

115 03614 เด็กชาย ธนชาต ธุระกิจ 
116 03616 เด็กชาย ธนบดี ม่วงนุ่ม 
117 03617 เด็กชาย ธนพัฒน ์ พูนนอก 
118 03618 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เสนอใจ 
119 03619 เด็กชาย ธนวัฒน ์ นรัญจพันธุ ์

120 03621 เด็กชาย ธนวินท์ ธนิตานันท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
121 03622 เด็กหญิง ธนัญชนก ทะลือชัย ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 121-180 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

122 03623 เด็กชาย ธนาคม เถาหอม 
123 03624 เด็กชาย ธรรมจักร ชูเกียรติโรจน์ 
124 03626 เด็กชาย ธราธาร ฮวบกระโทก 
125 03628 เด็กหญิง ธัญชนก ข าดียิ่ง 
126 03631 เด็กชาย ธัณย์เทพ เพ็ญแสวง 
127 03632 เด็กหญิง ธันยรัตน ์ มณีรัตน์ 
128 03634 เด็กชาย ธันวา มะพลับแก้ว 
129 03635 เด็กชาย ธันวา พันศรี 
130 03636 เด็กชาย ธาวิน ทิพย์ลือพร 
131 03638 เด็กหญิง ธีรกานต์ อุปถัมภ ์
132 03640 เด็กหญิง ธีรดากาญ โพธิ์ทอง 
133 03641 เด็กชาย ธีรพล ผลเจริญ 
134 03642 เด็กชาย ธีรภัทร ใจจวง 
135 03643 เด็กชาย ธีร์วรา เกื้อแก้ว 
136 03644 เด็กชาย ธีร์ศิวัช พิชัยจารุเวศ 
137 03647 เด็กชาย ธีราธร แสงไชยญา 
138 03648 เด็กหญิง นธนัน หงสะวดี 
139 03649 เด็กหญิง นภัสวรรณ วาสนะสุขะ 
140 03650 เด็กหญิง นภาวดี บุญประเสริฐ 
141 03652 เด็กชาย นฤณัฐย์ แก่นกระโทก 
142 03653 เด็กหญิง นลินทิพย์ บัวทอง 
143 03654 เด็กชาย นวพลภูมิชัย ใสยิ่ง 
144 03655 เด็กหญิง นวิยา อุ่นอ าไพ 
145 03656 เด็กหญิง นันทรัตน ์ นิ่มนวล 
146 03658 เด็กชาย นิโคลลาซ ฮาลาซ 
147 03659 เด็กชาย นิติธร โคทอง 
148 03660 เด็กชาย นิธชคุณ ปานนิยม 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
149 03662 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ สุวรรณมณี ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 121-180 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

150 03663 เด็กหญิง นิภาดา แพงทรัพย ์
151 03664 เด็กหญิง นิรมล ช่องโก้ 
152 03666 เด็กหญิง เนตรนภา ผาสุข 
153 03667 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูรัตน์ 
154 03668 เด็กหญิง บุญญาพร ช่วงชัยสุขเกษม 
155 03669 เด็กหญิง บุญธิดา ชัญถาวร 
156 03671 เด็กหญิง บุษกร ม่วงนุ่ม 
157 03675 เด็กชาย ปรานต์ ปู้ค าแดง 
158 03676 เด็กหญิง ปรีญธิดา มาลัย 
159 03677 เด็กหญิง ปรีญา ศรชัย 
160 03679 เด็กหญิง ปะฏิปันโน ทองจ ารูญ 
161 03680 เด็กชาย ปัญญา ค าจัน 
162 03681 เด็กชาย ปัญญากร ดิษฐบ ารุง 
163 03683 เด็กหญิง ปัณชญา อยู่เพชร 
164 03684 เด็กหญิง ปัณฑาวีย์ สุวรรณศรี 
165 03685 เด็กชาย ปัณณธร ชาววาปี 
166 03686 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อับดุลเลาะ 
167 03688 เด็กหญิง ปาริฉัตร สาระสันต์ 
168 03689 เด็กชาย ปิติพัฒน ์ บุญวงศ์ 
169 03690 เด็กชาย ปิยพนธ ์ อินาลา 
170 03692 เด็กชาย ปีติภัทร ชูเกียรติตระกูล 
171 03695 เด็กหญิง เปรมสินี        ตามัน 
172 03697 เด็กชาย พงศกร        สีอวน 
173 03698 เด็กชาย พงศกรณ์ ภูริพงศ์บวรพล 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
174 03700 เด็กชาย พงศ์เลิศ เลิศไกร ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 121-180 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

