
เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28464 น.ส. ปภาดา ตันสรานุวัฒน์
2 28477 น.ส. สิราวรรณ แกว้กมุาร
3 28503 น.ส. กมลชนก สังขข์าว
4 28512 น.ส. ณัฐธิดา กติติรัตนธาดา
5 28523 น.ส. วรดา กล่่าเอม
6 28595 น.ส. ชวัลนุช ก่าเนิดรัตน์
7 28639 น.ส. กญภัค มาสขาว
8 28658 น.ส. สุพชิชา ถรีะวงษ์
9 28690 น.ส. ธนาภา คุณกนกรัตน์
10 28709 นาย ธนกร วิเชียรสาร
11 28714 นาย ปิยพทัธ์ สิทธิพงษ์
12 28725 น.ส. จฑุามาศ ตะนุมาตย์
13 28726 น.ส. จฑุามาส เขาชัด
14 28732 น.ส. ณฐกมล ภักดี
15 28733 น.ส. ณัฏฐิชา ชูนางรอง
16 28736 น.ส. ธัญญานันท์ ฤดีจรัสวัลย์
17 28738 น.ส. นารายา เพิม่อนันต์ชัย
18 28759 นาย พรีภาส ลาดหนองขุ่น
19 28766 น.ส. กญัญารัตน์ จนัทร์คงหอม
20 28768 น.ส. ฐิติกาญจน์ จั่นหยง
21 28769 น.ส. ณัชชา พรหมเวช
22 28770 น.ส. ณัฐกาญจน์ ภักดี
23 28776 น.ส. นันทิญา เหล่าสองชั้น
24 28778 น.ส. เบญญาภา นรสาร
25 28779 น.ส. เบญญาภา พรมสูงยาง
26 28781 น.ส. พอเพยีง ศิริคุณ
27 28783 น.ส. พทัธ์ธีรา หอวรรณภากร
28 28784 น.ส. พชิญากร อตุมังกลู
29 28785 น.ส. พชิญาภร ดีล้อม
30 28793 น.ส. อมลรดา เภรีฤกษ์
31 28794 น.ส. อลิน สัมพนัธารักษ์
32 28795 น.ส. อาภาสิริ คันธจนัทร์
33 28825 น.ส. สัณห์สิตา ไชยสัตย์
34 29426 น.ส. พมิพภ์ิฌา ฤทตพรหม
35 30488 น.ส. เกวลิน โคกสี
36 30489 น.ส. ภัทรวดี บุญเต็ม
37 30490 น.ส. อนิทีวร เพชรรุ่งศักด์ิ
38 30491 นาย ปิยวัช จนัตะศรี
39 30492 นาย พรีะภัทร กนัทะวงษ์
40 30588 น.ส. จรัิชญา สุขสบาย

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/1 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  ช. 5 คน  ญ. 35 คน
คณะราชพฤกษ์   ครูทีป่รึกษา 1.  นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย ์ 2. นายณัฐสิทธิ ์ประจมิ

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28364 นาย ศุภกรณ์ กมลเชื้อ
2 28392 นาย กติติพงษ์ ศรีพลกรัง
3 28394 นาย จริายุ แสงศิริ
4 28402 นาย ปฏิภาณ ชมภู
5 28421 น.ส. พลอยไพลิน บุญสาย
6 28427 น.ส. ภัคค์นันทน์ ช่วยคล้าย
7 28429 น.ส. รวีวรรณ คงดี
8 28434 น.ส. ศารินท์ มีสัตย์
9 28435 น.ส. สุพชิญา พึง่ไทย
10 28508 น.ส. ชุดาพร ชูขาว
11 28536 นาย นฤมิตร มะโนมัย
12 28538 นาย พงศ์พล อนิจนัทร์
13 28562 น.ส. เพญ็พชิชา ชวนานนท์
14 28565 น.ส. วรณัน ครุฑเสม
15 28569 น.ส. อชิรญา มินเจริญ
16 28612 น.ส. วรรณพร สุบรรณา
17 28628 นาย ปรัตถกร กองผา
18 28630 นาย พงศพศั ภูสอาด
19 28665 น.ส. ณัฐดนัย ทาระลัย
20 28668 นาย ธนกฤต ใจมั่น
21 28675 นาย สายฟา้ สุริยจนัทราทอง
22 28679 น.ส. เขมชัญญา จนัทร์เกษม
23 28697 น.ส. พชิชาภา พรหมจนัทร์
24 28698 น.ส. พรีญา เงินวัฒนา
25 28710 นาย ธนกฤต ต้ังเรืองเกยีรติ
26 28719 นาย สันต์ทัศน์ เชาว์กติิวุฒิ
27 28721 นาย อารยะ สุวรรณเกยรู
28 28727 น.ส. ชนมน บัวบาล
29 28728 น.ส. ชยาภรณ์ คล้อยโพยม
30 28729 น.ส. ชัญญานุช ถาภา
31 28742 น.ส. แพทิตา สามภูศรี
32 28746 น.ส. ศศิยา แป้นเมือง
33 28747 น.ส. ศุภาภรณ์ ทัง่บุญ
34 28749 น.ส. สุพชิญนันท์ เนินทอง
35 28756 นาย ธนภัทร มีมานะ
36 28762 นาย ศิระกร ล่ิมวงศ์
37 28763 นาย อนันตา จติต์บุญ
38 28816 น.ส. ชนิดา อปุถมัภ์
39 30493 น.ส. ขจารินทร์ ฮาจิฮาเอสฟาฮานิ
40 30494 นาย กนัต์ธร รังษีวงศ์

