
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  กลุม 1 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง ลัลนญดา นิศากรสุกสวาง 1/1        

2 เด็กหญิง สุพิชญะนันท ปามุทา 1/1        

3 เด็กหญิง ลาภิสรา รอดยอย 1/1        

4 เด็กหญิง รวิกานต ยอดสุทธ ิ 1/1        

5 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตระกูลสำราญ 1/1        

6 เด็กชาย ประภากร วุฒิศักดิ์สถิตย 1/1        

7 เด็กชาย อทิป ทิพพาวาส 1/1        

8 เด็กหญิง พิชามญชุ สุวิบูรณ 1/1        

9 เด็กหญิง ชาคริยา สุขโหตุ 1/1        

10 เด็กหญิง นันทนภัส พรธนาธัญพฒัน 1/1        

11 เด็กหญิง สาวิตรี คนบุญ 1/1        

12 เด็กหญิง กิตติกา จาเพราช 1/1        

13 เด็กชาย คุณากร พิมสอน 1/2        

14 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีสุวรรณ 1/2        

15 เด็กหญิง กุลพรภัสร วรไพจิตร 1/2        

16 เด็กชาย ขวัญชัย เกศวหงส 1/2        

17 เด็กหญิง สุพิชญา บูรภักดิ์ 1/2        

18 เด็กหญิง กัลยา ธิติกรธนพันธ 1/2        

19 เด็กหญิง อารยา หมั่นมานะ 1/2        

20 เด็กชาย สวัชกร อ่ำสมคิด 1/2        

21 เด็กชาย กันตพิชญ  อารียะ 1/2        

22 เด็กชาย จักริน ธน ู 1/2        

23 เด็กชาย กานตตะวนั ประเสริฐศิล 1/2        

24 เด็กหญิง ดลลชา งามเมืองปก 1/3        

25 เด็กชาย ปยภัทร สุขสำราญ 1/3        

26 เด็กหญิง ปริยากร วงศบุรณพันธุ 1/3        

27 เด็กหญิง ญานิศา สุขลอย 1/3        

28 เด็กหญิง ปภาวรินทร โสสมนั 1/3        

29 เด็กหญิง ภัคภิญญา อิศรนาเวศ 1/3        

30 เด็กหญิง อารีรดา  วารีวงค 1/3        

31 เด็กหญิง พรไพลิน  เกาะแกว 1/3        

หองเรียน 1501 



ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

32 เด็กหญิง ขนิษฐดา จันทรอยู 1/3        

33 เด็กชาย ภาวัต อุเบกขจติต 1/3        

34 เด็กชาย ตุลยทรรศน พาด ี 1/3        

35 เด็กชาย ธนธรณ ทองเหลือ 1/3        

36 เด็กชาย ปรเมษฐ สาวิถี 1/3        

37 เด็กหญิง นลินพร อินมอญ 1/3        

ลงชื่อครูผูสอน        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  กลุม 2 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

