
รายชือนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 
ศึกษาต่อประเภทโควตา และสอบตรง 

ปีการศึกษา 8 
 

 จาํนวน 110 คน  จาํแนกตามสถาบันการศึกษา ดงัต่อไปน ี
 

มหาวทิยาลยัของรัฐบาล 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 
. นายวรโชติ   บุญเศษ ม.6/4 คณะครุศาสตร์  สาขาสุขศึกษาพลศึกษา 

2. นางสาวภทัรธิดา   รัตนเสถียร ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. นางสาวสุนทัธนนัท ์  วงศสี์ชิน ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ สภากาชาดไทย 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 
. นางสาวศศินรี   แสงจนัทร์ ม.6/1 สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 
. นางสาวพรชนิตว ์  จนัทาบุตร ม.6/5 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การกีฬา 

2. นางสาวภทัรธิดา   รัตนเสถียร ม.6/7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

3. นางสาวกญัญารัตน์   ภู่เกลียะ ม. /  คณะพยาบาลศาสตร์ 

4. นายธนวรรต   วีรกิจ ม. /  คณะดุริยางคศิลป์ 



มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวเกณิกา   นิลพฒัน ์ ม.6/1 คณะวิทยาการจดัการ สาขาการท่องเทียวและการโรงแรม 

วิทยาเขตกาํแพงแสน 

2. นางสาวอินทิรา  เอียมประสงค ์ ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมเครืองกล วิทยาเขตสกลนคร 

3. นางสาวชุติกาญจน์   สนัทดั ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการโรงแรม

และท่องเทียว (ภาคพิเศษ) 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายคณิศร   เจนจบ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิศวอุตสาหการ 

2. นางสาวขอขวญั   เดชธญัธรสิทธิ ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาธุรกิจวิศวกรรม 

3. นายวรรณษิต  แจว้ชุ่มชืน ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา

วิศวกรรมเครืองกล 

. นายณัฐพล   นวลสุมา ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

. นางสาวสุชีรา   ทองสุก ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวิศวอุตสาหการ 

. นางสาวอิงฟ้า   สงัขท์อง ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยอีาหาร 

. นางสาวชลธิชา   แจง้พลู ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยอีาหาร 

. นายวรวฒิุ  แสนสุขทวีทรัพย ์ ม.6/5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยอีาหาร 

. นาวสาวชญานิศ  วิเศษจิตร ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาธุรกิจวิศวกรรม 

. นางสาวอรวรรณ   พรชยัวรกุล ม.6/6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาธุรกิจวิศวกรรม 

. นางสาวณัฐธิดา   สุขไสย ม.6/7 คณะวิทยาการจดัการ   สาขาการจดัการโรงแรม 

. นางสาวทิวาพร   ขนัตรีโมกข ์ ม.6/7 คณะวิทยาการจดัการ   สาขาการจดัการธุรกิจทวัไป 

. นายชยัวฒัน์   พ่วงเฟือง ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา

วิศวกรรมเครืองกล 

. นายกฤษฎ ์  ปาลกะวงศ ์ ณ อยธุยา ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขา

วิศวกรรมเครืองกล 



 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 
 
 
 
 

. นางสาวสมฤทยั   หงษป์าน ม.6/8 คณะวิทยาการจดัการ   สาขาการตลาด 

16. นางสาวทิพยม์ณี   ทองโต ม.6/9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาธุรกิจวิศวกรรม 

17. นางสาวสุพจันา   สิทธิวงษ ์ ม.6/9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาธุรกิจวิศวกรรม 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวสุพรรณี   วงัสอน ม.6/3 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขากระจายเสียงวิทยโุทรทศัน ์

. นายนราวิชญ ์  พาใหสุ้ข ม.6/4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวสัดุ 

. นางสาวเบญจมาศ  ชาครตระกลู ม.6/4 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 

. นางสาวพณัณิตา  อ่อนศรีชยั ม.6/4 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรมความ

เยน็และการปรับอากาศ 

. นายปัณวตัร   เศวตเศรนี ม.6/3 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขากระจายเสียงวิทยโุทรทศัน ์

. นางสาวนวนิดา   เหมหาญ ม.6/3 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรม 

อุตสาหการแขนงวิชาผลิตเครืองดืม 

. นางสาววรรณภา   เดชคาํ ม.6/3 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาไฟฟ้ากาํลงั 

. นางสาวณิชาพรรณ   นอ้ยอยู ่ ม.6/1 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 

. นายสิปปวิชญ ์  รู้อยู ่ ม.6/1 วิทยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาวิศวกรรมโยธา 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 
มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

