
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 01886 เด็กชาย กุลเชษฐ์ ใจบัว ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-36 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 01899 เด็กชาย จตุรภัทร บวกไธสง 
3 01967 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทิพย์รัตน์ 
4 01990 เด็กชาย ธนภัทร มณีวงค์ 
5 02029 เด็กชาย นัฐทพงศ์ วิทยาขจรศาสตร์ 
6 02076 เด็กชาย พงษ์เพชร จึงมงคลวงษ์ 
7 02262 เด็กชาย อินทัช กฤตนิรัติศัย 
8 01884 เด็กหญิง กิตติมา พรรณมณีทอง 
9 01928 เด็กหญิง ชนาภา จันทร์หา 
10 02067 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ บุญญฤทธิ์ 
11 02106 เด็กหญิง พิมพ์พลอย ลุนพรหม 
12 02192 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ไชยมาตย์ 
13 02203 เด็กหญิง ศีตรา เปตานนท์ 
14 02230 เด็กชาย อชิระ เสถียรนพเก้า 
15 01935 เด็กชาย ชีวาพัฒน ์ จันทรภักดี 
16 02187 นางสาว วีรินทร์ดา เอื้องธนาโรจน ์
17 01852 นางสาว กรณิศ ส าก าปัง 
18 02152 นาย รณกร จันทร์เกตุ 
19 01974 นางสาว ดาราวดี ด้วงทอง 
20 01861 เด็กชาย กฤษฎ ์ ฟ้าเลิศ 
21 01919 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ จันทร์หอม 
22 03438 นางสาว ชญานิศา วรปัญญา 
23 03439 นางสาว ชิชญารัศมิ์ โสภณธนพัฒน ์
24 03440 นางสาว ตัสนีม เปล่ียนเดชา 
25 03441 เด็กหญิง ธัญญรัตน ์ เงินมั่น 
26 03442 เด็กหญิง ธัญพร แสงไชยญา 
27 03443 เด็กหญิง ปพิชญา สุดสาย 
28 03444 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ อินาลา 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 03445 นางสาว พิชญธิดา แก้วสุวรรณ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-36 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 03446 เด็กชาย รักษ์ รักษาวงศ์ 
31 03447 นาย รัฐวุฒิ คงคีรี 
32 03448 นางสาว ลภัสรดา  ขุนชู 
33 03449 นาย ศิวกร คุณดิลกรัถยา 
34 03450 นางสาว ศุภมาส กาญจนวิจิตร 
35 03451 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ โต๊ะเหม 
36 03452 นางสาว อธิตยา ก๋าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 01941 เด็กหญิง ญาณิศา อนุรัฐพันธ ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-13 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.00 – 09.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 02018 เด็กชาย นนทพัทธ์ นาคนาวา 
3 02221 เด็กหญิง สุธาทิพย์ สาระจันทร์ 
4 01965 เด็กหญิง ณัฐวรา ผลโพธิ์ 
5 02039 เด็กหญิง บุญชิตา ศรีวงศ์งาม 
6 02094 นางสาว พัฒน์นร ี ตันติวัฒน ์
7 02051 นางสาว ปพิชญาพร คุณเสส 
8 02243 เด็กชาย อริย์ธัช จันทนาวิวัฒน ์
9 03453 นางสาว ณัฏชนันท์พร เอกรัมย์ 
10 03454 นางสาว ณัฐธิดา พรโรจนากูร 
11 03455 นางสาว ธนัชพร สินทรัพย์แสน 
12 03456 นางสาว พรนภัส จันทร์แก้ว 
13 03457 เด็กชาย อธิษฐาน พรพิทยากุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 01904 เด็กชาย จักริน พิมพาวงศ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-65 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 02167 เด็กหญิง วรดา ศรีธิเดช 