38 เด็กหญิง ฑัณฑิกา แสงจันทร 1/3        

39 เด็กหญิง ภัคจิรา แตงสุวรรณ  1/3        

40 เด็กหญิง จิณณพัต  ร่ืนเริง 1/3        

41 เด็กชาย มณฑล ยาน ุ 1/3        

42 เด็กหญิง ชญานิษฐ ลิขิตเสรีกุล 1/3        

43 เด็กหญิง พนัชกร จันจั่น 1/3        

44 เด็กหญิง ชนากานต สีงาม 1/3        

45 เด็กหญิง วรัญญา  อยูสุภาพ 1/3        

46 เด็กชาย ศุภกร โคยะทา 1/3        

47 เด็กชาย กฤษกร กรไธสง 1/4        

48 เด็กหญิง ภิรัญญา บุตนัย 1/4        

49 เด็กหญิง ลภัสรดา สุวรรณโชต ิ 1/4        

50 เด็กชาย ธนกฤต สิทธิกุล 1/4        

51 เด็กชาย ชามิล คะเต็บหมัด 1/4        

52 เด็กหญิง พรปวีณ ชะลาศักดิ์ 1/4        

53 เด็กหญิง ทิพยภาพร นันทะลาด 1/4        

54 เด็กชาย กรวิชญ วุฒิวิรุฬห 1/4        

55 เด็กหญิง ปาณิสรา เหลาธิ 1/4        

56 เด็กหญิง จีณัชฐาการณ อุนละมาย 1/4        

57 เด็กหญิง พิชยา แตงตั้ง 1/4        

58 เด็กชาย ปยทัศน อุปถัมภ 1/4        

59 เด็กหญิง ณัฐวศา  ประมวล 1/4        

60 เด็กชาย ทัน ทนหมั่นไวย 1/4        

61 เด็กชาย ปพนธ ทัศนศรี 1/5        

62 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ พูลเกษ 1/5        

63 เด็กหญิง มิถุนา จันทรสอง 1/5        

64 เด็กชาย ธารา ก่ิงแกว 1/5        

65 เด็กหญิง นภาภรณ  คันทะชยั 1/5        

66 เด็กหญิง ชญาภา  อัศวสุจินดารัตน 1/5        

67 เด็กชาย ธนพล กะแตเซ็ง 1/5        

68 เด็กชาย กันต กาฬสุวรรณ 1/5        
 

หองเรียน 1502 



ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

69 เด็กชาย พีรพัฒน เศรษฐบุตร 1/5        

70 เด็กหญิง บุญญากร ใสยิ่ง 1/5        

71 เด็กชาย กฤตพล ปราบวไิล 1/5        

72 เด็กหญิง อภิชญา ศรีชัยมูล 1/5        

73 เด็กชาย สิรวิชญ สุบิน 1/5        

ลงชื่อครูผูสอน        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  กลุม 3 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

