
เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30002 เด็กชาย คัคเนศวร์ ค้ าชู
2 30003 เด็กชาย จอมพล พมิโต
3 30004 เด็กชาย ชวกร จงรักษ์
4 30005 เด็กชาย ชิติพทัธ์ จติวิขาม
5 30006 เด็กชาย ฐานพฒัน์ รัตนะมะวงศ์
6 30007 เด็กชาย ทยาวีย์ สนโสม
7 30008 เด็กชาย ธนดล อนิทรทัศน์
8 30009 เด็กชาย ธนากร วงษ์อนันต์
9 30010 เด็กชาย นนทกร หัวดอน
10 30011 เด็กชาย ปกรณ์เกยีรติ โพธิแ์จม่
11 30012 เด็กชาย ปภังกร ศักด์ิแสน
12 30013 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ปัณณพชิิตพงศ์
13 30014 เด็กชาย พงศธร โตการค้า
14 30015 เด็กชาย พรพพิฒัน์ ใจน้อย
15 30016 เด็กชาย ภัทรพงษ์ นุ้ยเปีย่ม
16 30017 เด็กชาย ยศตระกลู ส่งตระกลู
17 30018 เด็กชาย วิชญะ ธ ามรงค์รัตน์
18 30019 เด็กชาย วิชัย ธูปหอมละออ
19 30020 เด็กชาย อนาวิล ปานนอก
20 30021 เด็กชาย อนุชิต ยิ้มเสมอ
21 30022 เด็กชาย อภิชัย อดุมสุข
22 30023 เด็กชาย อริยธ์ัช แสงหงษา
23 30024 เด็กหญิง จณัิฐตา อนิตา
24 30025 เด็กหญิง ชนาภา ลือจนัดา
25 30026 เด็กหญิง ชุติมา โกศล
26 30027 เด็กหญิง ณัชชา ชุณหปภัศร
27 30028 เด็กหญิง ณัฐธิญากรณ์ เทียนกะษิ
28 30029 เด็กหญิง ณัฐวศา พานิชย์
29 30030 เด็กหญิง ทอฟา้ ชัยศิริ
30 30031 เด็กหญิง ทิวาภรณ์ ผานัด
31 30032 เด็กหญิง เนตรนภา ลาเลิก
32 30033 เด็กหญิง พรพมิล ศรีเสถยีร
33 30034 เด็กหญิง พชัมณ ประกอบกลุ
34 30035 เด็กหญิง พมิรภัทร ทองค าพนัธ์
35 30036 เด็กหญิง ภัทรธิดา บุญเต็ม
36 30037 เด็กหญิง มลณิชา รอบจงัหวัด
37 30038 เด็กหญิง เมธาวี เมฆชะอุ่ม
38 30039 เด็กหญิง วรรณภา วงศ์อารินทร์
39 30040 เด็กหญิง ศิรประภา มไนมัยวงษ์
40 30041 เด็กหญิง สภัสสรา พงษ์เภา
41 30042 เด็กหญิง สิวารักษ์ ยนืสุข
42 30043 เด็กหญิง หฤทัย อารีมิตร

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/1  ปีการศึกษา 2565 ช. 22 คน  ญ. 20 คน

คณะกรรณิการ์ ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  2. นายสมชาย  คงเสน่ห์
ชื่อ-ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30044 เด็กชาย จักรกมล ทองมี
2 30045 เด็กชาย ชินปญั ศรีเหรา
3 30046 เด็กชาย ฐิติวชัร์ รัตนเลิศกุลธวชั
4 30047 เด็กชาย ณัฐพร์ี กุลคณา
5 30048 เด็กชาย ทศชัย ชัยยะ
6 30049 เด็กชาย นราวชิญ์ พลสุวรรณ์
7 30050 เด็กชาย นิติพฒัน์ เพยีวภามี
8 30051 เด็กชาย นิธพิล นุ่มนวล
9 30052 เด็กชาย ปรัชญา ทองรอด
10 30053 เด็กชาย ปณัณทตั นามนนท์
11 30054 เด็กชาย พสิษฐ์ กมล
12 30055 เด็กชาย พฒัน์ธนพนต์ ตันสิทธิ
13 30056 เด็กชาย พนัธดนย์ จันทร์เพญ็
14 30057 เด็กชาย พรีวชิญ์ กริดกระโทก
15 30058 เด็กชาย ยศกฤต ใจเที่ยงแท้
16 30059 เด็กชาย ยศพนธ์ ทมิแก้ว
17 30060 เด็กชาย รัฐกานต์ มณีกร
18 30061 เด็กชาย วชัชรากร บณัฑิตรอด
19 30062 เด็กชาย วฒันชัย ศรีปญัญา
20 30063 เด็กชาย วยักรณ์ มงคลรัตนชัย
21 30064 เด็กชาย ศุภกร อยู่ทรัพย์
22 30066 เด็กชาย อิทธเิจษฎ์ กิตติรุ่งวฒัน์กุล
23 30067 เด็กหญิง กิตติญา จันทร์ตา
24 30068 เด็กหญิง ชยาพร เนกข า
25 30069 เด็กหญิง ชลธชิา เนื่องผลมาก
26 30070 เด็กหญิง ชวลัลักษณ์ บญุทอง
27 30071 เด็กหญิง ณัฐกานต์ ชมภมูิ่ง
28 30072 เด็กหญิง ณัฐพมิล สังขนาด
29 30073 เด็กหญิง ธญัชนก พรประสิทธิโ์รจน์
30 30074 เด็กหญิง ธญัญาลักษณ พกุโหมด
31 30075 เด็กหญิง นภสัรา วงศ์ค า
32 30076 เด็กหญิง นวนิดา สุทธศีล
33 30077 เด็กหญิง ปาลิตา เล่ียมรัตน์
34 30078 เด็กหญิง ปยิาพชัร นิลจันทร์
35 30079 เด็กหญิง พรนภสั ทองม้วน
36 30080 เด็กหญิง พรนภสั แย้มส าราญ
37 30081 เด็กหญิง พชิชาภา น้อยศรี
38 30082 เด็กหญิง มาลิณี พุ่มพวง
39 30083 เด็กหญิง วมิลสิริ จันทร์รัศมี
40 30084 เด็กหญิง สิริกร อินทหงษ์
41 30085 เด็กหญิง อริสรา ตาบประดับ

