
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
รายชือ่นักเรียนเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มที ่1 ห้องเรียน 1501 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง 
1 เด็กหญิง นัชชา มุกสิวัน ม.1/1 
2 เด็กหญิง ลัลน์ญดา นิศากรสุกสว่าง ม.1/1 
3 เด็กหญิง ลาภัสรา รอดย้อย ม.1/1 
4 เด็กหญิง ณิชาภัทร ตระกูลสำราญ ม.1/1 
5 เด็กชาย ประภากร วุฒิศํกดิ์สถิตย ์ ม.1/1 
6 เด็กชาย ภวัต กฤศวัฒน์ ม.1/1 
7 เด็กชาย ปัณณ ์ ตุงคะเสน ม.1/1 
8 เด็กชาย อทิป ทิพพาวาส ม.1/1 
9 เด็กหญิง พิชามญชุ ์ สุวิบูรณ ์ ม.1/1 
10 เด็กชาย วีรพงษ์ วงศ์สุภา ม.1/2 
11 เด็กชาย ขวัญชัย เกศวหงส์ ม.1/2 
12 เด็กชาย จักริน ธน ู ม.1/2 
13 เด็กชาย กานต์ตะวนั ประเสริฐศีล ม.1/2 
14 เด็กหญิง อาจารีย ์ จันทร์แก้ว ม.1/2 
15 เด็กชาย คุณากร พิมสอน ม.1/2 
16 เดก็หญิง เบญญาภา ศรีสุวรรณ ม.1/2 
17 เด็กหญิง พนัชกร จันจั่น ม.1/3 
18 เด็กหญิง ฑัณฑิกา แสงจันทร ์ ม.1/3 
19 เด็กชาย ชญาศิต นิลประสิทธิ ์ ม.1/3 
20 เด็กชาย ปิยภัทร สุขสำราญ ม.1/3 
21 เด็กชาย ภาวัต อุเบกจิตต์ ม.1/3 
22 เด็กชาย ตุลยทรรศน ์ พาด ี ม.1/3 
23 เด็กชาย ชามิล คะเต็บหมัด ม.1/4 
24 เด็กชาย ทัน ทนทมื่นไวย ม.1/4 
25 เด็กหญิง พิชยา แต่งตั้ง ม.1/4 
26 เด็กชาย กฤษกร กรไธสง ม.1/4 
27 เด็กหญิง จีณัชฐากาญจน ์ อุ่นละม้าย ม.1/4 
28 เด็กหญิง พัณณิตา ศิริพงศ์ติกานนท ์ ม.1/4 
29 เด็กหญิง ณัฐวศา ประมวล ม.1/4 
30 เด็กหญิง ลภัสรดา สุวรรณโชต ิ ม.1/4 
31 เด็กชาย กรวิชญ์ วุฒิวิรุฬห์ ม.1/4 

 



 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
รายชือ่นักเรียนเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มที ่1 ห้องเรียน 1502 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง 
32 เด็กชาย ธนกฤต สิทธิกุล ม.1/4 
33 เด็กหญิง พรปวีณ ์ ชะลาศักดิ์ ม.1/4 
34 เด็กหญิง ภิรัญญา บุตนัย ม.1/4 
35 เด็กหญิง ญาณิษา บุญเสงี่ยม ม.1/4 
36 เด็กชาย ชิษณุชา โคละทัต ม.1/4 
37 เด็กหญิง ทิพย์ภาพร นันทะลาด ม.1/4 
38 เด็กหญิง นภาภรณ ์ คันทะชยั ม.1/5 
39 เด็กชาย กฤตพล ปราบวไิล ม.1/5 
40 เด็กชาย สุกฤษ มีโพนงาม ม.1/5 
41 เด็กหญิง เพชราภรณ์ ภิรมย์กุล ม.1/5 
42 เด็กชาย ธารา กิ่งแก้ว ม.1/5 
43 เด็กหญิง พิมพิมล บัวอุไร ม.1/6 
44 เด็กหญิง ปุญช์กนก ศรีจุลฮาด ม.1/6 
45 เด็กหญิง ไปรยา เหล็กเพชร ม.1/6 
46 เด็กหญิง ฉัตรษาพร บัวมาศ ม.1/6 
47 เด็กชาย ณัฐสิทธิ ์ อับดุลเลาะ ม.1/6 
48 เด็กชาย นพรัตน ์ เติมลาภยิ่งยง ม.1/6 
49 เด็กหญิง ลักษฺกา วงศ์ยะรา ม.1/6 
50 เด็กหญิง พาทินธดิา สมจิตต ์ ม.1/6 
51 เด็กชาย ณัฐพล เจริญอาจ ม.1/7 
52 เด็กชาย ภัทรภณ ผ่องพันธุ์งาม ม.1/7 
53 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เข่ืนแก้ว ม.1/7 
54 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร นุชเศรษฐ ี ม.1/7 
55 เด็กหญิง กำไร ศรีแก้ว ม.1/7 
56 เด็กชาย สุวิจักขณ์ จันทร์ขุนทด ม.1/7 
57 เด็กชาย สิริภพ สกุลวงค ์ ม.1/7 
58 เด็กหญิง ขวัญวรา ธาดาจรัสวัฒนา ม.1/7 
59 เด็กชาย วีรวิชช ์ วีรพันธุ์ชัย ม.1/12 
60 เด็กชาย นาซีม นิรันดร ์ อัฏฑาร์ ม.1/13 