74 เด็กชาย อนันดา สมใจ 1/5        

75 เด็กหญิง ชยานิษฐ พานแกว 1/5        

76 เด็กหญิง จักรทิพย แสงเงิน 1/5        

77 เด็กชาย ธนกฤต วงษเจริญ 1/5        

78 เด็กชาย สุกฤษ มีโพนงาม 1/5        

79 เด็กชาย นพรัตน เติมลาภยิ่งยง 1/6        

80 เด็กหญิง ลักษิกา วงศยะรา 1/6        

81 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ อับดุลเลาะ 1/6        

82 เด็กหญิง นันทนรัตน ไกรสิทธิ ์ 1/6        

83 เด็กหญิง พาทินธดิา     สมจิตต 1/6        

84 เด็กหญิง ณัฏฐนาริชาต มณะโส 1/6        

85 เด็กชาย ณัฏฐพัชร ชูอินทร 1/6        

86 เด็กชาย รัชพล ใยบัว 1/6        

87 เด็กชาย ธีรทัศน จับใจ 1/6        

88 เด็กหญิง ฉัตรษาพร       บัวมาศ 1/6        

89 เด็กหญิง นวพรรษ หวายนำ 1/6        

90 เด็กหญิง กอแกว จันทรเสนา 1/6        

91 เด็กหญิง อัญชิสา ถ่ินหัวเสือ 1/6        

92 เด็กหญิง ณิชานันทน ชมเชย 1/6        

93 เด็กหญิง กำไร             ศรีแกว 1/7        

94 เด็กหญิง พิมพรภัทร    นุชเศรษฐ ี 1/7        

95 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เข่ือนแกว 1/7        

96 เด็กชาย สุวิจักขณ จันทรขุนทด 1/7        

97 เด็กหญิง ขวัญวรา ธาดาจรัสวัฒนา 1/7        

98 เด็กหญิง นิชนิภา เขมแข็ง 1/7        

99 เด็กชาย นัฐนนท ศรีพรงาม 1/7        

100 เด็กชาย ณชพล วีระกูล 1/7        

101 เด็กชาย สิรภพ สกุลวงค 1/7        

102 เด็กหญิง เมษิณี           สีหมอก 1/7        

103 เด็กชาย นวพล            ดีเจริญ 1/7        
 

หองเรียน 1503 



ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

104 เด็กชาย ณฐพล เจริญอาจ 1/7        

105 เด็กชาย ภัทรภณ ผองพันธุงาม 1/7        

106 เด็กหญิง วราศิกานต จำศิล 1/12        

107 เด็กหญิง นารีรัตน สุนทรชาตะพงศ 1/12        

108 เด็กชาย นรภัทร จิระพงษ 1/12        

109 เด็กหญิง ปุญณิการณ ธรรมครุฑทิพย 1/12        

110 เด็กชาย ฟารีส กลาหาญ อัฏทาร 1/12        

111 เด็กชาย ธีรเดช ทองเบา 1/12        

ลงชื่อครูผูสอน        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม 1 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

1 เด็กชาย อดิภัทร ศรีบรม 2/1        

2 เด็กหญิง สุชานันท ปญญาถม 2/1        

3 เด็กหญิง ไอริญ ศึกขะชาต ิ 2/1        

4 เด็กหญิง พิชญนิษฎ เเสงทอง 2/1        

5 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูรัตน 2/1        

6 เด็กหญิง สุพิชชา ปญญาถม 2/1        

7 เด็กหญิง พิมพวรีย ชัยมีเขียว 2/1        

8 เด็กหญิง จิรภา ลิ้มวานชิย 2/1        

9 เด็กหญิง ฐิตินันท วิริยะ 2/1        

10 เด็กชาย จิรพัฒน เรืองโชติวิทย 2/1        

11 เด็กหญิง กวิสรา พิมพภา 2/1        

12 เด็กหญิง ชนัญชิดา ไมเชื้อ 2/1        

13 เด็กหญิง ภัทราพร ศรีรักษ 2/1        

14 เด็กชาย ตุลย ทองพรอม 2/2        

15 เด็กหญิง กรกนก ชัชวาลย 2/2        

16 เด็กชาย อาณกร คลายคลึง 2/2        

17 เด็กชาย พชรพล แสวงมงคล 2/2        

18 เด็กชาย กิตติพัทธ พากเพียร 2/2        

19 เด็กหญิง กัญญาภัค บุตรไพบลูย 2/2        

20 เด็กหญิง โชติกา สามานิตย 2/2        

21 เด็กชาย พลวัฒน จันทรเสนา 2/2        

22 เด็กหญิง จิรฐิดา คำแกว 2/2        

23 เด็กหญิง นันทรัตน นิ่มนวล 2/2        

24 เด็กหญิง กุลสตรี ศรีสงคราม 2/2        

25 เด็กชาย อภิชาต ิ แสงอุน 2/2        

26 เด็กหญิง คณน ฝนฝากจิต 2/2        

27 เด็กหญิง พรชณก สินธุโสภา 2/2        

28 เด็กหญิง ศิริกร ใจเย็น 2/2        

29 เด็กหญิง ณัฐชวัล เกีรยรติสิริ 2/2        

30 เด็กชาย ธนวินท ธนิตานันท 2/2        

ลงชื่อครูผูสอน        
 

หองเรียน 1504 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม 2 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

