
1 03793 นางสาว กนกภรณ์ ขวัญมา
2 03800 นาย กษิดิศ วิลาศ
3 03815 นาย เขมวัช พุ่มนุ่ม
4 03850 นาย ณัฎฐากร ชมภูนุช
5 03932 เด็กหญิง ปป่ินปากรณ์ สุทธิประภา
6 03943 นาย ปัณณวิชญ์ มะหะหมัด
7 03970 เด็กหญิง พิชชาภา เรืองมณี
8 03992 นาย ภัทรพล จิตร์ระเบียบ
9 04032 เด็กหญิง วิชญาดา วิไลรัตน์
10 04096 นาย ฮาริส ลาวัง
11 05280 นางสาว ชาณิดา จันทรงชัย
12 05282 นางสาว ฎายิน เอ่ียมไวยวุฒิ
13 05296 เด็กหญิง ดารากาน ค าศรีพล
14 05297 เด็กชาย ทฤษฎี ศุภกิจโยธิน
15 05302 เด็กชาย ธนะชัย บุหงารัตน์
16 05317 เด็กหญิง บัลลังก์ขวัญ ปันหมู
17 05348 เด็กหญิง วรรณษา ศรีสวัสด์ิ
18 05364 นางสาว สุภัสสร ชมพุด

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 1 ปีกำรศึกษำ 2565
แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (เพชรกัลปพฤกษ์)



1 03811 นางสาว เกวรินทร์ บุญเรือน
2 03871 นางสาว ทรัพย์รุ่งเรือง โต้ทองดี
3 03874 นาย ธนกร เเซ่อ่อ
4 03879 นาย ธนภัทร มาบุญ
5 03903 นาย นพดล เเสงพา
6 03922 นางสาว นิธยาภรณ์ ค ามา
7 03948 นางสาว ปิยธิดา ธรรมทาทอง
8 03952 นางสาว ธนัตถ์ริสา โต๊ะกู
9 03969 นางสาว พิฆัมพร เอมอบเชย
10 03976 เด็กหญิง พิญาวี บุตรนาเเพง
11 03984 เด็กหญิง เพียรลดา ค าภู
12 04002 นางสาว ยุวธิดา จุ่นเเก้ว
13 04021 นางสาว วรรณภา นาคข าพันธ์
14 04022 นางสาว วรวรรณ เเซ่ล้ิม
15 04053 นางสาว ศุลีพร อุชัย
16 04057 นาย สรวิชญ์ ผิวจันทร์
17 04059 นางสาว สัตยาวดี จันทบุรมย์
18 04065 นางสาว สิวารักษ์ วังสันต์
19 04069 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ พันธ์เเดง
20 04073 นางสาว สุวรรณษา ทองเมืองหลวง
21 04081 นาย อนันตชัย หอมช่ืน
22 05275 นาย จีราวัฒน์ สินธุโสภา
23 05277 เด็กหญิง โชติกา คะดุน
24 05312 นางสาว นัฐวรา บุญที
25 05318 นางสาว บุหงา หมู่ดี
26 05322 นางสาว ปัทมา ดุจนาคี
27 05337 นาย ภูมิรพี บัวระภา
28 05361 เด็กหญิง สุนันณ์ทา แวหามะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 2 ปีกำรศึกษำ 2565