คณะปาริชาต  ครูทีป่รึกษา 1. นายสมพร  ชัยวงษ์  2. นางวิไลพร  สังขแ์กว้
ชื่อ-ชื่อสกลุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/2  ปีการศึกษา 2565 ช. 22 คน  ญ. 19 คน
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30086 เด็กชาย กฤตพงศ์ แต้เจียม
2 30087 เด็กชาย กฤตภคั มาแจ๊ด
3 30088 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ไชยศักดา
4 30089 เด็กชาย ฐิติวฒัน์ พนัธส์วสัด์ิ
5 30090 เด็กชาย ณัจนันทร์ ศานติยุกต์
6 30091 เด็กชาย ณัฐพง คงคาวงศ์
7 30092 เด็กชาย ทปีระเสริฐ ปรีชาวนั
8 30093 เด็กชาย ธนกฤติ เกษมสุข
9 30094 เด็กชาย ธนวฒัน์ ชาติมนตรี
10 30095 เด็กชาย ธาดาพงศ์ ชูชม
11 30096 เด็กชาย ธรีโชติ กิ่งแสง
12 30097 เด็กชาย พพิฒัน์พงศ์ สังข์เงิน
13 30098 เด็กชาย ภริูภทัร เรืองฉัน
14 30099 เด็กชาย ภวูศิ ทุ่มทอง
15 30100 เด็กชาย ภษูติ เที่ยงคืน
16 30101 เด็กชาย วลัลภคัร สุราวธุ
17 30102 เด็กชาย อัยการ กลึงเอี่ยม
18 30103 เด็กชาย อิสระ องศ์ปรีชากุล
19 30104 เด็กชาย เอกณัฐ เต่าทอง
20 30105 เด็กหญิง กนกนิภา ลาพงั
21 30106 เด็กหญิง กฤตยาภรณ์ พมิพอ์่ า
22 30107 เด็กหญิง ชนัญชิดา ทองอ่อน
23 30108 เด็กหญิง ณัฐธดิา อินด า
24 30109 เด็กหญิง ณัฐนรี ปาน
25 30110 เด็กหญิง ธดิารัตน์ มงคลค า
26 30111 เด็กหญิง นฤมล แซ่จึง
27 30112 เด็กหญิง น้ าเพชร กุลบตุร
28 30113 เด็กหญิง พรชนก เกิดน้อย
29 30114 เด็กหญิง พชีราวดี วงษสุ์วรรณ
30 30115 เด็กหญิง ภทัรวรัญ จันทนาม
31 30116 เด็กหญิง ยมลพร นวลนุช
32 30117 เด็กหญิง รินรดา ภทูองสุข
33 30118 เด็กหญิง วริากานต์ วนัแก้ว
34 30119 เด็กหญิง สาธดิา ใจหาญ
35 30120 เด็กหญิง สิวลัย วงิวร
36 30121 เด็กหญิง สุพชิฌา บรรจงช่วย
37 30122 เด็กหญิง สุภธดิา เเก้วสะอาด
38 30123 เด็กหญิง สุภาวดี ปิ่นไชโย
39 30124 เด็กหญิง อธศินันท์ เลิศเกษมผล
40 30125 เด็กหญิง อนันตญา หนูเพง็
41 30126 เด็กหญิง อรพมิล ฮองชัยภมูิ
42 30127 เด็กหญิง ฮานะ แสงโสภณ

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/3  ปีการศึกษา 2565 ช. 19 คน  ญ. 23 คน