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/2 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์)  ช. 17 คน  ญ. 23 คน
คณะ  กรรณิการ์ ครูทีป่รึกษา 1. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  2. นางสาวสุภาภรณ์  โคตมุงคุณ

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28360 นาย ประวิทย์ เรือนจนัทร์
2 28379 น.ส. ปานตา หาอยา่ทุกข์
3 28380 น.ส. ภัทรพร ภูษณะภัทระ
4 28389 น.ส. อศิรา ปัสสาสัย
5 28391 นาย กฤษณธร กลุทนันท์
6 28405 นาย ภาณุพงศ์ สุขอร่าม
7 28406 นาย ภูชิสส์ ไชยค่าภา
8 28407 นาย ภูเบศ บุญสุข
9 28408 นาย สุรสิทธิ์ มาเหลน
10 28417 น.ส. นนท์ธิญา ตันศิริ
11 28433 น.ส. ศศิวดี ศรีสมโภชน์
12 28446 นาย อภินันท์ แซ่เล้า
13 28481 นาย กฤษณพงศ์ เกตสะ
14 28493 นาย พชัร ท้วมสกลุ
15 28505 น.ส. กวิสรา หวังมานะ
16 28530 นาย ฑศพล ดาราภูมิ
17 28537 นาย ปภังกร แสงจนัทร์
18 28543 นาย หรรถสิทธิ์ อารมณ์เยน็
19 28544 นาย อทิธิเชษฐ์ ปล่ังกลาง
20 28545 นาย อศิราวุธ นาคพนม
21 28560 น.ส. นัยน์ปพร ทองปาน
22 28572 นาย จตุรภัทร สุจริต
23 28582 นาย รัฐภูมิ ธิมาจร
24 28588 นาย สัณหณัฐ จติุภาค
25 28602 น.ส. ปิยธิดา มาตรา
26 28617 นาย ณฐกรณ์ มณีกลุ
27 28621 นาย ทินภัทร เกดินิคม
28 28629 นาย แผ่นดิน หล่อนกลาง
29 28633 นาย ยติุวิชญ์ พรมศร
30 28649 น.ส. บุณณดา จนิดาพงษ์
31 28652 น.ส. พรรณพชัร จนัตรี
32 28654 น.ส. พมิพช์นก ศิริมงคลรัตน์
33 28656 น.ส. รักษ์สิกานต์ บัญชาพฒันศักดา
34 28659 น.ส. สุพชิชา สิงห์พรหม
35 28660 น.ส. อรุโณทัย บุญฉมิพลี
36 28667 นาย ณัฐภัชร ปัญญาสวรรค์
37 28684 น.ส. ณัฐชยา บุญคง
38 28712 นาย ธีรภัทร ชาญป้อม
39 30495 น.ส. สุชาดา วัชรถาวรศักด์ิ
40 30496 นาย ชยตุม์ วีรปุญญานุภาพ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์(กลุ่มเทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม)  ช. 16 คน  ญ. 24 คน
คณะ ปาริชาติ ครูทีป่รึกษา 1. นางสาววันทนา  กติิทรัพยก์าญจนา  2. นางสาวกนัต์กนิษฐ์ โพธิจกัร