3 02195 เด็กหญิง ศศิวิมล บุญพิทักษ์ 
4 02135 เด็กชาย ภาวสุ เมฆโพธิ ์
5 02250 เด็กหญิง อาทิตยา งามสมบัติ 
6 02088 เด็กหญิง พลอยเพชร อัคราช 
7 01890 เด็กหญิง กุลรภัส เกษทอง 
8 02073 เด็กชาย ปุณวัฒน์ เต็มพงศ์ศรีสง่า 
9 02000 เด็กชาย ธัญเกียรต ิ หิรัญธรกรพัฒน ์
10 02115 เด็กชาย พีรพัฒน ์ ศรีธรรมมา 
11 02084 เด็กชาย พรพิพัฒน ์ ลลิตวิภาส 
12 01856 เด็กชาย กฤตนัน แพร่ภาษา 
13 02016 เด็กหญิง ธีร์วรา หมัดเต๊ะ 
14 02042 เด็กหญิง เบญจรัตน์ พรหมเจริญ 
15 02227 เด็กหญิง สุภาวดี ชูดวง 
16 01871 เด็กหญิง กัญญารัตน ์ กาโจทย์ 
17 02228 เด็กหญิง สุมินธา ลักษวุธ 
18 02171 เด็กหญิง วรัชยา วงศ์อารี 
19 02177 เด็กหญิง วริศรา สอนพูล 
20 01867 เด็กหญิง กัญญภา สุวรรณเนาว์ 
21 02232 เด็กหญิง อทิตยา สมเจริญวัฒนา 
22 02092 เด็กชาย พัชรพล ปิยกุละวัฒน ์
23 01966 เด็กหญิง ณัฐวลัญซ์ มากจันทร์ 
24 02358 เด็กหญิง ณัชชา ตุงคะเสน 
25 02098 เด็กหญิง พิชชาพร วณิชพันธ์สกุล 
26 02194 เด็กหญิง ศศิวัณย์ ชูบาล 
27 02068 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ วันขวัญ 
28 02233 เด็กหญิง อธิชา ลิขิตจัตุรัส 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 02056 เด็กหญิง ปภาวรินท์ แหวนนิล ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-65 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 01958 เด็กหญิง ณัฐญดา เอื้อตระกูลวิทย ์
31 02376 เด็กหญิง สุพิชชา ฉวีวงษ ์
32 02394 เด็กหญิง ธัญญารัตน ์ หงอกสิมมา 
33 01895 เด็กชาย คมน์คณิฬ ด่านวิริยะกุล 
34 01892 เด็กหญิง กุลิสรา เปรมประยูร 
35 02103 เด็กหญิง พิชาภา ค าป้อง 
36 02054 เด็กชาย ปภังกร หิรัญกุลวงษ ์
37 02063 เด็กหญิง ปริยากร ขุนทอง 
38 02164 เด็กหญิง ลักษิกา วัฒนผ่องใส 
39 01877 เด็กหญิง กานต์สินี แตงพรม 
40 02360 เด็กหญิง นฤมล เจริญรัมย์ 
41 02139 เด็กชาย ภูริช ปานทุ่ง 
42 01916 เด็กหญิง จุฑานุช แก่นสา 
43 02071 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พัฒน์จิราพรกนก 
44 02361 เด็กหญิง พรรวินท์ จันทกุล 
45 02379 เด็กหญิง ปุณยนุช วิจิตรเนตร 
46 01889 เด็กหญิง กุลภัสสร์ พงษ์ประเสริฐ 
47 01956 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ด้วงกลัด 
48 02149 เด็กหญิง ณภัชนันท์ภัค อภิผลพูนธนา 
49 02213 เด็กหญิง สิรยากรณ์ ทองประดิษฐ์ 
50 01924 เด็กหญิง ชญานิน กงพาน 
51 02904 เด็กหญิง ดารินทร์ คุ้มบ้าน 
52 02052 เด็กชาย ปพิชสุทธิ์ ภคพรจรัสพงศ์ 
53 02081 เด็กหญิง พรปวีณ์ พิเศษพงศ์ไพบูลย์ 
54 02396 เด็กหญิง กระจรจุฬา กระจรภพ 
55 02136 เด็กหญิง ภิรญา วงสุพรรณ 
56 02255 เด็กชาย อิศวร์ แสงโชติ 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
57 01891 เด็กหญิง กุลวรางค์ พงษ์ประเสริฐ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1-65 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