คณะการะเกด  ครูทีป่รึกษา 1. นายสุภวัชร  ชาติการรุณ  2. นางสาวรัชนีกร  รอดเกล้ียง
ชื่อ-ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30128 เด็กชาย กันต์กวนิ ปญัญาดี
2 30129 เด็กชาย คณภมูิ มิดด้ี
3 30130 เด็กชาย จิรายุ น้อยมีเจริญ
4 30131 เด็กชาย ณัฏฐชัย ตันธนาธรีะกุล
5 30132 เด็กชาย ณัฏฐ์ธนัท เบญ็จรัตน์
6 30133 เด็กชาย ณัฐปภสัร์ เสือสูงเนิน
7 30134 เด็กชาย ทฤตวนั ดอนกระโทก
8 30135 เด็กชาย ธาวนิ สิงหอ์ุไร
9 30136 เด็กชาย ธรีภทัร์ อินทรคง
10 30137 เด็กชาย นวฤทธิ์ ชัยฤทธิ์
11 30138 เด็กชาย พชร บตุรเวยีงพนัธฺ
12 30139 เด็กชาย พชัรพล สีสวสัด์ิ
13 30140 เด็กชาย ภทัรเมธี ขุนอรัญ
14 30141 เด็กชาย ภากร พฒันกิจ
15 30142 เด็กชาย มุนินทร์ ดีดวงพนัธ์
16 30143 เด็กชาย วรเมธ บญุประเดิม
17 30144 เด็กชาย วรันธร วรรณอาภา
18 30145 เด็กชาย วทิยา ฤทตพรหม
19 30146 เด็กชาย ววิฒัน์ สายทอง
20 30147 เด็กชาย วสุิทธิ์ ปุ๊ดเงิน
21 30148 เด็กชาย ศุภวชิญ์ แพช้ัยภมูิ
22 30149 เด็กชาย สิรภพ เจ้า
23 30150 เด็กชาย อภภิากร ทพิย์นพคุณ
24 30151 เด็กชาย อภศัิกด์ิ เทยีนสุวรรณ
25 30152 เด็กหญิง กันตนา เนตรไธสง
26 30153 เด็กหญิง ซิชานาฏ อธจิร
27 30154 เด็กหญิง ณัฐริสา ขุงชัยภมูิ
28 30155 เด็กหญิง ณัฐสุดา เครือทิ
29 30156 เด็กหญิง ธนภรณ์ กรีทวี
30 30157 เด็กหญิง นภสัสร คงอยู่
31 30158 เด็กหญิง นลินทพิย์ เรณูศักด์ิ
32 30159 เด็กหญิง ปรัชญา เร่ิมกระโทก
33 30160 เด็กหญิง พรชิตา พลูสวสัด์ิ
34 30161 เด็กหญิง ฟาริต้า แซมเซีย
35 30162 เด็กหญิง เมธาพร สามเมือง
36 30163 เด็กหญิง เมริลิน กิมศรี
37 30164 เด็กหญิง ลภสัรดา เพช็รศิรดา
38 30165 เด็กหญิง ศกลรัตน์ แสนทวสุีข
39 30166 เด็กหญิง สุชาดา เส้งเอียด
40 30167 เด็กหญิง โสรยา หลุ้ยแก้ว
41 30168 เด็กหญิง อนันตญา ประจักษศ์รีทอง
42 30169 เด็กหญิง อลิฟาร โมฮามเมดฮาสเซม

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/4  ปีการศึกษา 2565 ช. 24 คน  ญ. 18 คน