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28349 นาย ชอนวู ลี
2 28356 นาย แทนกาย จนัทร์เรือง
3 28372 น.ส. จริภิญญา จนัทร์ลุน
4 28422 น.ส. พชัราพร เนียมทอง
5 28454 น.ส. ชญาณิศา แสนหลวง
6 28485 นาย ณัฐกร ระวัง
7 28487 นาย ตฤณ เด่ียวงามน้อย
8 28497 นาย รัชชานนท์ วัชระไชยคุปต์
9 28515 น.ส. ธันญพร ศรีวิลัย
10 28522 น.ส. ลลิดา ก่าไล
11 28610 น.ส. ลัลน์ลิต พุม่พพิฒัน์
12 28641 น.ส. กลุนัดดา ซ่อนจนัทร์
13 28644 น.ส. ธมนวรรณ ชาติสิงห์
14 28650 น.ส. เบญญาภา ไชยรัตน์
15 28657 น.ส. วรัญญา แตบสวัสด์ิ
16 28676 นาย สิริพล พุม่ทอง
17 28678 น.ส. กญัญ์วรา ทองดี
18 28681 น.ส. ญาดา มาพรม
19 28682 น.ส. ฐิดาพร ดอกยี่สุ่น
20 28683 น.ส. ณภัคปภา แซ่ผู่
21 28686 น.ส. ณัฐวิภา นันทะเสน
22 28706 นาย จรัิฏฐ์ โกสิยพนัธ์
23 28711 นาย ธรรมรักษ์ บุญงอก
24 28715 นาย พงศกร ฉมิวารี
25 28716 นาย พอเพยีง บรรลุสุข
26 28717 นาย ภาคิน ประเทืองวัฒน์
27 28720 นาย อคัรนันท์ ไกรจนัทร์
28 28724 น.ส. กลัยรัตน์ ยอดบุญยนื
29 28737 น.ส. ธัญวรัตม์ พรหมศรี
30 28771 น.ส. ณัฐนิชา อกีซุ่า
31 28777 น.ส. เบญจวรรณ บ่ารุงรัตน์
32 28786 น.ส. พมิพล์ภัส ภรภัทรภวิษย์
33 28790 น.ส. สิริยากร รักสนิท
34 28797 นาย กายทิพย์ ส่งโสภา
35 28801 นาย ณัฏฐ์ สวนศิลป์พงศ์
36 28804 นาย ภัคณัฏฐ์ ศรีภูธร
37 28809 นาย สิรวิชญ์ ธีระปถมัภ์
38 30497 น.ส. กฤตธีรา นงนวล
39 30498 น.ส. เพชรลดา นงนวล

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/4 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ   (กลุ่มวิชานิเทศศิลป์)  ช. 16 คน  ญ. 23 คน
คณะการะเกด  ครูทีป่รึกษา 1.นายนิวัฒน์ชัย  เดชประเสริฐ  2. นางสาวรัชนิภา  อนิทร์แกว้

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28375 น.ส. ณิฐชานันท์ ต้ังมั่นคุณธรรม
2 28413 น.ส. โชติรส เยาวะศรี
3 28451 น.ส. กญัญาณัฐ ราชบุดสี
4 28482 นาย จตุภัทร นิลเพช็ร
5 28486 นาย ณัฐพล เหล็กทัง่
6 28494 นาย ภคภัทร เพชรพงศ์
7 28498 นาย วริษฐ์ สอาด
8 28513 น.ส. ธัญญลักษณ์ เอกมหาชัย
9 28552 น.ส. ชมพนูุช เสียงสนั่น
10 28553 น.ส. ชุติกาญจน์ ข่าช่วย
11 28593 น.ส. กลัยสุ์ดา เดชทรรณ์
12 28597 น.ส. ดรัลพร คุณกนกรัตน์
13 28607 น.ส. ภัทรธิดา เดชวงศ์
14 28608 น.ส. ยศวดี สุขสวัสด์ิ
15 28620 นาย ณัฐศักด์ิ ลาภภักดี
16 28642 น.ส. จนัจริา หนูด่า
17 28643 น.ส. ญาณิศา จนัทร์มูล
18 28653 น.ส. พชิญา กลับรักษ์
19 28662 นาย ขวัญชัย สุขพฒันนิกลู
20 28666 นาย ณัฐพล ศรีหาบัณฑิต
21 28671 นาย ภัชรพล อนัทะปัญญา
22 28677 นาย อรรถพร ชาวนาแปน
23 28685 น.ส. ณัฐนันท์ วงศ์วัฒนะ
24 28687 น.ส. ดาราวดี ขนัติวงษ์
25 28689 น.ส. ตะวันฉาย เทีย่งแท้
26 28692 น.ส. ปริณดา นะสีแสง
27 28694 น.ส. ปารณีย์ แร่เพชร
28 28705 น.ส. อาภารัศมี ผาใต้
29 28735 น.ส. ทิพยอ์ปัสร ทีปะปาล
30 28791 น.ส. สุทธิมา งามจ่าหลัด
31 28792 น.ส. อชิรญา ร้ิวเหลือง
32 28802 นาย นรเศรษฐ์ ดิษเหมือน
33 28808 นาย สิรปภัสร์ อดิศักด์ิวัฒนา
34 28811 น.ส. กรชนก สุขสมบุญ
35 28822 น.ส. บุญฑริก แสนบุตร
36 30499 น.ส. ธัญวรัตม์ ค่าตา
37 30500 นาย กฤชญา ธูปเมืองปักษ์
38 30501 นาย แสตมป์ ศรีหามาตย์
39 30502 นาย หัสดิน คงเพชร
40 30503 นาย เหล็ก นิ่มนวล