58 01977 เด็กชาย ติณณภพ ค าผล 
59 02216 เด็กหญิง สิริพรรณ สงนุ้ย 
60 02158 เด็กหญิง รัตนธร ธนัตธรรมกุล 
61 02182 เด็กหญิง วัลลดา วงษ์ต้ัง 
62 01920 เด็กชาย เจมส์ ไมเคิล สเคฟ 
63 01918 เด็กชาย จุลกานต์ แจ่มอรุณ 
64 01859 เด็กชาย กฤตัชญ์ ชัยประกิจ 
65 01905 เด็กหญิง จันทกานต์ พลวงศ์ษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
66 02138 เด็กชาย ภูมิวิศว์ ชัยวชิระศักดิ์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 66-120 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

67 01923 เด็กหญิง ชญานันทน ์ เอื้อเฟื้อ 
68 02161 เด็กชาย ลภัส เจริญพงษ ์
69 01969 เด็กหญิง ณิชรัตน์ มะลิต้น 
70 02125 เด็กหญิง ภัคจิรา เพียรการ 
71 01999 เด็กชาย ธัชกร กิตติวันฤกษ ์
72 02110 นางสาว พิมลรัตน์ ทายะรินทร์ 
73 02256 เด็กหญิง อิสรีย ์ ศรีแก้วณวรรณ 
74 01888 เด็กหญิง กุลภัสสร์ เป่ียมทรัพย์ 
75 02132 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ โล่ห์สถาพรพิพิธ 
76 02368 เด็กชาย ภูริพัฒน ์ ธรรมนาม 
77 02116 เด็กชาย พีรวัฒน ์ ศรัณยพจน์ 
78 01960 เด็กชาย ณัฐดนัย เต็มสอาด 
79 02362 เด็กหญิง พลิมา ปาละสมิทธิ์ 
80 02130 เด็กหญิง ภัทรมน อ่อนอุ่น 
81 02240 เด็กหญิง อภิสรา พุกเมืองกรุง 
82 02151 เด็กชาย รชตธรรมปพน ถาวรเกษม 
83 01943 เด็กชาย ฐปนพงศ์ อุดมชัยโชติสกุล 
84 01921 เด็กหญิง เจริญพร รูจีพันธ ์
85 02209 เด็กหญิง สศิกาญจน์ เดียวกลาง 
86 02200 เด็กหญิง ศิริพัฒน ์ หล่อนิล 
87 02043 เด็กชาย ปกรณ์ชัย ทองนวม 
88 01987 เด็กหญิง ธนภรณ์ หนูสม 
89 02023 เด็กหญิง นภชนก จันโท 
90 01952 เด็กชาย ณภัทร หงส์พิพิธ 
91 02140 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ ราชทองยศ 
92 01979 เด็กชาย ทักษ์ดนัย นาคะวนิชเวชสิทธิ์ 
93 01862 เด็กชาย กฤษดา เวชกามา 



  

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
94 02035 เด็กชาย นิพพิชฌน ์ คงห้วยรอบ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 66-120 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 10.00 – 11.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

  