คณะอนิทนิล  ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวปราณี  พรมต๊ิบ 2. นางสาวณัฐธิดา วงศ์ภักดี
ชื่อ-ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30170 เด็กชาย กฤตชัย สินแกว้
2 30171 เด็กชาย กฤษณพงษ์ คุณเผือก
3 30172 เด็กชาย คุณานนต์ ทองสวัสสด์ิขจร
4 30173 เด็กชาย จริพชัร ดวงแกว้
5 30174 เด็กชาย ชัยณภัทร รุ่งฤดีไพรสันต์
6 30175 เด็กชาย ณัฐภัทร เทพเทียน
7 30176 เด็กชาย ณัฐวุฒิ มิ้มโต
8 30177 เด็กชาย ธนกร ไชยรักษ์
9 30178 เด็กชาย ธนน มีชัย
10 30179 เด็กชาย ธนัช อุ่นทินกร
11 30180 เด็กชาย ธรรมนูญ จระรักษ์
12 30181 เด็กชาย แบรร่ี  ปารเมศ แคงค์
13 30182 เด็กชาย ปกาศิต สว่างวงษ์
14 30183 เด็กชาย ปุญญพฒัน์ นิลพดุซา
15 30184 เด็กชาย พงศ์ฐิเดช ดีร่ืน
16 30185 เด็กชาย พงศ์พล แปงนุจา
17 30186 เด็กชาย ภูมิภัทร เถาว์ชาลี
18 30187 เด็กชาย ราเมศวร์ แซ่อั้ง
19 30188 เด็กชาย วายุภทัร เกิดสมบรูณ์
20 30189 เด็กชาย วุฒิกร ไพโรจน์
21 30190 เด็กชาย สหรัฐ นาคพนัธ์
22 30191 เด็กหญิง กลุจริา วิชญาวงศ์
23 30192 เด็กหญิง กุลณัฐ ปั้นสง่า
24 30193 เด็กหญิง ชนัญชิดา เผ่าดี
25 30194 เด็กหญิง ชลธิชา แซ่ล้ิม
26 30195 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ กระสังข์
27 30196 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ เฟื่องชงมณี
28 30197 เด็กหญิง ทอรุ้ง ชัยศิริ
29 30198 เด็กหญิง ธวัลหทัย ไหลตระกลู
30 30199 เด็กหญิง ปรารถนา พลูกสิวิทย์
31 30200 เด็กหญิง พรทิพย์ ชาไธสง
32 30201 เด็กหญิง พรรษา ดีสุข
33 30202 เด็กหญิง พนัทิพา เนาว์กระโทก
34 30203 เด็กหญิง พชิชากร เหมือนแกว้
35 30204 เด็กหญิง รพพีร จุฬามณี
36 30205 เด็กหญิง รุจกิานต์ ไตรวรเดชา
37 30206 เด็กหญิง ลภัสวีณ์ สมจติต์สว่าง
38 30207 เด็กหญิง วิรัลฐิตา สมจติต์สว่าง
39 30208 เด็กหญิง ศรัญญา คุปตธรรม
40 30209 เด็กหญิง ศศินา สายหม่าน
41 30210 เด็กหญิง สุภาวดี อกัขี
42 30211 เด็กหญิง อริสรา ยารัมย์

คณะราชพฤกษ์  ครูทีป่รึกษา 1.นางสาวสุธิดา ไชยโย 2.นางสาวเขมิกา ศรพพิฒัน์พงศ์
ชื่อ-ชื่อสกลุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/5  ปีการศึกษา 2565 ช. 21 คน  ญ. 21 คน
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30212 เด็กชาย กนัต์กวี กล่ินขจร
2 30213 เด็กชาย กนัตณัฐ ชื่นหทัย
3 30214 เด็กชาย จริายุ เเร่เพชร
4 30215 เด็กชาย ทตัธน เศรษฐสิงห์
5 30216 เด็กชาย ธนกร อุ่นชิม
6 30217 เด็กชาย ธนภูมิ จนัทร์ศิริ
7 30218 เด็กชาย ธนวัฒน์ สว่างวงค์
8 30219 เด็กชาย ธรรมรัตน์ พรวีรภัทรากลุ
9 30220 เด็กชาย นภสร ตรีเมฆ
10 30221 เด็กชาย พลวรรธน์ สุระพนิ
11 30222 เด็กชาย ภัคศรัณย์ จนัทร์รุ่ง
12 30223 เด็กชาย ภมูิวฒัน์ โพธิน์าฝาย
13 30224 เด็กชาย มีตังค์ แดนงูเหลือม
14 30225 เด็กชาย วรธันย์ โคตรประทุม
15 30226 เด็กชาย วุฒิชัย บุญยิ่งสถติย์
16 30227 เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ ชื่นชูวิทย์
17 30228 เด็กชาย สัณฐิติ หวังคู่กลาง
18 30229 เด็กชาย หฤษฎ์ วงศ์ปินค า
19 30230 เด็กชาย อธิภัทร ค าเขยีน
20 30231 เด็กชาย อวิรุทธิ์ โสท่าม่วง
21 30232 เด็กชาย อคัรพล ราชาธรรรมมา
22 30233 เด็กหญิง กนกอร สันประเสริฐ
23 30234 เด็กหญิง กญัจน์ชญาน์ คงทอง
24 30235 เด็กหญิง ชญาดา แย้มสิน
25 30236 เด็กหญิง ชญาภร ตรงจิตต์
26 30237 เด็กหญิง ชนัญชิดา ช่างบรรจง
27 30238 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา ญาติรักษ์
28 30239 เด็กหญิง ณัฐกฤตา มาลัย
29 30240 เด็กหญิง ณัฐธิชา ภาคแกว้
30 30241 เด็กหญิง ณิชานันท์ รักคะบุตร
31 30242 เด็กหญิง เนตรนภา ชูเรือง
32 30243 เด็กหญิง พชิญาภรณ์ นาคเนียม
33 30244 เด็กหญิง พมิพสุคนธ์ เพญ็ภูมิ
34 30245 เด็กหญิง แพรเพชร วัฒนานคร
35 30246 เด็กหญิง มธุรดา เสมือนโพธิ์
36 30247 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ สุภาพ
37 30248 เด็กหญิง วิลาวัลย์ บ ารุงรัตน์
38 30249 เด็กหญิง แววพลอย ธัญญเจริญ
39 30250 เด็กหญิง ศรีอารดา แกว้ศรีจนัทร์
40 30251 เด็กหญิง สิตานัน อนิทฤชัย
41 30252 เด็กหญิง อศัลยา ด าพฒัน์
42 30253 เด็กหญิง อัจฉรียา หนูเพง็