 

 มหาวทิยาลยับูรพา 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายจีรทีปต ์  เหล่าสินชยั ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครืองกล 

. นายธาดา   กิตติชีวเวช ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิงแวดลอ้ม 

. นางสาวอิศริยา   รัตนวรรณพนัธ ์ ม.6/7 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายณปภชั   ธีระสตัยกุล ม. /1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

. นายสิทธิพงษ ์ หงษเ์วียงจนัทร์ ม. /3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวศิริกลัยา   พร้อมรุ่งเรือง ม. /1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สาขาวิศวะการสือสาร 

. นางสาวพรกมล  ตนัธนศกัดา ม. /2 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน 

. นางสาวทิพยไ์พลิน   จุลถาวร  ม. /9 คณะนิติศาสตร์ 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวธญัธรณ์   ปินรุ่งโรจน ์ ม. /10 สาขาพฒันาการท่องเทียว 

. นางสาวจินตจุ์ฑา   เจนจรัสอารี ม. /10 สาขาพฒันาการท่องเทียว 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาววริยา   เผอืกเอม ม. /1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

สาขาเทคโนโลยกีารเกษตร 

. นางสาวศิรยา   เทพารักษ ์ ม. /2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิชาภาษาไทย 

. นางสาวนนทพร  เปลียนโชติ ม. /3 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4. นางสาวภคัจิรา   กฤษณา  ม. /6 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษเพือ

การสือสารทางธุรกิจ 

5. นางสาวสุนิสา   จนัทอง ม. /10 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาภาษาฝรังเศส 



มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

 
มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายนนทวฒัน์  เกษแกว้ ม. /1 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย 

2. นางสาวญาณิศา   ตงัทะนาม ม. /1 คณะธุรกิจการบิน   

3. นางสาวอภิญญา  ชีวธนาคุปต ์ ม. /3 คณะเทคโนโลยกีารสือสารเพือการตลาด 

4. นางสาวลลิตา   พงษสิ์นไชย ม. /6 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

5. นายพีรสิฐ   พนัละเกตุ   ม. /7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. นายสตัยา   โชติภาภรณ์ ม. /8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

7. นายฤทธิเกียรติ   ตุย้เรียน ม. /8 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

8. นางสาวปรารถนา   เร่งวิถี ม. /9 วิทยาลยัโลจีสติกส์และซพัพรายเซน  

สาขาธุรกิจพาณิชยนาว ี

.  นางสาวรัตนกร   ปานโคก ม. /  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการซพัพรายเซน

ธุรกิจ แขนงธุรกิจพาณิชยนาว ี

ลาํดบั ชือ - นามสกุล หอ้ง คณะ / สาขาวิชา 

1. นางสาวกิตติกา  อนุปราการ ม. /6 คณะธุรกิจการบิน  ศนูยห์วัหิน 

2. นายศราวุธ   กลา้คง ม. /8 คณะนิติศาสตร์ 

3. นางสาวณัฐธิดา   หงษโ์พธิ ม. /10 คณะธุรกิจการบิน  ศนูยห์วัหิน 

. นายศิรัสพล   กมลจินดานนท ์ ม. /  คณะธุรกิจการบิน 

. นายพศิน   ทุมมานนท ์ ม. /  คณะธุรกิจการบิน 

. นายเอกณรุณ   เรืองบุญโชติ ม. /  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการลกูคา้ 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

1. นางสาวอาทิตยา   วิริยรัตนกุล ม. /1 คณะวิทยาการจดัการ  สาขาการบญัชี 

2. นายพงศกร   บุญมา ม. /3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิงแวดลอ้ม 

3. นายชานน   พลเสน ม. /6 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการโลจีสติกส์ 

4. นางสาวจารุนนัท ์ ตงัตระกลูเจริญ ม. /7 คณะมนุษยศาสตร์  สาขานาฏศิลป์ (ไทย) 



มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเพาะช่าง 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตบพติรพมุิข 

 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

1. นางสาววรรณวลี   หลกัคาํพนั ม. /6 คณะบริหารธุรกิจ   

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายวลัลภ   รุ่งสว่าง ม. /6 คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ 

สาขาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

. นางสาวณิชากร   มาเดช ม. /7 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม สาขาออกแบบแฟชนั 

. นางสาวสโรชา  หาญทะเล ม. /7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรมนุษย ์