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ



1 03797 นางสาว กฤติยา อุปค า
2 03818 นางสาว จันทิมา นวลรุ่ง
3 03829 นางสาว ชนัญชิดา จิตรวิโรจน์
4 03864 นาย ณัฐสิทธ์ิ หยู่ตุ้ง
5 03876 นาย ธนกฤต โกมลเพลิน
6 03905 เด็กชาย นรภัทร เกียรติประทุม
7 03917 นาย นานาชาติ กนกโชติยานนท์
8 03919 นาย นิติธร การินตา
9 03983 นางสาว พุธิตา อ าเเดงเเสง
10 03986 นางสาว เเพรวา สุไลมาน
11 04000 นางสาว เมธาพร โมกข์เมธากุล
12 04027 นาย วโรดม นาคบุรี
13 04086 นางสาว อรดา รักกสิกร
14 04231 นางสาว พิยะดา เเสงโรชา
15 05263 นางสาว กชกร จังกินา
16 05266 นาย กฤษฎ์ิ น าเจริญ
17 05268 นางสาว กัลยา มุดดีขันธ์
18 05270 นาย กิตตินันท์ ศิริบูรณ์
19 05291 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หม่ืนฤทธ์ิ
20 05292 เด็กหญิง ณัทรวนันท์ แก้วก่ิง
21 05304 เด็กหญิง ธันยพร จันทร์พวง
22 05315 เด็กหญิง นีรนุช สระทองจวง
23 05324 เด็กหญิง ปาลิตา สีหมากสุก
24 05326 นาย ปุญปรัชญา ศิริสาขา
25 05332 นางสาว ฟ้าใส มานน้อย
26 05340 เด็กชาย ยศกร หัสเสม
27 05345 เด็กหญิง ลดาวรรณ์ จันทรรัศมี
28 05350 เด็กหญิง วรัชยา ปานเมือง
29 05369 นาย ชยานันท์ จันทรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ห้อง 3 ปีกำรศึกษำ 2565

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ



1 03792 นางสาว กชกร ผ่านชมภู
2 03798 นางสาว กฤษฎี พวงดี
3 03799 นาย กลทีบ์ สุทธิสาน
4 03802 นางสาว กัญจนพร อาจสูงเนิน
5 03822 นาย จิระภัทร ส่องเเสงเจริญ
6 03826 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตรีทิพย์นิภา
7 03828 นาย ชนกานต์ สีหนาท
8 03832 นางสาว ชนิดาภา หนุนภักดี
9 03835 นาย ชัยกัลป์ วันดี
10 03895 เด็กชาย ธีรดนย์ ทันปรีชา
11 03904 นางสาว นภัสนันท์ ห้องฉาย
12 03924 นาย นิพิฐพนธ์ โตวรรธกวณิชย์
13 03925 นางสาว นุชวรา ยินดีฉัตร
14 03944 นางสาว ปัทมาพร วรวุธ
15 04001 นางสาว เมธาวี จันทหอม
16 04003 เด็กชาย รักศักด์ิ ทองมหา
17 04018 นาย วชิรวิทย์ ทองปลิว
18 04020 นาย วรภัทร์ ถิระมัย
19 04043 นาย ศรายุทธ์ บินสลาม
20 04045 นางสาว ศลิษา เรืองทินกร
21 04047 เด็กหญิง ศศิวิมล พิลาชาติ
22 04068 นางสาว สุชานันท์ สุขอนันต์
23 04607 นาย ศักด์ินรินทร์ สุวรรณศร
24 05269 นางสาว กาญจลักษณ์ ทองอินทร์
25 05276 เด็กหญิง ชญาดา โซ๊ะมาลี
26 05286 นางสาว ณัฐธยาน์ แตงสวัสด์ิ
27 05287 นางสาว ณัฐธิญา ทองมะณี
28 05295 นางสาว ดวงกมล ศรีหนองหว้า
29 05305 นางสาว ธิดารัตน์ ยืนสุข
30 05329 นางสาว พิชญาภรณ์ มธุรส
31 05342 นางสาว รัญชิดา พาณิชย์นุกุล
32 05351 นางสาว วราภรณ์ สุยอย
33 05354 เด็กหญิง ศิรดา รุ่งสิริวัฒนถาวร
34 05362 เด็กหญิง สุนิษา สาริวงษ์
35 05368 เด็กหญิง อารียา โต๊ะงาม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 4 ปีกำรศึกษำ 2565