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/6  ปีการศึกษา 2565 ช. 21 คน  ญ. 21 คน

คณะ กรรณิการ์  ครูทีป่รึกษา 1.นางสาวศิราณี  ฤทธิโรจน์  2. นางสาวจารุวรรณ ทองขนุด า
ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30254 เด็กชาย กณัฑ์อเนก พรมนา
2 30255 เด็กชาย คิรากร ซาคิริ
3 30256 เด็กชาย ฆนนาท สุขสวรรค์
4 30257 เด็กชาย ณัฐพล จนัทร์เมธา
5 30258 เด็กชาย ธนพล ศิริบูรณ์
6 30259 เด็กชาย ธนพฒัน์ ขาวอรุณรุ่ง
7 30260 เด็กชาย ธนวินท์ ไตรสุนทร
8 30261 เด็กชาย นพวชิญ์ อนันตกุล
9 30262 เด็กชาย นราวชิญ์ ยากลาง
10 30263 เด็กชาย นันทพจน์ พนัธนะบูรณ์
11 30264 เด็กชาย เนธิเศรษฐ์ สิริปุงควานนท์
12 30265 เด็กชาย พงศ์พศั ฉัตรทอง
13 30266 เด็กชาย รัชชานนท์ อึ้งตระกลู
14 30267 เด็กชาย วีรสิทธิ์ ล้ิมวัฒนชัย
15 30268 เด็กชาย วุฒิชัย สีนาหอม
16 30269 เด็กชาย สรวิศ โสภน
17 30270 เด็กชาย สหภูมิ แซ่หล่ี
18 30271 เด็กชาย อนันตชัย ไปนี่
19 30272 เด็กชาย อนุพงษ์ ปานหร่าย
20 30273 เด็กชาย อาชวิน ตันสุริยวงศ์
21 30274 เด็กหญิง กมลนัทธ์ ทองสุขดี
22 30275 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หงษช์ุมภู
23 30276 เด็กหญิง กญัญาภัส นาเมืองรักษ์
24 30277 เด็กหญิง กานต์รวี ฝูงใหญ่
25 30278 เด็กหญิง เกวลิน ศาตะมาน
26 30279 เด็กหญิง จณัญญา ค าปัน
27 30280 เด็กหญิง จริภิญญา ปาค า
28 30281 เด็กหญิง ชัญญา คลังเสง่ียม
29 30282 เด็กหญิง ชุติมาศ อนุสิทธิ์
30 30283 เด็กหญิง ญาดานดา นวลศรีธนา
31 30284 เด็กหญิง ณิชาภัทร ควันธรรม
32 30285 เด็กหญิง ดิชชญา อมัพนุันทน์
33 30286 เด็กหญิง ธัญญธร ชนินทร์สถาปัตย์
34 30287 เด็กหญิง ปาณปวีณ์ กลับสังข์
35 30288 เด็กหญิง พฒัน์นรี ค าระกาย
36 30289 เด็กหญิง ภีรดา อคัรธนานิธิ
37 30290 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เลิศศิลป์
38 30291 เด็กหญิง วีรวรรณ ทองแยม้
39 30292 เด็กหญิง สุทธินาถ ถาวาระ
40 30293 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ ศิริไตรวฒันาพร
41 30294 เด็กหญิง อารตี คาร์ริลล์? โอคีชูกวู
42 30295 เด็กหญิง อมุารินทร์ อิ่มพลู

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/7  ปีการศึกษา 2565 ช. 20 คน  ญ. 22 คน