61     
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มที ่1 ห้องเรียน 1503 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง 
1 เด็กหญิง สุชานนท ์ ปัญญาถม ม.2/1 
2 เด็กหญิง จิตติมาภรณ ์ เฮงจิตตระกูล ม.2/1 
3 เด็กหญิง ไอริญ คึกขะชาต ิ ม.2/1 
4 เด็กหญิง บัณฑิตา ชูรัตน ์ ม.2/1 
5 เด็กหญิง จิรภา ลิมวาณชิย ์ ม.2/1 
6 เด็กชาย อดิภัทร ศรีพรม ม.2/1 
7 เด็กหญิง ดาเนีย ศะมะอุน ม.2/1 
8 เด็กหญิง จรรยวรรณ ลีลายนะ ม.2/1 
9 เด็กหญิง พิชญนิษฎ ์ แสงทอง ม.2/1 
10 เด็กหญิง ภัทราพร ศรีรักษ์ ม.2/1 
11 เด็กหญิง ฐิตินันท ์ วิริยะ ม.2/1 
12 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ชัยมีเขียว ม.2/1 
13 เด็กหญิง กัญญาภัค บุตรไพบลูย ์ ม.2/2 
14 เด็กหญิง บุษกร ม่วงนุ่ม ม.2/2 
15 เด็กชาย ตุลย ์ ทองพร้อม ม.2/2 
16 เด็กหญิง กุลสตรี ศรีสงคราม ม.2/2 
17 เด็กหญิง คณณ ฝันฝากจิต ม.2/2 
18 เด็กหญิง โชติกา สามานิตย ์ ม.2/2 
19 เด็กหญิง ธนัญชนก ทะลือชัย ม.2/3 
20 เด็กหญิง พีรดา ถั่วทอง ม.2/3 
21 เด็กหญิง ธัญชนก ทะลือชัย ม.2/3 
22 เด็กหญิง นภาวด ี บุญประเสริฐ ม.2/3 
23 เด็กหญิง ศรันย์พร สวัสดิ์นท ี ม.2/3 
24 เด็กชาย ศุภฤกษ์ เจริญทิม ม.2/4 
25 เด็กชาย ณัฐธีร ์ พิสิฐธรรมภูเมธ ม.2/4 
26 เด็กชาย พงศ์ศรัณ บุญกว้าง ม.2/4 
27 เด็กหญิง ชมพูนุท เจริญสุข ม.2/4 
28 เด็กหญิง ปะฏิปนัโน ทองจำรูญ ม.2/4 
29 เด็กหญิง ภรภัทร คำผล ม.2/4 
30 เด็กหญิง ชัญญานุช ภูศรี ม.2/4 
31 เด็กชาย ปรานต ์ ปู้คำแพง ม.2/5 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  กลุ่มที ่1 ห้องเรียน 1503 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง 
32 เด็กชาย ภฤศธร ชินอักษร ม.2/5 
33 เด็กชาย นิพิฐพนธ ์ สุวรรณมณี ม.2/5 
34 เด็กชาย ศุภณัฏฐ ์ เมฆมูสิก ม.2/5 
35 เด็กหญิง หทัยชนก สอนทำ ม.2/5 
36 เด็กหญิง ณีจยา สุโน ม.2/5 
37 เด็กชาย ณฐกร กันธิยะ ม.2/5 
38 เด็กชาย พงศ์พิสิฎฐ ์ มั่งชม ม.2/7 
39 เด็กหญิง วริศรา รักภักดี ม.2/7 
40 เด็กหญิง อภิชา ขันติอาคม ม.2/7 
41 เด็กชาย  ฐิติพงศ์ กลิ่นสุข ม.2/5 
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     
51     
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53     
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55     
56     
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มที ่1 ห้องเรียน 1504 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ห้อง 
1 เด็กหญิง ปัทมนนัท ์ แกล้วกล้า ม.3/1 
2 เด็กหญิง กมลพร สวัสดิผล ม.3/1 
3 เด็กหญิง อัจฉราพร ไทรระพนธ ์ ม.3/1 
4 เด็กหญิง ธุวานนัท ์ สุทธเศียร ม.3/1 
5 เด็กหญิง พลอยนภัส บุญยรัตน์เอกธน ม.3/1 
6 เด็กหญิง กัญญณัช หมื่นเพชร ม.3/2 
7 เด็กชาย อนุวัฒน ์ สีม่วง ม.3/2 
8 เด็กหญิง ปภาวรินทร ์ สูงเพีย ม.3/2 
9 เด็กชาย ปิยกร เผือกน้อย ม.3/3 
10 เด็กหญิง จิรัชยา จำนงประโคน ม.3/5 
11 เด็กชาย ติณณ์ทิพพ ์ สุขสวัสดิ ์ ม.3/5 
12 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เล็งมงคลกุล ม.3/6 
13 เด็กชาย ธีรัช สืบสมาน ม.3/7 
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 