95 02193 เด็กหญิง ศศิวดี ศรีวงศ์พนาเวศ 
96 01902 เด็กชาย จักรพงษ ์ ไชยณรงค์ 
97 02008 เด็กหญิง ธัมมิกา บัวเทียน 
98 02370 เด็กชาย วชิรวิทย ์ เช้ือสีอ่อน 
99 02007 เด็กชาย ธันยธรณ์ หมั่นท า 
100 02369 เด็กหญิง รณิดา ฮวดต๋ี 
101 01961 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุขแจ่ม 
102 02147 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เจริญรัตน์พงษ ์
103 01925 เด็กหญิง ชญานิศ สันทนาประสิทธิ์ 
104 02040 เด็กหญิง บุณยากร ชัยมงคล 
105 01908 เด็กชาย จิรทีปต์ ถิ่นศรี 
106 01950 เด็กหญิง ณภัทร เพ็ญสุริยะ 
107 02099 เด็กหญิง พิชชาพร แก้วประจบ 
108 01996 เด็กหญิง ธมลวรรณ ฟูแสง 
109 02053 เด็กชาย ปภังกร สุวรรณอ าไพ 
110 01882 เด็กชาย กิตติพัทธ์ มุ่งฝอยกลาง 
111 02184 เด็กหญิง วิมลสิริ วัชรมงคลธันย์ 
112 02002 เด็กหญิง ธัญญ่า แก้วแหวน 
113 02395 เด็กชาย สุชาครีส์ หอมรื่น 
114 01971 เด็กชาย ดนัยวัฒน ์ ปีตภัทรวิบูลย์ 
115 01989 เด็กชาย ธนภัทร ตลับเงิน 
116 01968 เด็กชาย ณัฐเศรษฐ แก้วสว่าง 
117 01945 เด็กชาย ฐิติพงค์ ยังรอด 
118 01954 เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ ศรีสุวราภรณ์ 
119 02021 เด็กชาย นพนนท์ นิราช 
120 03434 นางสาว จรรยพร เมืองไสย์ 
 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 02057 เด็กชาย ปรมี ขาวเขียว ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 43 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 01992 เด็กชาย ธนวัฒน ์ สมปานามี 
3 01944 เด็กชาย ฐปนรรฆ ์ รัตนศักดิ์โสภณะ 
4 02254 นาย อิทธิพัทธ์ สาลีศูนย์ 
5 02373 เด็กชาย วิชชากร เพียรธัญญกรณ์ 
6 02175 เด็กชาย วรินทร ประทุมภา 
7 01982 เด็กชาย ธนโชติ นกกระโทก 
8 02208 เด็กหญิง สรุตา ฤทธิเดช 
9 02380 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ กิติธรรมะเสถียร 
10 01978 เด็กชาย ทศพัฒน์ บัวทอง 
11 02059 เด็กหญิง ประภาศิริ หนูหล า 
12 01870 เด็กหญิง กัญญานัฐ สมานทสิกรณ์ 
13 02157 นาย รัฐรวี ค าสอนทา 
14 01947 เด็กชาย ณฐพล จงยิ่งเจริญ 
15 01901 เด็กหญิง จริญญาพร สมจิตต์ 
16 01910 เด็กชาย จิรวัฒน ์ ทวีฤทธิ์ 
17 02030 เด็กหญิง นันท์นภัส นุ่นมัน 
18 02165 เด็กหญิง วณิชตา วิเศษศิริ 
19 02109 เด็กหญิง พิมพิกา พื้นหัวสระ 
20 02045 เด็กหญิง ปณิชา กาบบัวลอย 
21 02117 เด็กชาย พุทธพร แซ่ล้ิม 
22 02226 เด็กหญิง สุภัสสรา สิทธิธาดาพงศ์ 
23 01988 เด็กชาย ธนภัทร กิตติพงษ์อนันต์ 
24 02163 เด็กหญิง ลลิตา หลีหมาด 
25 02087 เด็กหญิง พรรณพัชร สมุทรัตน์ 
26 02217 เด็กหญิง สิริวิมล ผ่องเคหา 
27 02224 เด็กหญิง สุพิชญา ภูทองค า 
28 02014 เด็กชาย ธีรภัทร พลอยน้อย 



  