คณะ ปาริชาต  ครูทีป่รึกษา 1. นางสาววิไลวรรณ กล่ินขจร  2. นางสาวพชรพรรณ  ชาวน้ า
ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30296 เด็กชาย เจษฎา คงพา
2 30297 เด็กชาย จิรภทัร เกียรติกวานกุล
3 30298 เด็กชาย ชรัณ พงศ์ธนากลุ
4 30299 เด็กชาย ชัชวาล แยม้กระจา่ง
5 30300 เด็กชาย ธนกร อคัรวัฒนาศักด์ิ
6 30301 เด็กชาย นวพล ศรีอ าไพ
7 30302 เด็กชาย นวยสุข กล่ินสาด
8 30303 เด็กชาย ปณุยวฒัน์ ศรีสุวรรณ
9 30304 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ตุมชาติ
10 30305 เด็กชาย ยศภัทร บุษราค า
11 30306 เด็กชาย รักชัย ต้ังสุจติร
12 30307 เด็กชาย วรวุฒิ พงษ์ศรี
13 30308 เด็กชาย วรากร รตโนภาส
14 30309 เด็กชาย วิรุณ องัคะรา
15 30310 เด็กชาย วิสิฐพล ขจรกติติผล
16 30311 เด็กชาย ศิวัสว์ ช านาญเอื้อ
17 30312 เด็กชาย สรศักด์ิ เบิกบาน
18 30313 เด็กชาย เอกภวิษย์ โพธิสาขา
19 30314 เด็กหญิง กนกวรรณ ก าลังงาม
20 30315 เด็กหญิง กวินธิดา พฤกษ์เรืองกจิ
21 30316 เด็กหญิง กวินธิดา เกยีรต์ิภัทรกลุ
22 30317 เด็กหญิง ชนารดี สีหบุตร
23 30318 เด็กหญิง ธัญชนก จนัครา
24 30319 เด็กหญิง ธันยชนก แสงค า
25 30320 เด็กหญิง นภาพร รอดส าราญ
26 30321 เด็กหญิง นภสิา สมาทอง
27 30322 เด็กหญิง พรไพลิน พงษ์ภรณ์ขจร
28 30323 เด็กหญิง พชัรินทร์ นิลรักษ์
29 30324 เด็กหญิง เพยีงออ แพรอด
30 30325 เด็กหญิง ภัทรธิดา ครุธานุชาติ
31 30326 เด็กหญิง ภีมรภัทร บุญมี
32 30327 เด็กหญิง โสภิตนภา แยม้นัดดา
33 30328 เด็กหญิง รดาณัฐ วงศ์ทองใบ
34 30329 เด็กหญิง รัชฎาพร พลัวัล
35 30330 เด็กหญิง ลัลนา ฉมิมา
36 30331 เด็กหญิง วนัสนันท์ ชินอกัษร
37 30332 เด็กหญิง ศุกฤตา วิทยะวรภัทร
38 30333 เด็กหญิง สิวราพร รอดภยั
39 30334 เด็กหญิง สุธาทิพย์ นามปัญญา
40 30335 เด็กหญิง สุภาพร บุญส่ง
41 30336 เด็กหญิง อภิรดี ทุพรม
42 30337 เด็กหญิง อารีนา นุ่มสุก

คณะการะเกด  ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวเบญจรัตน์ บุญประเสริฐ  2. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์
ชื่อ - ชื่อสกลุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/8  ปีการศึกษา 2565 ช. 18 คน  ญ. 24 คน
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30338 เด็กชาย กฤษศักด์ิดา ทาทอง
2 30339 เด็กชาย จามร วรรณชาติ
3 30340 เด็กชาย จารุวัฒน์ สังขท์อง
4 30341 เด็กชาย ต้องชนะชัย โพธิศ์รีชาด
5 30342 เด็กชาย ธนวรรธน์ ชนะศรีโยธิน
6 30343 เด็กชาย พลัฏฐ์ ผลาสินธุ์
7 30344 เด็กชาย ภาสกรณ์ มูลมณี
8 30345 เด็กชาย ภีมากร จลุพนัธ์
9 30346 เด็กชาย ภูมิบดี เสนานิมิต
10 30347 เด็กชาย ภูมิรวินท์ พศินาคะ
11 30348 เด็กชาย สุธี ฮวดคันทะ
12 30349 เด็กชาย อคัรินทร์ เนื่องชัยยศ
13 30350 เด็กชาย เอกวายุ ศรีดาวฤกษ์
14 30351 เด็กหญิง กญัญาภัค เชื้อชัย
15 30352 เด็กหญิง กนัติชา ตันต่อมแกว้
16 30353 เด็กหญิง กลัยกร ปทุมานนท์
17 30354 เด็กหญิง ขวัญขา้ว ตันมีสุข
18 30355 เด็กหญิง ชนิชา ศิรมงคลมาศ
19 30356 เด็กหญิง ญาโนทัย พากระโทก
20 30357 เด็กหญิง ณภัทรศกร ประจนัทร์แดง
21 30358 เด็กหญิง ถาวรีย์ มะลิซ้อน
22 30359 เด็กหญิง ทรรศนีย์ มาธูป
23 30360 เด็กหญิง ธัญชนก พึง่สวน
24 30361 เด็กหญิง บุญยวีร์ รัตนบรรณกจิ
25 30362 เด็กหญิง บรุพร รัตนะวนั
26 30363 เด็กหญิง เบญญทิพย์ ราชกจิ
27 30364 เด็กหญิง ปพชิญา จนิดากลุ
28 30365 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ร่มโพธิช์ี
29 30366 เด็กหญิง ปาณนาถ สิตะปยิะ
30 30367 เด็กหญิง ปารณีย์ สุขแสวง
31 30368 เด็กหญิง พรรณปพร พรหมภูเบศ
32 30369 เด็กหญิง พชิญธิดา ศรีสุข
33 30370 เด็กหญิง พมิพพ์ร ทวชิศรี
34 30371 เด็กหญิง พริยา เจริญฉวี
35 30372 เด็กหญิง ภริูชญา รักษาศรี
36 30373 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรีนรวรรธน์
37 30374 เด็กหญิง ลภัสรดา พลูสวัสด์ิ
38 30375 เด็กหญิง วณิชา กฤษณเกษตร
39 30376 เด็กหญิง ศิริประภา แสงศิริ
40 30377 เด็กหญิง สุภาพร ดงพยพั
41 30378 เด็กหญิง อภชิญา คลังเสง่ียม
42 30379 เด็กหญิง อภชิญา หล่ีไชสงฆ์