. นางสาวกวนิตรา   สายทอง ม. /8 คณะบญัชี 

. นางสาวเกวริน   คุม้กนั ม. /8 คณะบริหารธุรกิจ  

. นางสาวกานตสิ์รี   จาํปีเลิศพงษเ์ดช ม. /8 คณะอุตสาหกรรม และออกแบบแฟชนั 

. นางสาวเปมิกา   เปรมอน้ ม. /8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ 

. นางสาวสุรัสวดี   นิมา ม. /8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

. นางสาวสิตานนั   สุระเรืองโรจน ์ ม. /1 คณะสถาปัตยกรรม  สาขาเทคโนโลยสีถาปัตย ์

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวศิริวรรณ   โสภา ม. /2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร  สาขาเทคโนโลยภีูมิทศัน ์

. นางสาวภสัสร   โนรี ม. /5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

1. นายปิยะนนท ์  สุขสว่าง ม. /2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาศิลปะการถ่ายภาพ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

1. นางสาวนาํทิพ   ภู่ปัญญาชน ม. /4 สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตจนัทบุรี 

 

สถาบันเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

 
สถาบันเทคโนโลยไีทย - ญีปุ่น 

 
วทิยาลยัดุสิตธาน ี

 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

1. นายนยัสยาม   ทิณรัตน ์ ม. /7 คณะโลจีสติกส์  ตะวนัออก 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวศศิธร   ทวีกุล ม. /1 คณะศิลปศาสตร์  สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ 

. นางสาวสวรรยา  สีสุระ ม. /6 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่ 

. นางสาวภตัติญา   วรวรรณปรีชา ม. /7 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการธุรกิจอาหาร 

. นางสาวชลุตา   คดภูธร ม. /8 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการธุรกิจอาหาร 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายเจษฏา  วงศย์ะรา ม. /2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวะไฟฟ้า 

. นายบุรีรักษ ์  นนัตา ม. /2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวะการผลิต 

. นายศิวเมษฐ ์  พลอยทรัพย ์ ม. /2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวะไฟฟ้า 

. นางสาวณธิดา   สารทประสิทธิ ม. /2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวะไฟฟ้า 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายพรภวิษย ์  จิตตไ์พโรจน ์ ม. /6 คณะธุรกิจบริการ สาขาการจดัการครัวและประกอบอาหาร 

. นายกาํพล  จรัสเมลืองศกัดิ ม. /8 คณะธุรกิจบริการ สาขาการจดัการครัวและประกอบอาหาร 

. นายปกรณ์   กลนัทกพนัธ ์ ม. /9 คณะธุรกิจบริการ สาขาการจดัการครัวและประกอบอาหาร 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวเกสรา   พิผว่นนอก ม. /2 คณะนิติศาสตร์ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายณฐกร   อุย้นุมาศ ม. /3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  



มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 

 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 
มหาวทิยาลยันานาชาต ิ แสตมฟอร์ด 

 
มหาวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

 
 
 
 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายเกลา้เกียรติ   หอมพวงภู ่ ม. /4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ไดทุ้นเรียนฟรีตลอดหลกัสูตร 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายณัฐกิตติ   แดงศรี ม. /3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไดทุ้น 100% ) 

. นางสาวอุษณีย ์  โพธี ม. /8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

. นางสาวพลอยไพลิน  ธรรมกิจไพโรจน ์ ม. /7 คณะการท่องเทียวและการโรงแรม 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายอรัญ   สุนทรศรีพิทกัษ ์ ม. /3 คณะมนุษยศาสตร์ (ไดทุ้น 100% ) 

สาขาการจดัการนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 

. นายอญัญา  สุนทรศรีพิทกัษ ์ ม. /3 คณะมนุษยศาสตร์ (ไดทุ้น % ) 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวภทัรศยาภรณ์   พวงรัตน ์ ม. /8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ไดทุ้น 100% ) 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายภคพงษ ์  โพธิปัสสา ม. /3 สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวสุภทัรา   อินทะทรัพย ์ ม. /5 คณะนิติศาสตร์ (ไดรั้บทุน) 



มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 
 สถาบันการพลศึกษา  วทิยาเขตกรุงเทพ 

 
 
 
 

ลาํดบั ชือ - นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นางสาวณัฐวีณ์   คงณรงคพ์ฒัน ์ ม. /7 คณะบญัชี 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล ห้อง คณะ / สาขาวชิา 

. นายดิศรณ์   สมเจริญ ม. /4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

. นางสาวเบญญาภา   ตะกรุดโฉม ม. /5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ขอ้มลู ณ วนัที  1   กุมภาพนัธ ์ 9 

งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์   นนทบุรี 