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 01994 เด็กชาย ธนัช นนทกานต์เดช ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 43 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 11.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 01922 เด็กชาย ฉัตรมงคล เพชรงาม 
31 02127 นาย ภัทรกร ขะพินิจ 
32 02111 นางสาว พิมลวรรณ พ่วงภู ่
33 01873 นาย กันต์ธีภพ บุญเรือง 
34 02231 นาย อติชาติ ส าเร็จกิจ 
35 02046 นาย ปณิธาน ยาจิตติ 
36 02107 นางสาว พิมพ์มาดา อับดุลเลาะ 
37 02024 นาย นฤภัททร์ สุภาวุฒิ 
38 02011 นาย ธีรพงศ์ เดชภาคิน 
39 02041 นางสาว บุศกร จันทิยะ 
40 02242 นางสาว อร่ามลักษณ์ สุขเกษม 
41 01938 นางสาว ซาชา พลีบัตร 
42 02089 นาย พศิณ ทองท่วมศรี 
43 01881 นาย กิตติพงศ์ สิริคีตกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 02044 เด็กหญิง ปฐพร ธนชิตปรีญา ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 43 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 01927 เด็กหญิง ชนากานต์ โพธิ์ศรี 
3 01953 เด็กหญิง ณรญดา จันทร์เจริญ 
4 01986 เด็กหญิง ธนภรณ์ ศุภศิริภัทร 
5 02155 เด็กหญิง รสิตา วชิระจรูญ 
6 02174 เด็กหญิง วราภรณ์ เมืองโพธิ ์
7 02179 เด็กชาย วศิน จันทร์ก้อน 
8 01975 เด็กชาย ตรีชาวัชร์ สุพิทักษ์วงศ์ 
9 02196 เด็กหญิง ศาสตร์ธิดา เกิดสันเทียะ 
10 02025 เด็กชาย นฤสาณ มณีศรีเกษม 
11 01915 เด็กชาย จิรายุส เพ็ญทอง 
12 02169 เด็กหญิง วรรณกร ไหมเจริญ 
13 02148 เด็กชาย ยศพนธ์ โพธิ์ทอง 
14 02190 เด็กหญิง ศศิวิมล กาหลง 
15 02146 เด็กหญิง เมทิยา จุมพล 
16 02017 เด็กชาย นที เฉลิมเมือง 
17 02359 เด็กหญิง ธนกมณ ส่งเสริม 
18 02162 เด็กหญิง ลภัสรดา ขันติวงศ์ 
19 02235 เด็กหญิง อธิษฐาน แทนนรินนอก 
20 02028 เด็กหญิง นวรัตน ์ จิตต์เจนกุศล 
21 02229 เด็กหญิง อชิรญา จ่ันมา 
22 02252 เด็กหญิง อารียา ทัศนชัยสิทธิ์ 
23 01851 เด็กหญิง กมลวรรณ พันวิไล 
24 02083 เด็กหญิง พรพรรณ เทพภิรมย์ 
25 01906 เด็กหญิง จิณห์ระพีร์ เวชสิทธิ์ 
26 01983 เด็กชาย ธนโชติ ศรีเมือง 
27 02215 เด็กหญิง สิริกร สองสมาน 
28 02072 เด็กหญิง ปาณิศา กองทองใบ 



  

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
29 01546 นางสาว พิชญ์สิณี จินดาวิทย์ ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 43 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

30 02034 นางสาว ญาดากร เกตุพงษ์พันธ ์
31 02020 เด็กหญิง นิตา ปล้ืมไธสง 
32 01850 เด็กชาย นพกร พูลผล 
33 01850 เด็กชาย กนกศักดิ ์ คชมณี 
34 02114 เด็กชาย พีรพงศ์ รัตน์บัวเกิด 
35 02207 เด็กชาย สรวิชญ์ ทวีโคตร 
36 02012 เด็กชาย ธีรภพ พรหมวิหาร 
37 02225 เด็กหญิง สุพิชญา พันธ์พงษ์ศิริกุล 
38 02082 เด็กหญิง พรปวีณ์ อ้อยตาล 
39 02150 เด็กชาย รชต สุดสวาสด์ิ 
40 01930 เด็กหญิง ชนิตา จันทร์เกษ 
41 02108 เด็กหญิง พิมพ์วิมล ลาวทอง 
42 02027 เด็กหญิง นวพรรษ เกตุโกมุท 
43 02096 นางสาว พัณณิตา ใจยงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 02241 เด็กหญิง อรณิชา ข าดียิ่ง ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 31 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 01849 เด็กหญิง กนกวรรณ สนั่นเมือง 
3 02263 เด็กหญิง ฐาปภาภัทร แนววิเศษ 
4 02095 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา อภิสินธนารมย ์
5 01995 เด็กหญิง ธมนวรรณ จ่ันเพชร 
6 02133 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สิงห์โต 
7 02078 เด็กหญิง พนิดา สุขศรี 
8 02070 เด็กหญิง ปัณฑิตา จ้อยลี 
9 01863 เด็กหญิง กวินธิดา ฤทธิเดช 
10 01939 เด็กหญิง ฌานิศา คงสุข 
11 01914 เด็กหญิง จิรัฐติกาล เช้ือข า 
12 02178 เด็กหญิง วลัยยากร ทินราช 
13 02100 เด็กหญิง พิชชาภา ก๊กมาศ 
14 02172 เด็กหญิง วรัญญา ยงพานิชกุล 
15 01864 เด็กหญิง กวิสรา สวัสดี 
16 02033 เด็กหญิง นิชาภา ทองงาม 
17 01894 เด็กหญิง เขมณัจสรา เจริญพงศ์ภูธนา 
18 01853 เด็กชาย กรรณฎิษณ์ อาปรีชา 
19 02122 เด็กหญิง ภควดี อีซอ 
20 01931 เด็กหญิง ชนิสรา ประภาวรางศักดิ์ 
21 02170 เด็กหญิง วรสิทฐา เลิศไกร 
22 01926 เด็กหญิง ชนธิชา วงษ์อาร ี
23 02080 เด็กหญิง พรนภัส แพร่งพราย 
24 02144 เด็กหญิง มนัสนันท์ มัตตาเฮต 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน   ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
25 02085 เด็กหญิง พรพิมล ศรทอง ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 31 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 14.00 – 15.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