31 เด็กชาย พรรษวุฒิ แกวดี 2/3        

32 เด็กชาย อภิชา สมรภูมิ 2/3        

33 เด็กชาย พัชรดนัย ถาวรเรือง 2/3        

34 เด็กหญิง ธนัญชนก ทะลือชัย 2/3        

35 เด็กหญิง พีรดา ถ่ัวทอง 2/3        

36 เด็กหญิง สุพิชญา จันทรสวาง 2/3        

37 เด็กหญิง รัชชาภา กองขุนชาต ิ 2/3        

38 เด็กหญิง ศรัณยพร สวัสดิ์นท ี 2/3        

39 เด็กหญิง กัลยรัตน ทองปอนด 2/3        

40 เด็กหญิง ณพัชญา วารีวงค 2/3        

41 เด็กชาย นิติธร โคทอง 2/3        

42 เด็กหญิง พิฎชญา ติยะวาน 2/3        

43 เด็กหญิง นภาวด ี บุญประเสริฐ 2/3        

44 เด็กหญิง ณัฐธยาน คาผลด ี 2/3        

45 เด็กชาย วรินทร รัตนะ 2/3        

46 เด็กหญิง ณัฐภัสสร จับใจ 2/3        

47 เด็กชาย ศุภฤกษ เจริญทิม 2/4        

48 เด็กชาย พงศศรัณ บุญกวาง 2/4        

49 เด็กหญิง ภรภัทร คำผล 2/4        

50 เด็กชาย ธีรวรา เก้ือเเกว 2/4        

51 เด็กชาย ณัฐธีร พิสิฐธรรมภูเมธ 2/4        

52 เด็กหญิง ชมพูนุท เจริญสุข 2/4        

53 เด็กหญิง ชัญญานุช ภูศรี 2/4        

54 เด็กหญิง พรชนก พลแกว 2/4        

55 เด็กหญิง ปะฏิปนโน ทองจำรูญ 2/4        

56 เด็กชาย ธันวา มะพลับแกว 2/4        

57 เด็กชาย ภฤศธร ชินอักษร 2/5        

58 เด็กชาย ธรรมจักร ชูเกียรติโรจน 2/5        

59 เด็กชาย ฐิติพงศ กลิ่นสุข 2/5        

60 เด็กชาย ธีรศิวัช พิชัยจารุเวศ 2/5        

ลงชื่อครูผูสอน        
 

หองเรียน 1505 



 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม 3 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