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/9  ปีการศึกษา 2565 ช. 13 คน  ญ. 29 คน

คณะอนิทนิล  ครูทีป่รึกษา 1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล  2. นายปรีชา  คงนะ
ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30380 เด็กชาย กอ้งภพ บรรลังเดช
2 30381 เด็กชาย กติติภพ  อาซีฟ ส าเภาทอง
3 30382 เด็กชาย คีตวายโ์ญ ศรีสนิท
4 30383 เด็กชาย จตุพร มุ่งดี
5 30384 เด็กชาย จติิพงศ์ คงสถติย์
6 30385 เด็กชาย จริภัทร ต้ังเรืองเกยีรติ
7 30386 เด็กชาย จรีาวัฒน์ จนัทะหนุ่น
8 30387 เด็กชาย ชนาธิป งามศัพท์
9 30388 เด็กชาย ติณห์ ขาวส าลี
10 30389 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพญ็ไพรัตน์กลุ
11 30390 เด็กชาย ธีรัตม์ จนัทร์เชิดวณิช
12 30391 เด็กชาย นิปุณ สิงห์เเกว้
13 30392 เด็กชาย ปฏิภาณ กจิสัมนางกรู
14 30393 เด็กชาย พชิญพทัธ์ เฟือ่งอารมย์
15 30394 เด็กชาย พรีภัทร บุญมาเลิศ
16 30395 เด็กชาย ภัทรชัย ปัจชาเขยีว
17 30396 เด็กชาย ภัทรดนัย เกดิโชค
18 30397 เด็กชาย ภูวเดช เดชปกครอง
19 30398 เด็กชาย วราฑิวัฒน์ ใบม่วง
20 30399 เด็กชาย สพล สมานพนัธ์
21 30400 เด็กชาย สิริภูมิพงษ์ สีเหลือง
22 30401 เด็กชาย สุรชา สอาดเอี่ยม
23 30402 เด็กหญิง กมลพร ศิลาวัชรพล
24 30403 เด็กหญิง จริาวรรณ ศิลปักษา
25 30404 เด็กหญิง ณัชพมิพ์ ต่อเทียนชัย
26 30405 เด็กหญิง ณัฐรดา รัตนสุนทรากลุ
27 30406 เด็กหญิง ณิชมน ชินธาดาพงศ์
28 30407 เด็กหญิง ธัญญธร ประชันกาญจนา
29 30408 เด็กหญิง นันท์นภัส ปินตา
30 30409 เด็กหญิง ปนิตา ศรีซา
31 30410 เด็กหญิง ประภานิช สาคร
32 30411 เด็กหญิง ปริยะกร ภูสมพงษ์
33 30412 เด็กหญิง ปาริสา ด่านสุข
34 30413 เด็กหญิง ปิยธิดา พนมหอม
35 30414 เด็กหญิง พรณภัส บูรณะจฑุานนท์
36 30415 เด็กหญิง ภัคสรณ์ ศรีจนัทร์
37 30416 เด็กหญิง ร่มฉตัร หอมตีบ
38 30417 เด็กหญิง รวิสรา ปาส าลี
39 30418 เด็กหญิง รัมภา สุขรุ่งเรือง
40 30419 เด็กหญิง ลูน่า แมคกลีน
41 30420 เด็กหญิง สรนันท์ ทองเหลือง
42 30421 เด็กหญิง ไอริณ ภาคาพชืน์

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/10  ปีการศึกษา 2565 ช. 22 คน  ญ. 20 คน
คณะราชพฤกษ์  ครูทีป่รึกษา 1. นางขนัทอง  ทองน้อย  2. นางสาวอรจริา ขนัอาษา