175 03701 เด็กชาย พงศ์ศรัณ บุญกว้าง 
176 03702 เด็กชาย พงษ์ธเนตร โพธิจันทร์ 
177 03703 เด็กชาย พงษ์พีรยุทร ์ ผิวอ่อน 
178 03704 เด็กชาย พชรพล แสวงมงคล 
179 03705 เด็กหญิง พรกนก ศุภศิริหิรัญชัย 

180 03706 เด็กหญิง พรชณก สินธุ์โสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
181 03707 เด็กหญิง พรชนก พลแก้ว ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 181-240 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

182 03709 เด็กหญิง พรฟ้า นักไร ่
183 03710 เด็กชาย พรรษวุฒ ิ แก้วด ี
184 03711 เด็กหญิง พรลภัส ไตลังคะ 
185 03714 เด็กชาย พลวัฒน ์ จันทรเสนา 
186 03717 เด็กหญิง พอเพียง เชษฐา 
187 03718 เด็กชาย พัชรดนัย ถาวรเรือง 
188 03720 เด็กชาย พัชรยุทธ์ นกอยู ่
189 03722 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา พิพัฒนกุลชัย 
190 03724 เด็กหญิง พิชชานันท์ แกว้ยศกุล 
191 03725 เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุญศรี 
192 03726 เด็กหญิง พิชญนิษฎ ์ แสงทอง 
193 03728 เด็กหญิง พิฎชญา ติยะวาน 
194 03729 เด็กหญิง พิณรวีร์ ศาสนวิบูลย์ 
195 03734 เด็กหญิง พิมพ์นร ี สวัสด์ิธนวณิชย์ 
196 03735 เด็กหญิง พิมพ์วรีย ์ ชัยมีเขียว 
197 03736 เด็กหญิง พีรดา ถั่วทอง 
198 03737 เด็กหญิง พีรดา ลีออง 
199 03739 เด็กชาย พีระเดช จูมั่น 
200 03741 เด็กหญิง พุธิตา คุปต์กาญจนากุล 
201 03742 เด็กหญิง ฟ้าใส ประจันเขตต์ 
202 03744 เด็กชาย ฟ้าใหม่ นิลประดับ 
203 03745 เด็กชาย ภควนนท์ มิ่งไชย 
204 03746 เด็กหญิง ภรภัทร ค าผล 
205 03747 เด็กชาย ภฤศธร ชินอักษร 
206 03748 เด็กหญิง ภลดา ประชุมวงศ์ 
207 03749 เด็กชาย ภัคพล สมพันธ์ 
208 03750 เด็กหญิง ภัครดา สุธรรมา 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
209 03752 เด็กชาย ภัทรกร สุดสาย ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 181-240 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

210 03753 เด็กชาย ภัทรดนัย คุ้มจ่ัน 
211 03754 เด็กหญิง ภัทรศยา เข็มมณี 
212 03755 เด็กหญิง ภัทราพร ศรีรักษ์ 
213 03756 เด็กหญิง ภัสธารีย์ วีระกมลพงศ์ 
214 03757 เด็กหญิง ภาพิมล นันทศรี 
215 03759 เด็กชาย ภูกวิน อุ่นนุช 
216 03761 เด็กชาย ภูปกรณ์ ฟองสารี 
217 03762 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ จิระเดชประไพ 
218 03764 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ อยู่ด ี
219 03765 เด็กชาย ภูวเดช คล่องแคล่ว 
220 03766 เด็กชาย ภูสิทธ์ ผาดีอุ่น 
221 03767 เด็กหญิง มณฑิศา อ่อนดี 
222 03768 เด็กชาย มนุเชษฐ์ เจริญยิ่ง 
223 03769 เด็กชาย มนูญ แถบน้อย 
224 03772 เด็กหญิง มิรันตี ด้วงเอียด 
225 03775 เด็กชาย รฐนนท์ พิทักษ์พัฒนกิจ 
226 03778 เด็กหญิง รักษยาพร จิตรมั่น 
227 03779 เด็กหญิง รัชชาภา กองขุนชาติ 
228 03780 เด็กชาย รัชพล สินแสนประเสริฐ 
229 03781 เด็กชาย วชิรวิทย ์ นาแซง 
230 03782 เด็กหญิง วนัสยา ยอมิน 
231 03783 เด็กหญิง วรฤทัย ส าก าปัง 
232 03786 เด็กชาย วรวิทย ์ หมาดบ ารุง 
233 03787 เด็กชาย วรสรณ์ กิมะพันธ ์