คณะอนิทนิล ครูทีป่รึกษา 1.นายจาตุรนต์  มหากนก 2. นายกฤษณ์   กรุณ์ดิลก

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/5 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ   (กลุ่มวิชาบริหารธุรกจิ)  ช. 15 คน  ญ. 25 คน

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28403 นาย ประวิทย์ จติสุวรรณ
2 28411 น.ส. กชกร แกว้กาญจน์
3 28425 น.ส. เพชรญาดา เถาว์เพชร
4 28444 นาย สาริศ อธิทวีลาภ
5 28455 น.ส. ชมพนูุช ณ ค่า
6 28459 น.ส. ทัตพชิา โตอนันต์
7 28506 น.ส. จนัทกานต์ เฮมสมัน
8 28510 น.ส. ณัชชา จนัทา
9 28516 น.ส. นพมาศ แพรสูงเนิน
10 28521 น.ส. ฟา้รุ้ง โจมหนู
11 28554 น.ส. ณัฐณิชา เสฎฐีรัตน์
12 28559 น.ส. นพวรรณ วินทะไชย
13 28561 น.ส. พมิพม์าดา หวังดี
14 28567 น.ส. สิรภัทร สุยะเพีย้ง
15 28573 นาย ฐาปกรณ์ แดงบรรจง
16 28603 น.ส. ปิยะธิดา สุวานนท์
17 28606 น.ส. ภัทรกมล อนุกลูกาญจน์
18 28627 นาย ปรัชญา วิบูลยช์าติ
19 28637 นาย ศิรินันธกร พลูสวัสด์ิ
20 28670 นาย พรพภิัทร จนิดาวงค์
21 28722 น.ส. กญัจน์ณัฎฐ์ ทยานันทน์
22 28723 น.ส. กญัญมล บุตะเคียน
23 28751 นาย เขตโสภณ ซาวสืบ
24 28782 น.ส. พชัญา เทียบอดุม
25 28812 น.ส. กสิณา ตันตระกลู
26 28823 น.ส. พงศ์สุภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
27 30504 น.ส. จนิต์จฑุา แจง้สวัสด์ิมงคล
28 30505 น.ส. ณัฐธิดา อนิทร์วิเชียร
29 30506 น.ส. เดือนฉาย ตรีปัญญา
30 30507 น.ส. ธนภรณ์ สมจติร
31 30508 น.ส. นัชฌา พมิพพิฒัน์กลุ
32 30509 น.ส. นิรัชพร แกว้หอด
33 30510 น.ส. ภัทราพร พลูโต
34 30511 น.ส. รัญชนา ขนัทะชา
35 30512 น.ส. เอมมิลี โรเบิร์ตส์
36 30513 นาย พอเพยีง อปุชิน
37 30514 นาย วรกติต์ิ นามโคตร
38 30515 นาย ศุภโชค พฒิุพฤทธิ์
39 30516 นาย สิรภัทร ยงเยื้องคง

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/6 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนภาษาองักฤษ- ภาษาฝร่ังเศส (กลุ่มวิชาการส่ือสารภาษาฝร่ังเศส)  ช. 11 คน  ญ. 28 คน
คณะราชพฤกษ์  ครูทีป่รึกษา 1. นาวสาวปารวี  วงศ์ปัดแกว้ 2. นายอติโรจน์  นาควิจติร