61 เด็กชาย ศุภณฏัฐ เมฆมสูิก 2/5        

62 เด็กชาย คุณานนท สามานิตย 2/5        

63 เด็กหญิง ฐิตานันท พรมมาก 2/5        

64 เด็กชาย ปติพัฒน บุญวงศ 2/5        

65 เด็กชาย นิพิฐพนธ สุวรรณมณ ี 2/5        

66 เด็กหญิง วริศา เจะมะหะหมัด 2/5        

67 เด็กหญิง ศยาธร สินทรัพย 2/5        

68 เด็กหญิง สุชานันท แนพิมาย 2/5        

69 เด็กชาย ณฐกร กันธิยะ 2/5        

70 เด็กชาย ภควนนท มิ่งไชย 2/5        

71 เด็กหญิง เปรมสินี ตามัน 2/5        

72 เด็กหญิง กมลพรรณ ขันทะสีมา 2/5        

73 เด็กชาย ณัฐดนย สถานสถิตย 2/5        

74 เด็กหญิง หทัยชนก สอนทำ 2/5        

75 เด็กชาย ปรานต ปูคำแดง 2/5        

76 เด็กหญิง กมลลักษณ ภูทรัพย 2/5        

77 เด็กหญิง วรินรำไพ อินประไพ 2/5        

78 เด็กหญิง บุญญาพร ชวงชัยสุขเกษม 2/5        

79 เด็กหญิง เนตรนภา ผาสุข 2/6        

80 เด็กหญิง วริศรา รักภักด ี 2/7        

81 เด็กหญิง ธนิดา จรัสปรีดาลาภ 2/7        

82 เด็กชาย ชยากร ใจเพชร 2/7        

83 เด็กหญิง ณภัทร หุนจำลอง 2/7        

84 เด็กชาย พงศพิสฏฐ มั่งชม 2/7        

85 เด็กชาย สิทธิรักษ ศรีศุภรวัฒนา 2/7        

86 เด็กชาย วุฒิภัทร เปยมอบ 2/7        

87 เด็กชาย ธนกฤต ดาหา 2/7        

88 เด็กชาย ชินพัฒน เคหารมย 2/7        

89 เด็กชาย ชิษณุพงศ มะสันเทียะ 2/7        

90 เด็กชาย นวพลภูมีชัย ใสยิ่ง 2/7        

91 เด็กชาย วรสรณ กิมะพันธ 2/7        

92 เด็กหญิง พรลภสั ไตลังคะ 2/7        

ลงชื่อครูผูสอน        

 

หองเรียน 1506 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 

แบบบันทึกลงเวลาเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร หองเรียนปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุม 1 

ครั้งท่ี.......... วันเสาร ท่ี..........เดือน...................พ.ศ.2565 

ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

1 เด็กหญิง ธัญวรรณ คลายคลึง 3/1        

2 เด็กหญิง บุษยมาศ คุณด ี 3/1        

3 เด็กหญิง กัลยรัตน เวือนประโคน 3/1        

4 เด็กชาย ธนยศ นิลแกว 3/1        

5 เด็กหญิง กมลพร สวัสดิผล 3/1        

6 เด็กหญิง พลอยนภัส บุญยรัตนเอกธนา 3/1        

7 เด็กหญิง ปวริศา พิมพา 3/1        

8 เด็กหญิง ณิชนนัทน นนทชนะ 3/1        

9 เด็กหญิง อชิรญา ศรีฉายนาม 3/1        

10 เด็กชาย อนุวัฒน สีมวง 3/2        

11 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทฮาด 3/2        

12 เด็กชาย กฤติพงษ โศจรัิตน 3/2        

13 เด็กหญิง โสภิษฐรดา แบนนอย 3/2        

14 เด็กหญิง กัญญณัช หมื่นเพชร 3/2        

15 เด็กชาย ปยากร เผือกนอย 3/3        

16 เด็กชาย จีรภัทร แกนจันทน 3/3        

17 เด็กชาย พิสิษฐ สวัสดิพฤกษา 3/4        

18 เด็กหญิง ธัญภา กุณะ 3/4        

19 เด็กหญิง ทิตาวรัตถ ศรีสวัสดิ ์ 3/4        

20 เด็กหญิง เนตรนภา อินทาพันธ 3/4        

21 เด็กหญิง ปาณิสรา จันทรหา 3/4        

22 เด็กชาย ณัฐภัทร โลสกุล 3/4        

23 เด็กชาย กษิดิศ บัวแพ 3/4        

24 เด็กหญิง จิรัชยา จำนงประโคน 3/5        

25 เด็กหญิง วรรคณางค แสงฉาย 3/5        

26 เด็กชาย ภาคิน หมื่นใจ 3/5        

27 เด็กชาย สุกฤษฎ์ิ เล็งมงคลกุล 3/6        

28 เด็กชาย ภูริต สมสุขเจริญ 3/6        

29 เด็กหญิง นัสรีย เอ่ียมฉลาด 3/7        

30 เด็กชาย ชโยดม กอผจญ 3/7        

หองเรียน 1507 



ที่ ชื่อ - นามสกุล หอง คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 พัก คาบ 4 คาบ 5 หมายเหตุ 

31 เด็กหญิง ณทัสนนัท ดวงเพชรสิทธิ ์ 3/7        

32 เด็กชาย วรสรณ แปนออย 3/7        

33 เด็กชาย ธีรัช สืบสมาน 3/7        

34 เด็กหญิง อุษณีย โออนันต 3/7        

35 เด็กหญิง เกวลิน จันทหงษ 3/7        

36 เด็กหญิง บุษกร พุฒออน 3/7        

37 เด็กชาย นพัตธร กิตติสัทโธ 3/7        

ลงชื่อครูผูสอน        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