26 02173 เด็กหญิง วรานันท์ เรืองทรัพย ์
27 01883 เด็กชาย กิตติพัทธ์ หลีประเสริฐ 
28 01957 เด็กชาย ณัฐชนน เชาวน์ชวานิล 
29 01887 เด็กหญิง กุลณัฐ ใจไหว 
30 01855 เด็กชาย กฤชภัทร เสวีวัลลภ 

31 01909 เด็กชาย จิรพัฒน ์ นามซุย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนทวิศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
1 02257 เด็กชาย เอกพัฒน ์ จันทร์แก้ว ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 32 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

2 02219 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ชัชวาลย์ 
3 01963 เด็กชาย ณัฐพล ชัยศิริ 
4 02137 เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ นามมูลน้อย 
5 02010 เด็กชาย ธาวิน แซ่จง 
6 02060 เด็กชาย ปรานต์ สารกิจอาภา 
7 02198 เด็กชาย ศิรวิชญ์ สุ่มมาตย์ 
8 01907 เด็กชาย จิรเดช มาตไทยสง 
9 02062 เด็กชาย ปริตต์ สารกิจอาภา 
10 01951 เด็กชาย ณภัทร พวงแก้ว 
11 02143 เด็กหญิง มนปริยา   แสงทอง 
12 02058 เด็กหญิง ประภัสสร   มูฮ าหมัดอาลี 
13 01942 เด็กหญิง ญาณิศา   ธนิกกุล 
14 02181 เด็กชาย วัชรพล   ช่วยสกุล 
15 02234 เด็กชาย อธิป แสงวิรุณ 
16 02180 เด็กชาย วัชรพงษ ์ ดิเรกศรี 
17 02188 นาย เวชพิสิฐพล   ลานลักษณ์ 
18 02202 นาย ศิวกร   นาวาจักร์ 
19 02218 เด็กหญิง สีทอง   ศรีสุข 
20 02064 นาย ปวริศร ์  ดวงจันทร์ 
21 02247 เด็กชาย อัฑฒ ์  ศิริมั่น 
22 02377 นาย สุวัฒน ์  โตกะหุต 
23 02086 เด็กชาย พรภวิษย ์  เล็กวงค์พร 
24 02189 นาย ศรันย์ภัทร   ปิ่นทองเจริญ 

 



 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
ล าดับรายช่ือถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนทวิศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล ช่วงวัน/เวลาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
25 01993 นาย ธนวัฒน ์  โต๊ะสมัน ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี  1- 32 

มาถ่ายรูปท าบัตรนักเรียน 
ในวันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ หอประชุม ช้ัน 3  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ 
หมายเหตุ : ให้นักเรียนทุกคนน าบัตร
ประชนชนของตนเองมาด้วย 

26 02159 นาย ราชวัตร  เห่งพุ่ม 
27 02579 เด็กชาย นันทพงศ์ มั่งชูพันธ ์
28 01903 เด็กชาย จักรเพชร แสงเงิน 
29 02038 นาย บารมี โคตรเนตร 
30 03435 เด็กชาย ทรงกลด ศรีสงคราม 
31 03436 นาย ธีรพงษ ์ เจียนมะเริง 
32 03437 นางสาว เปมิกา เมฆลอย 
 