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28376 น.ส. ธนพร วิชาเรือง
2 28385 น.ส. ศตพร รอดรัตน์
3 28416 น.ส. ธาวินี ประโพเทติ
4 28420 น.ส. พฤทธิพร อมราภิบาลสุข
5 28426 น.ส. เพยีงดาว สาสอน
6 28462 น.ส. นริศรา ทองสุ
7 28467 น.ส. พิชญธิดา สีฝ้ัน
8 28470 น.ส. มณิสรา ขําโรจน์
9 28471 น.ส. รุจิรา บรมสุข
10 28475 น.ส. ศรสวรรค์ พรมทา
11 28479 น.ส. สุภัตตา ตามสีวัน
12 28488 นาย ไตรพภิพ เขมะวงค์
13 28514 น.ส. ธัญญารัตน์ สิทธิแสง
14 28519 น.ส. ปาลิตา แสนจนิดา
15 28531 นาย ฑีฆาวรุษ ทีสี
16 28541 นาย ศิรสิทธิ์ มูลค่าไพ
17 28546 นาย เอกวิกรณ์ ศุภราช
18 28586 นาย ศุภวิชญ์ จอมแปง
19 28592 น.ส. กฎชกร แกว้ศรีทัศน์
20 28598 น.ส. ธนัชพร แสงแกว้
21 28688 น.ส. ตรีชฎา นาคีสังข์
22 28693 น.ส. ปรียาภัทร วิเวชไพศาลกลุ
23 28701 น.ส. ศรัญญา เอมอิ่ม
24 28713 นาย ปิยพชัร สายจนัทร์
25 28731 น.ส. โชติรส ศรีเมือง
26 28755 นาย ธนพฒัน์ แพน้อย
27 28775 น.ส. ธัญมน อ่านวยสาร
28 28818 น.ส. ณภัสสร์ชนม์ จนิดาวานิชสกลุ
29 28820 น.ส. ธัญญา ศิริเวช
30 28842 นาย ธนกร ศรีสุข
31 30517 น.ส. กัญญารัตน์ โนนพยอม
32 30518 น.ส. จรรยาชม พลอยกันหา
33 30519 น.ส. ธัญวลัย ตรีวัฒนชัยกุล
34 30520 น.ส. ธวัลรัตน์ ไหลตระกลู
35 30521 น.ส. เบญจวรรณ เกิดก่อแก้ว
36 30522 น.ส. พิชญาภรณ์ ขจรคํา
37 30523 น.ส. วิรญา ยะหัตตะ
38 30524 น.ส. วัสนนันท์ เสตสุวรรณ
39 30525 น.ส. อารยา เจริญสุข
40 30526 นาย พรหมเทพ เกล้ียงกลม

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/7 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนภาษาองักฤษ  - ภาษาจนี (กลุ่มวิชาการส่ือสารภาษาจนี)  ช. 9 คน  ญ. 31 คน
คณะกรรณิการ์  ครูทีป่รึกษา 1. นายสัญชัย  วัขรพรรณ  2. นายณภัทร  คชรัตน์