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์ 



1 03462 นาย ณัฐวุฒิ ขุนราช
2 03571 นาย ภคิน นนท์พละ
3 03645 นางสาว สรัลชนา วังสตัง
4 03803 นางสาว กัญญณัฐ โคตรักษา
5 03812 นาย เกียรติศักด์ิ ชูทิตย์
6 03824 เด็กชาย จีรพัส หุ่มขุนทด
7 03837 เด็กชาย ชานนท์ สิงห์ดวง
8 03885 นาย ธนัช ปัญญารัตนรัฐ
9 03890 นางสาว ธัญวรรณ กาญจนคลอด
10 03894 นาย ธีรดนย์ เสนานุช
11 03896 นาย ธีรเดช สระเพ่ิมพูล
12 03915 นางสาว นาซนีน เจริญสง่า
13 03916 นางสาว นาตารี เเสงสุข
14 03927 นาย บุรณิน เข็มทอง
15 03950 เด็กหญิง ปุณยาพร เเก้วเขียว
16 03959 นางสาว พนิดา ศรีเเก้ว
17 03966 นางสาว พัชรินทร์ ฟักเเฟง
18 03968 นางสาว พันธ์วิรา สาผาง
19 03973 นางสาว พิชยาพร โพธ์ิชัย
20 03974 นางสาว พิชาพร อรรคฮาตสี
21 04006 นาย รัฐภูมิ ศิริสุนทร
22 04007 นางสาว รัตติยาภรณ์ กุลวงษ์ษา
23 04013 เด็กหญิง ลภัสรดา เเย้มนัดดา
24 04033 นางสาว วิชยา เเป้นอ้อย
25 04041 นาย วุฒิภัทร พูลเพ่ิม
26 04046 นางสาว ศศิภา พันธ์เเจ่ม
27 04062 นาย สิทธิชัย พฤติขุนทด
28 04089 นาย อริญชย์ ยินดีรัมย์
29 05273 เด็กชาย จิรายุ จันทร์เกษ
30 05284 นาย ณฐกร ภูแข็ง
31 05288 เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุญชิ
32 05289 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ปักกาสีนัง
33 05300 นาย ธนโชติ พุทธโคตร
34 05301 นาย ธนกฤต หมูปิน
35 05306 นาย ธิติ เหลืองรังสรรค์
36 05316 นาย บะเชียร์ อัลบูไซดิ
37 05344 นางสาว รุ่งตะวัน ดียืน
38 05366 นาย อาติยะ ปานโดะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 5 ปีกำรศึกษำ 2565

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์ 



1 04054 นาย สรนนท์ อ านวยการ
2 03809 นางสาว กีรติกา คลับคล้าย
3 03819 นางสาว จามารี กรเเก้ว
4 03858 นางสาว ณัฐริกา ปานสกุล
5 03859 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เเซ่ยาง
6 03867 นางสาว ดาริกา นุตมะหะหมัด
7 03921 นาย นิติภูมิ เเสงอร่าม
8 03942 นางสาว ปวีณ์ธิดา มาณียะ
9 04023 นางสาว วรัญญา เกตุมา
10 04024 นางสาว วราภรณ์ เจ๊ะมิน
11 04026 นางสาว วริศรา หวังเเจ่ม
12 04028 นางสาว วลัยลักษณ์ บุญเทง
13 04090 นางสาว อัญญาณา บาระเฮม
14 04091 นางสาว อัญญาณี บาระเฮม
15 04093 นาย อานนท์ ปัดกอง
16 05283 นางสาว ฐิติกานต์ ม่วงทองค า
17 05290 นางสาว ณัฐวรรณ บุญมาก
18 05294 เด็กหญิง ดรัลพร ช่ืนกล่ินโพธ์ิ
19 05298 นางสาว ทวินันท์ นามบัณฑิต
20 05319 นางสาว ปริยาภรณ์ เย่ียมโพธ์ิศรี
21 05320 นางสาว ปรียาภรณ์ มาเหง่า
22 05327 เด็กหญิง พรไพลิน บุญชม
23 05356 เด็กชาย ศิวกร นะทะลาด
24 05360 นางสาว สุจิตรา หล้าสมบัติ
25 05365 นางสาว สุภาวิดา บัวมา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 6 ปีกำรศึกษำ 2565 