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
234 03789 เด็กชาย วรินทร รัตนะ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 181-240 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

235 03790 เด็กหญิง วรินร าไพ อินประไพ 
236 03791 เด็กหญิง วริศา เจ๊ะมะหะหมัด 
237 03793 เด็กหญิง วันเพ็ญ อาวะชัย 
238 03796 เด็กหญิง วิภาวี รังสีพรหม 
239 03797 เด็กหญิง วิรัญชนา โชติรชตกุล 

240 03798 เด็กชาย วีรเทพ บุญธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
241 03800 เด็กชาย วีรยุทธ ตู้แก้ว ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 241-308 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

242 03801 เด็กชาย วีรวิชญ ์ เสรีวัฒนกวิน 
243 03802 เด็กชาย วุฒิภัทร เป่ียมอบ 
244 03803 เด็กหญิง ศตพร โพนสัย 
245 03804 เด็กหญิง ศยาธร สินทรัพย์ 
246 03805 เด็กชาย ศรัณยพงค์ พงศ์สวัสด์ิ 
247 03806 เด็กหญิง ศรัณย์พร สวัสด์ินที 
248 03809 เด็กหญิง ศรุตา วงค์อน ุ
249 03811 เด็กชาย ศักดิ์นฤน นาถกรณ์ 
250 03812 เด็กหญิง ศิริกร ใจเย็น 
251 03813 เด็กชาย ศิริพง เอี่ยมสมบูรณ์ 
252 03814 เด็กหญิง ศิริพรรณพัชร ลิมทวีสมเกียรติ 
253 03815 เด็กชาย ศิวะกร โสระสิงห์ 
254 03816 เด็กชาย ศุภกร จันทร์กระจ่าง 
255 03818 เด็กชาย ศุภกฤต สุ่มมาตย์ 
256 03820 เด็กชาย ศุภโชค ชัยพันธ์ 
257 03821 เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ เมฆมูสิก 
258 03822 เด็กชาย ศุภณัฐ ทองคล่ี 
259 03824 เด็กชาย ศุภฤกษ์ เจริญทิม 
260 03826 เด็กหญิง สะกินา ธนสารดิลก 
261 03830 เด็กชาย สิทธิรักษ์ ศรีศุภรวัฒนา 
262 03831 เด็กชาย สิรภพ ศรีนาชู 
263 03834 เด็กหญิง สิรามล อับดุลเลาะ 
264 03835 เด็กหญิง สิริกัญญา โพธิพานิช 
265 03836 เด็กหญิง สิริกานต์ ศิลธรรม 
266 03837 เด็กชาย สิริณัฏฐ์ อรรธสุธานันท์ 
267 03838 เด็กหญิง สิริทรัพย์ ซิงห์ เกตุค า 
268 03839 เด็กหญิง สิริยากร สุขส าราญ 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
269 03841 เด็กหญิง สุชานันท์ ปัญญาถม ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 241-308 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