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28370 น.ส. กริณา เกบ็เงิน
2 28412 น.ส. เกวลิน ไตรชาญโยธิน
3 28414 น.ส. ธนิตา แซ่ปึง
4 28415 น.ส. ธัญพร มั่นกสิกรรม
5 28430 น.ส. รัชนก เมืองน้อย
6 28440 นาย ธนากร มากจงดี
7 28457 น.ส. ณัฏณิชา สีดา
8 28458 น.ส. ณัฐิฌา โสภารุณ
9 28502 น.ส. กชกมล สมใจ
10 28525 น.ส. อภิสราธรณ์ พธุวิเศษสรรธร
11 28529 นาย จริวัฒน์ พงษ์กอ่สร้าง
12 28533 นาย ทินภัทร มะเด่ือทอง
13 28550 น.ส. เขมกร วัฒนวิเชียร
14 28564 น.ส. วชิรญาณ์ จิวะวิวัฒน์เสถียร
15 28580 นาย ภัคคพงศ์ ภูเ่ย็นสวัสดี
16 28599 น.ส. ธัญญารัตน์ หอทอง
17 28622 นาย ธนกร ธุริวงศ์
18 28625 นาย นิชคุณ งามพกัตร์
19 28635 นาย วชิรวิทย์ คูณสาสัญ
20 28636 นาย วีรพงษ์ มอญอ่านวจ
21 28640 น.ส. กานต์รวี สืบคง
22 28645 น.ส. ธันยช์นก ครุฑปรีชาวรรณ
23 28680 น.ส. ชุติกาญจน์ คงศิริ
24 28704 น.ส. อรดา ศรีโพนทอง
25 28773 น.ส. แทนณิชา วัลลภบรรหาร
26 28798 นาย คมชาญ บุราคม
27 28821 น.ส. นันท์นภัส พฒัพบิูลย์
28 29431 นาย ลัชชคุณ พนัธ์ดี
29 30527 น.ส. ตักตวงทอง แก้วแท้
30 30528 น.ส. นรีกานต์ บํารุงเมือง
31 30529 น.ส. ปัณฑาณัฐ สุขนาวี
32 30530 น.ส. ประภาพร เปีย่มศิริ
33 30531 น.ส. พรรณราย สอลอ
34 30532 น.ส. รุ่งธิชวัลย์ พิมลสมบัติ
35 30533 น.ส. วรรณพัชร แก้วศรี
36 30534 น.ส. สุณัฏฐฌา บุญประสพ
37 30535 น.ส. อติกานต์ สังฆะวัตร
38 30536 น.ส. อริษา ชิดเจริญอยู่
39 30537 น.ส. อารดา หนองหาร
40 30538 นาย พิพัฒนพงษ์ พัฒนะจุฑา

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/8 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนภาษาองักฤษ  - ภาษาจนี (กลุ่มวิชาการส่ือสารภาษาจนี)  ช. 11 คน  ญ. 29 คน
คณะปาริชาต ครูทีป่รึกษา  1. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์  2. นางสุรัสดา  ทนงศักด์ิชัยกลุ

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28347 นาย กมุภา ฤทธิบ์่ารุง
2 28373 น.ส. ชนิกานต์ ป่าจนัทร์
3 28386 น.ส. สุชานันท์ จนุรัชฎ์
4 28395 นาย ชินวุฒิ ชารี
5 28396 นาย ณัฐพล บุญโชคเจริญศรี
6 28418 น.ส. ประภาวรินทร์ วงศ์วิริยะ
7 28437 นาย กฤษกร สมภูมิ
8 28438 นาย กติติธัช ไชยจกัร์
9 28441 นาย พงศพศัฒ์ ค่าภาพงษ์
10 28452 น.ส. กาญจนาภรณ์ หนุนพงษ์
11 28466 น.ส. ปัญจภรณ์ สายจนัทร์
12 28483 นาย ชนวีร์ สมไสว
13 28496 นาย ยศกร เวียงสิมา
14 28509 น.ส. ฐิตินันท์ ฟา้คุ้ม
15 28518 น.ส. ปัญจรัตน์ ต้ังอ่านวยพงศ์
16 28526 นาย จริพฒัน์ เอี่ยมส่าอางค์
17 28527 นาย จริภัทร ทักษิณ
18 28535 นาย ธัญพสิิษฐ์ เกนิศักด์ิไผ่
19 28566 น.ส. เวธิตา ศรีวงค์ษา
20 28571 นาย กติติภูมิ สุขสมัย
21 28578 นาย พชรพล สว่างศรี
22 28619 นาย ณัฐวัฒน์ วัชรพรรณ
23 28631 นาย ภาณุพงศ์ ทาวะพนัธ์
24 28632 นาย ภิไธยยตุม์ ชะนะสิน
25 28634 นาย รชต บวรธนัทชัยไกร
26 28647 น.ส. นันท์นภัส สุขเจริญ
27 28663 นาย จติติ กลุจติติเสถยีร
28 28672 นาย วริศพทุธบุตร นิยมศิลป์
29 28674 นาย สรวิชญ์ ปันส่วน
30 28695 น.ส. ปารวีย์ ศรีบริรักษ์
31 28740 น.ส. พชิชาภา โตเติมศักด์ิ
32 28741 น.ส. พทุธธิดา แพรชาย
33 28767 น.ส. กลัยกร ยอดบุญยนื
34 28787 น.ส. เพชรไพรินทร์ สุทธิพงษ์
35 28788 น.ส. เพลงฟา้ หงสกลุ
36 29432 นาย ไรวินทร์ เยน็ทูล
37 30539 น.ส. ณัฐริญา เชมือ
38 30540 น.ส. ปลายฝน สายทอง
39 30541 น.ส. ภัณณิตา พมิพท์อง
40 30542 นาย กฤตเมธ พนัธสุโต