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน



1 03808 นาย กิตติธร ค ามุงคุณ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

2 03823 นางสาว จิรัชยา ค าบุตดี ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

3 03855 นาย ณัฐพัฒน์ ชินบุตร ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

4 03873 นาย ทิตติพร บุรีรักษ์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

5 03880 นาย ธนภูมิ ดวงน้อย ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

6 03956 นาย พงษ์นรินทร์ นินขาว ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

7 03964 นาย พัชรพล อินสกุล ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

8 03995 เด็กหญิง ภุมรินทร์ สุขเล้ียง ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

9 03999 นาย มุญจน์ สกุลเเสง ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

10 04012 เด็กหญิง รุฬิชา มนตรีวัต ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

11 04042 นางสาว ศรัณย์รัตน์ สุระค าเเหง ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

12 05267 นางสาว กันยา ศาตศิลป์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

13 05274 นาย จิรายุ วัฒนะโชติ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

14 05281 นางสาว ซาร่า เหล็มปาน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

15 05314 นางสาว นิสา มีนยี ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

16 05330 นาย พีรพัฒน์ เครือวัลย์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

17 05355 นาย ศิริ ด๊ะศิริ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

18 05357 เด็กชาย ศิวดล ทองนวล ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

19 05358 เด็กชาย ศุภชัย จันตรา ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น

20 03810 นางสาว กุลรภัชชา บุญรอด ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

21 03881 นาย ธนวรรธน์ รินทะจะกะ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

22 03933 นางสาว ปพิชญา บุญชุ่ม ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

23 03989 นางสาว ภัทรนรี คงทน ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

24 04008 นางสาว รัตนกร รัตนบุรัมย์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

25 05272 นางสาว จิรัชญา ทับทิม ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

26 05278 นางสาว ชนิสรา ช่วงวานิต ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

27 05285 นางสาว ณัฐกานต์ สุคนธศุภมาลย์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

28 05303 นางสาว ธัญรดา ถานะคร ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

29 05309 นางสาว เนตรดาว ปัญญาอินทร์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

30 05311 เด็กหญิง นัฐมนต์ เล๊าะเน๊าะ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

31 05313 นางสาว นิศามณี เอ่ียมสะอาด ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

32 05323 นางสาว ปัทมา หงษ์สวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

33 05339 นางสาว มาริษา อัคโกศล ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

34 05353 นางสาว โศภิตา แตงไทย ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

35 05363 นางสาว สุพรรษา หงส์สวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

36 05367 นางสาว อาริสลา พวงพุ่ม ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ห้อง 7 ปีกำรศึกษำ 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์

แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำญ่ีปุ่น,ภำษำอังกฤษ-ภำษำเกำหลี