270 03842 เด็กหญิง สุชานันท์ แน่พิมาย 
271 03843 เด็กหญิง สุณัฏฐา ประกอบกิจ 
272 03845 เด็กชาย สุธีเดช ผิวทองดี 
273 03846 เด็กหญิง สุพิชชา ปัญญาถม 
274 03847 เด็กหญิง สุพิชชา ศรีภักด ี
275 03848 เด็กหญิง สุพิชชา ดาไชย 
276 03849 เด็กหญิง สุพิชญา นพศรี 
277 03850 เด็กหญิง สุพิชญา จันทร์สว่าง 
278 03851 เด็กหญิง สุภาวดี แก้ววงษ์ศิร ิ
279 03852 เด็กชาย สุรยุทธ จงผ่อนกลาง 
280 03854 เด็กชาย สุวรรณกรณ์ พรมคง 
281 03855 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ปิ่นรัมย์ 
282 03856 เด็กชาย โสภน ทองมาลา 
283 03857 เด็กหญิง หทัยชนก สอนท า 
284 03858 เด็กหญิง หยกรัตน์ หงส์เลิศสกุล 
285 03859 เด็กหญิง หริณยา อินตัน 
286 03861 เด็กหญิง อชิรญา เพ็งธรรม 
287 03862 เด็กชาย อดิภัทร ศรีบรม 
288 03866 เด็กหญิง อนันตญา ต่อเติม 
289 03867 เด็กชาย อนาวิล ปั้นสุก 
290 03869 เด็กหญิง อภิชญา โสภารัตน์ 
291 03870 เด็กชาย อภิชา สมรภูมิ 
292 03871 เด็กชาย อภิชาติ แสงอุ่น 
293 03872 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ศรีบุรินทรื 
294 03874 เด็กหญิง อรรัมภา อินทร์เมือง 
295 03875 เด็กหญิง อรอาริยา นุยันรัมย ์
296 03877 เด็กชาย อัครวิณท์ พรไชยเพิ่มเจริญ 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทห้องเรียนปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
297 03879 เด็กหญิง อัยการ ธารีเวทย ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 241-308 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

298 03880 เด็กชาย อาณกร ทรงเสถียร 
299 03881 เด็กชาย อาณกร คล้ายคลึง 
300 03882 เด็กหญิง อาทิตย์ติญา ล้ีเจริญ 
301 03883 เด็กหญิง อารยา แซ่เอี้ยว 
302 03884 เด็กหญิง อารยา ศรีแก้วณวรรณ 
303 03886 เด็กชาย อิศเดช ปัญญา 
304 03888 เด็กหญิง อุรัสยา น้อยเล้ียง 
305 03889 เด็กชาย เอกอัมรินทร์ อุ่นอ าไพ 
306 03891 เด็กชาย เอื้ออังกูร ชาลาวิรุฬท์ 
307 03893 เด็กหญิง ไอริญ ศึกขะชาติ 
308 03894 เด็กหญิง ไอริสชยา ปุณณพรกรวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ประเภทรับย้าย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับ เลขประจ าตัว 
ชื่อ – สกลุ ระดับชั้น ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูป 

ท าบัตรนักเรียน 
1 03419 เด็กชาย กฤษดนัย   ชัยจ า ม.2 ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-14 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูม ิ

หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน า
บัตรประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 03420 เด็กหญิง กัญญาพัชร   เป่ียมทรัพย์ ม.2 
3 03421 เด็กหญิง ณิชนันทน์   นนท์ชนะ ม.2 
4 03422 เด็กหญิง นาตาลี   มาเอดะ ม.2 
5 03423 เด็กหญิง อรปรีดา   แสงอุ่น ม.2 
6 03425 เด็กหญิง  ณหทัย   แจ้งสันต์ ม.3 
7 03426 เด็กชาย  ฐิติศักดิ์   ทองเจริญ ม.3 
8 03427 เด็กหญิง  พิชญาภา   พิชัยจารุเวศ ม.3 
9 03428 เด็กชาย  ธนบดี   แซ่ยาง ม.3 
10 03429 นาย  เอกภพ   อุ่นมา ม.5 ว-ค 
11 03430 เด็กชาย กฤษฎิ์รวี สงวนบวก ม.3 
12 03431 เด็กหญิง พิชญาภา   กิ่งไซกลาง ม.3 
13 03432 เด็กชาย สิทธา บุญพรหม ม.2 
14 03433 เด็กชาย ประวีณ พรพิทยากุล ม.3 EP 

 