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/9 ปีการศึกษา 2565

แผนการเรียนภาษาองักฤษ  -   ภาษาญี่ปุน่ (กลุ่มวิชาการส่ือสารภาษาญี่ปุน่)  ช. 22 คน  ญ. 18 คน
คณะการะเกด ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวมาริษา  เดชวัน  2. นางปิยธิดา  บุญชะตา

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28352 นาย ณัฐชานนท์ พนัธ์ภักด์ิ
2 28354 นาย ตระกลู อนิทรพานิช
3 28355 นาย ทยากร บุญศรี
4 28361 นาย ปองภพ อชัฌาโกมล
5 28365 นาย สิรภัทร ศรีสุข
6 28366 นาย สิรวิชญ์ ทรัพยเ์จริญ
7 28367 นาย สุกติติ อรรถพศิาลโสภณ
8 28390 น.ส. อษุามณี จนัทร์ดี
9 28401 นาย บาหลีพีโทรัส กิตติปวเรศ เคอร์ทิส
10 28410 นาย อาณาจกัร ร้ิวบ่ารุง
11 28428 น.ส. ภัทรธิดา สันลี
12 28445 นาย อนุวัฒน์ เสมือนโพธิ์
13 28449 น.ส. กชกร บุญประจกัษ์
14 28450 น.ส. กนกวรรณ เกยีรติพร
15 28460 น.ส. ธารธารา ปรารัมย์
16 28468 น.ส. ภัณฑิรา ประภาศรีวรกลุ
17 28469 น.ส. ภัทรรส พยงุเดช
18 28478 น.ส. สุภัชชา ปานเล่ือน
19 28480 น.ส. สุภาพร วนาเกษตรสม
20 28492 นาย พงศกร พระชนะสงคราม
21 28499 นาย วัฒณ์ณะศินป์ ตินตะชาติ
22 28528 นาย จริภัทร ถมจงัหรีด
23 28568 น.ส. สุพชิญา ผาสุข
24 28575 นาย ณัฐภัทร์ แต้มจนัทร์
25 28576 นาย ตรัยคุณ สายค่า
26 28577 นาย ปรเมศ วงษ์จนัทร์
27 28583 นาย วีรภัทร มากะนัตถ์
28 28590 นาย อรรถพล เซ็นกลาง
29 28594 น.ส. กานต์สินี อปัมะเย
30 28596 น.ส. ณัฏญา สีมาลา
31 28614 น.ส. อติพร พมิพสุรกะ
32 28626 นาย ประกาศิต มูลมณี
33 28638 นาย อนุชา รักบูรณ์
34 28661 นาย กฤตภาส เหลืองตะการ
35 28752 นาย จตุรภุช ดวงแกว้
36 30543 น.ส. ปสุตา วงษ์สินธุ์
37 30544 นาย ณัฐกรณ์ คงพพิฒัน์
38 30545 นาย ณัฐปพน บุตราช
39 30546 นาย ภูมิมินทร์ กาลจกัร
40 30547 นาย สุเมธี ไฝจู

แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา (กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย)์ ช. 26  คน  ญ.  14 คน