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30422 เด็กชาย กุลวชัร์ ธนวรธาดา
2 30423 เด็กชาย คีต ศรีวฒัน์
3 30424 เด็กชาย ชยุต อินทร์รุ่ง
4 30425 เด็กชาย ณัฐชนน สกุลรวย
5 30426 เด็กชาย ณัฐวศัห์ รูปพรม
6 30427 เด็กชาย ธนเดช ดีบญุมี ณ ชุมแพ
7 30428 เด็กชาย ธรรมนิตย์ นิธชิินะวฒัน์
8 30429 เด็กชาย นภนต์ภทัร์ สิริธนาบลัลังก์
9 30430 เด็กชาย รัชพล ส่งเจิม
10 30431 เด็กชาย สุรพศั ภริมย์เอี่ยม
11 30432 เด็กชาย เอกกมล พริิยะเลิศ
12 30433 เด็กหญิง กุลวรินทร์ คงชู
13 30434 เด็กหญิง เกวลิน กุสันเทยีะ
14 30435 เด็กหญิง งามสิริ งามวงศ์สุวรรณ
15 30436 เด็กหญิง ชญาดา เจริญจารุวงศ์
16 30437 เด็กชาย อัครวนิท์ บวัรุ่ง
17 30438 เด็กหญิง ชนิดาภา พรมเลิศ
18 30439 เด็กหญิง ชีอัน เซิน
19 30440 เด็กหญิง ณัฐสุดา มีโพธิส์ม
20 30441 เด็กหญิง ธรรญภคัสรณ์ ลัชฌะไพสิฐ
21 30442 เด็กหญิง บณุยวร์ี เด่นชัย
22 30443 เด็กหญิง ปวรวรรณ ฉลาด
23 30444 เด็กหญิง ปวริศา แซ่เฮ้ง
24 30445 เด็กหญิง พชิญ์ ดวงตาเวยีง
25 30446 เด็กหญิง พชิญ์พชิา พมิลสมบติั
26 30447 เด็กหญิง เพชรลดา บวัเพช็ร
27 30448 เด็กหญิง ภคัวดี โยมงาม
28 30449 เด็กหญิง วรัญญา มาลา
29 30450 เด็กหญิง โสพชิา อรรถพศิาลโสภณ
30 30451 เด็กหญิง อาภสัรา  มีซี

ห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษ   English Program (EP)
คณะกรรณิการ์   ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวชเนตตี  เมืองมูล

ชื่อ - ชื่อสกลุ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/11  ปีการศึกษา 2565 ช. 12 คน  ญ. 18 คน
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา



เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
1 30452 เด็กชาย เดชพนัธ์ ยอดสีหรัตน์
2 30453 เด็กชาย ทัศภูมิ จรัสตระกลู
3 30454 เด็กชาย แทนชนก เรืองโชติช่วง
4 30455 เด็กชาย ธนภูมิ ออ้ยสิน
5 30456 เด็กชาย ธนยศ ชูศรี
6 30457 เด็กชาย นันทพทัธ์ แยม้พราหมณ์
7 30458 เด็กชาย พรพพิฒัน์ เชื้อตาลี
8 30459 เด็กชาย พรีวัส เพช็รอ าไพ
9 30460 เด็กชาย ภัทรภีร์ ธรรมพทุธพงศ์
10 30461 เด็กชาย ภัทรวุธ ศรีจริยา
11 30462 เด็กชาย ภีมรภีร์ ธรรมพทุธพงศ์
12 30463 เด็กชาย ภูมิสยาม บัวแกว้
13 30464 เด็กชาย วิชยตุม์ แสงจนัทร์ศิริ
14 30465 เด็กชาย ราฟาเอล แซนมาร์ซี
15 30466 เด็กชาย เรืองยศ ทองงาม
16 30467 เด็กชาย อนิวัตต์ิ เมฆวิมานรัตน์
17 30468 เด็กชาย อ านาจ พรมดี
18 30469 เด็กหญิง กวิตา ปัญญาสันติสุข
19 30470 เด็กหญิง โชติกา หวังขอบกลาง
20 30471 เด็กหญิง ณวรัน บุญเลิศ
21 30472 เด็กหญิง ณิชกานต์ สุวัจนธาดาพงศ์
22 30473 เด็กหญิง นลินนิภา สายแจง้
23 30474 เด็กหญิง ปภัสสร โชคชื่น
24 30475 เด็กหญิง ปริยาภัทร ต้นศรีญา
25 30476 เด็กหญิง พชิญาภา บัวเหลา
26 30477 เด็กหญิง เพชรา เรืองช่วย
27 30478 เด็กหญิง มนัญญา เกตุสุข
28 30479 เด็กหญิง มินทร์ฐิตา ภัทร์อมัรานนท์
29 30480 เด็กหญิง มีนา เจริญมาตย์
30 30481 เด็กหญิง รมิณดา บุญณะเกว้
31 30482 เด็กหญิง สาริศา ลอยนอก
32 30483 เด็กหญิง สิริวิมล จมิีสิก
33 30484 เด็กหญิง สุภัททรีญา พมิศรี
34 30485 เด็กหญิง อธิษฐาน รัตนาสาธิต
35 30486 เด็กหญิง อภิษฎา จนัทรพรชัย
36 30487 เด็กหญิง อาคิรา กรีติวิชัย

คณะปาริชาต   ครูทีป่รึกษา 1. นายรุ่งโรจน์  สมนิล
ชื่อ - ชื่อสกลุ

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/12  ปีการศึกษา 2565 ช. 17 คน  ญ. 19 คน

ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Gifted Science Mathematics Program (GSMP)