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ



1 03684 นาย อัมรินทร์ ทองประสูตร
2 03806 นางสาว ก่ิงเเก้ว เจ๊ะเต๊ะ
3 03821 นาย จิตเจริญ เย็นเเจ่ม
4 03847 นาย ณภัทร บุญมี
5 03861 นาย ณัฐวิธาน ม่ันคง
6 03877 นาย ธนกฤต บุญชุ่ม
7 03878 นาย ธนเดช สิงห์โตงาม
8 03886 นาย ธนัทภัทร หมุดทอง
9 03910 เด็กชาย นัฐภูมิ อรุณพูลทรัพย์
10 03957 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ เนินทอง
11 03958 นาย พณพน อ่อนละมูล
12 04014 นางสาว ลลิตภัทร สอนไข่
13 04025 นาย วริทธ์ิธร วินธะไชย
14 04048 เด็กชาย ศิรภัส อามินเซ็น
15 04075 นาย หริวงศ์ เเดงวิจิตร
16 04087 นางสาว อรสิริ มาลีรอด
17 04236 นาย อดิศร ผลาหล
18 04249 นาย ณัฐชานนท์ หวังบุญ
19 04262 นาย เด็ดเด่ียว จรศรชัย
20 04998 นาย ภูรินท์ โชคธวัชชัย
21 05271 นาย จักรพงษ์ เกิดศรีสุข
22 05293 นาย ดนุพล นึกชอบ
23 05299 เด็กชาย ทิฐินันท์ เกิดพุฒิ
24 05307 นาย นเรศ สุวรรณ
25 05328 เด็กชาย พอเพียง เต้ียนวน
26 05341 นาย ยศวริศ เรินไธสง
27 05343 นาย รัฐภูมิ ขันอาษา
28 05346 เด็กชาย วธรดล ดวงสุวรรณ์
29 05349 เด็กชาย วรวุฒิ เรืองฤทธ์ิ
30 05352 นาย วิวัฒน์ สุดวิเศษ
31 05359 นาย ศุภานิช สุนทรพงษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 8 ปีกำรศึกษำ 2565 

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ



1 03479 นาย ธนกร สมร่าง
2 03804 นางสาว กัณฑิรา ปัญญา
3 03816 นาย คุณวุฒิ ไชยสัตย์
4 03854 นาย ณัฐนนท์ เเตงทอง
5 03868 นาย ณัฐ สามปล้ืม
6 03869 นาย ตรีโรจน์ สุขเกษม
7 03912 นางสาว นันท์นภัส การะพิทักษ์
8 03926 นาย บุญชัย อินเปล่ง
9 03939 เด็กหญิง ปราญปริยา ผาสุข
10 03955 นาย พงษ์ดนัย โต๊ะยี
11 03987 นาย ภพธร วระนุช
12 03991 นาย ภัทรพล อินทรกันยา
13 04011 นาย รุ่งโรจน์ ผิวเผือก
14 04050 นาย ศิวัช เจริญสุข
15 04055 เด็กชาย สรภัส ภาวงศ์
16 04066 เด็กชาย สุกฤษฏ์ิ วงษ์สุวรรณคูหา
17 04079 นาย อดิศร ฤทธ์ิสี
18 04085 เด็กชาย อภิวิชญ์ วัชรพรธนพงศ์
19 04095 นาย เอ้ืออังกูร น้อยเล้ียง
20 04225 นาย ศิวัฒน์ จันทะโคตร
21 04603 นาย ภานุวิชญ์ ทัตเจริญ
22 05264 นางสาว กมลชนก จันทร์แก่น
23 05265 นางสาว กมลชนก ธรรมธนมงคล
24 05279 นาย ชัยชนะ แจ้งมณี
25 05308 นาย นครินทร์ เจริญผล
26 05310 เด็กชาย นภนธ์ นาคพันธ์ุ
27 05321 นาย ปวีณ์วัฒน์ ปฐมวงศ์
28 05325 นางสาว ปิณฑิรา แสนยศ
29 05331 นาย พีรพัฒน์ นามบุญ
30 05333 นาย ภควัต อารอบี
31 05334 นาย ภวิศ อารอบี
32 05335 นาย ภัคพล รวมใจรัก
33 05336 นาย ภัทรพล จาง
34 05338 นาย มลฑล พ่ึงโพธ์ิสภ
35 05347 นางสาว วรนุช สิลาทอง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4ห้อง 9 ปีกำรศึกษำ 2565 

เลขท่ี
เลข

ประจ ำตัว
ช่ือ-สกุล หมำยเหตุ

แผนกำรเรียนเทคโนโลยีสำรสนเทศ