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/10 ปีการศึกษา 2565  

คณะอนิทนิล ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวนิตติยา  แกว้นก 2. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญพง็
ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28350 นาย ชัชนันท์ เพง็ขาํ
2 28520 น.ส. ปุณยาพร ครองศักด์ิ
3 28734 น.ส. ณัฐสินี รัตนกนั
4 28739 น.ส. ปิน่มนัส โคตรประทุม
5 28745 น.ส. ลัทธวรรณ ธิติกร
6 28750 น.ส. สุวรัตน์ หล้าสวย
7 28761 นาย วิชวิมล พงษ์เจริญ
8 28796 นาย กวินภัสร์ เผือกพพิฒั
9 28803 นาย ปณต ธนะพนัธ์
10 28805 นาย ภาคิน พทิักษ์มงคล
11 28807 นาย ศุภณัฎฐ์ ณรงค์กจิโสภณ
12 28814 น.ส. กนัติชา ใจรักษ์
13 28815 น.ส. คาเยน เอวางเจลิสต้า
14 28819 น.ส. ณัฐกฤตา เจากสิกร
15 30548 น.ส. ชนัญชิดา อว่มอิ่ม
16 30549 น.ส. ชยาภรณ์ ธีระวุฒิ
17 30550 น.ส. ซินอี๋ เฉนิ
18 30551 น.ส. ญาราภรณ์ นวกจิกลุ
19 30552 น.ส. ณัฐกมล โพธิน์ิ่มแดง
20 30553 น.ส. ณัฐชญา แกว้อําพร
21 30554 น.ส. ณัฐธิดา ชนะเคน
22 30555 น.ส. ปองกานต์ ศรีสุวรรณ
23 30556 น.ส. กนกรัตน์ ธีระสานต์
24 30557 น.ส. วรัทยา เสนาเศรษฐ์
25 30558 นาย กาญนที แสนบริบูรณ์สุข
26 30559 นาย แดเนียล ริชาร์ด ซูมบอม
27 30560 นาย ณชพล วรบุตร
28 30561 นาย ณัฐนันทน์ อริญชยกลุ
29 30562 นาย ทรงพล สุราชาติ
30 30563 นาย ธนกฤต ยาเจริญ
31 30564 นาย นบดินทร์ ไขม่่วง
32 30565 นาย นราธิป ใจรักษ์
33 30566 นาย ปัญญาพงศกรณ์ วสุรีย์
34 30567 นาย รวิสุฒ ผลไพบูลย์
35 30568 นาย วนัทนนท์ อภิปาลกลุ
36 30569 นาย วรานนท์ เสาวคนธ์

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/11 ปีการศึกษา 2565  

แผนการเรียน หอ้งเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ  Intensive English Program (IEP) ช. 18 คน  ญ. 18 คน
คณะราชพฤกษ์   ครูทีป่รึกษา 1. นางสาวปาวรีย ์ ขาวสมบูรณ์

ชื่อ - ชื่อสกลุ



เลขที่ เลขประจําตัว หมายเหตุ
1 28348 นาย จริทีปต์ เลิศพฒันศักด์ิ
2 28400 นาย เนติภูมิ มานะเอกพนัธุ์
3 28539 นาย ภาณุพงษ์ คงงาม
4 28555 น.ส. ณิชาภัทร พกิลุเเยม้
5 28618 นาย ณฐมน คลังแกว้
6 28664 นาย ชยพล ส่งเจมิ
7 28707 นาย ชัยมงคล ถอือยู่
8 28753 นาย ทวีพนัธ์ กลุวงศ์
9 28757 นาย ธนะสิทธิ์ อศัวสกลุวงศ์
10 28758 นาย พนัธวิศ เจยีรนัย
11 28764 น.ส. กชกร ตันเสรี
12 28765 น.ส. กญัญาภัค โสรัตน์
13 28800 นาย ฑีฆรัตต์ ห่วงสุวรรณ
14 28810 นาย แสนดี แกว้หาวงศ์
15 28813 น.ส. กณัวีร์ วงศ์นิยมพพิฒัน์
16 30570 น.ส. ณัฏฐ์นรี  ลีลาประทักษ์
17 30571 น.ส. ปิญชาน์ ทองขดั
18 30572 น.ส. วริศรา ขวัญงาม
19 30573 น.ส. วลัญชพชัร โฉมยา
20 30574 น.ส. สกณุธิดา สาระยิ่ง
21 30575 น.ส. อภิสรา เพิม่บําเพญ็พฒัน์
22 30576 นาย กฤตพล มณฑลชัย
23 30577 นาย ชินดนัย ศรีภูมิ
24 30578 นาย ณัฐวัฒน์ ทองเนื้อนุ่ม
25 30579 นาย ทรัพยธรณี  ศรีตะเขต
26 30580 นาย ธนพสิิฏฐ์ นาระกนัทา
27 30581 นาย ธาม กติติทวีสิน
28 30582 นาย นัยสิทธิ์ จนัทร์แกว้
29 30583 นาย ภาคิน เรือนใหม่
30 30584 นาย ภูผา แกว้วารี
31 30585 นาย วรเมธ สมัคการ
32 30586 นาย ศิวกรณ์ หล่อภัทรพงศ์
33 30587 นาย สหภูมิ รัตนาวิวัฒน์พงศ์

ชื่อ - ชื่อสกลุ

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ  รัชดา
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/12 ปีการศึกษา 2565 ช. 23 คน  ญ. 10 คน

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ Science-Mathematics and Artificial Intelligence program (S-MAI)  
คณะกรรณิการ์  ครูทีป่รึกษา 1. นายคมสัณห์   จนัสอน


