
เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14908 นำย นรำวฒิุ จันทรพำ
2 14910 นำย ปรวรรตน์ ประยูรศิริศักดิ์
3 14914 นำย อัครินทร์ สุดยอด
4 14936 นำย กัญจน์ชิรุณ ภูริพัฒน์ภิญญำ
5 14946 นำย สำยฟ้ำ วชิชจุฑำกุล
6 14973 นำย ณชัพล พงษ์สุธีถำวร
7 14975 นำย ณทัถำรัช ธำรำกรพรชัย
8 14987 นำย ศิวกร ภำสวำ่ง
9 17792 นำย จิรัฏฐ์ ศรีแสงจันทรำ
10 17794 นำย โชติพัฒน์ วฒันวเิศษ
11 17795 นำย ทรรศธร พำกเพียรทรัพย์
12 17796 นำย ธฤต แห่งโพธิ์สกุล
13 17798 นำย พัสกร แย้มบญุ
14 17799 นำย ภูริพันธ์ มงคลพีระภำคย์
15 17800 นำย อัคเดช แสงให้สุข
16 14925 น.ส. นรีพร หอมแก่นจันทร์
17 14932 น.ส. เยำวภรณ์ อรุณไพศำลกิจ
18 14935 น.ส. สุรัยญำ เจริญพันธ์
19 14947 น.ส. กชกร น่วมแหวว
20 14965 น.ส. วชิญำดำ นิยมศรี
21 14996 น.ส. ญำนิกำ เตชะมโนรมย์
22 14999 น.ส. ปรำญชลี ธงศรี
23 15001 น.ส. เปมิกำ ธนชัยสิทธิ์
24 15004 น.ส. วรรณษำ แจ้วชุ่มช่ืน
25 15005 น.ส. ศิริอำภรณ์ สกุลพลวนั
26 15007 น.ส. อำรียำ แซ่เตีย
27 15008 น.ส. อิสริยำ นิลสุวรรณ
28 15091 น.ส. ทิพย์สุดำ วำรีย์
29 17801 น.ส. เขมิกำ สุวรรณกิจกร
30 17802 น.ส. ชินันวรัตน์ พีรวฒัน์กุล
31 17803 น.ส. ปวริศำ พันกำ
32 17804 น.ส. ปณุยวร์ี ชุมภู

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/1   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

โครงกำรส่งเสริมคณติศำสตร์ – วทิยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ (Math & Science English Program)  

ครูที่ปรึกษำ  1. นำงสำวอรดี  น้อยปกุ    2. นำงศิริจรรยำ  วรรณชัย   (คณะนิภำนภดล  - สีแสด)

ช่ือ -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14980 นำย ธนำกร ดังนิโรจน์
2 14986 นำย ศักดิโชติ ปั้นทอง
3 15021 นำย ปวริศ อินทร์ห้ำงหวำ้
4 15025 นำย วรพงษ์ กองมำ
5 15029 นำย ศุภณฐั บญุงำม
6 15061 นำย เจตวฒัน์ คูสุวรรณ
7 15073 นำย ภูบดินทร์ เครือวลัย์
8 15078 นำย ศุภวฒัน์ จวงจัตุรัส
9 15178 นำย อนุเทพ คุ้มเสม
10 15180 นำย อัครวชิญ์ ยำงธิสำร
11 15467 นำย ชนกำนต์ สุขสวสัดิ์
12 15488 นำย ภูมิพัฒน์ ก่อกุลดิลก
13 17805 นำย พีรณฐั เดชสุทธำชีพ
14 17806 นำย ภัทรพนธ์ อัศวมำลัยพร
15 14956 น.ส. ปพิชญำ เจริญสวสัดิ์
16 14960 น.ส. ภำวนิี ชูชมกล่ิน
17 14962 น.ส. รวสิรำ พิมพ์จันทร์
18 14966 น.ส. วลิำสินี พรไพบลูย์เด่น
19 14967 น.ส. เสำวลักษณ์ วงษ์ศรี
20 14968 น.ส. อรวรำ ไตรยวฒิุ
21 15036 น.ส. ชนัญภรณ์ บวัตะมะ
22 15049 น.ส. พู่กัน ประเสริฐทรัพย์
23 15050 น.ส. ภัทร์นรำ ร่ืนอำรมย์
24 15051 น.ส. มิรันตี ธีระเวช
25 15054 น.ส. ศิวำกำร รักเหลือ
26 15055 น.ส. สิริลักษณ์ ไตรจักร
27 15087 น.ส. ญำณศิำ สงวนนำม
28 15089 น.ส. ณชิกำนต์ โมรำนิล
29 15140 น.ส. โชติรส รัตนพิมพ์พรรณ
30 15158 น.ส. ไอรินทร์ เพ่ิมพูล
31 15185 น.ส. จุฑำสินี ช่ำงถม
32 15187 น.ส. ชนำกำนต์ ขุนทอง
33 15200 น.ส. วรินยุพำ มำลัยหอม
34 15358 น.ส. อรรัชช์ษำ ธ ำรงวฒัน์วงศำ
35 15504 น.ส. เบญจวรรณ แสงจ่ัน
36 15510 น.ส. อัญธิชำ วงศ์สุพิชชำ
37 15547 น.ส. ฉัตรอติพร สุทธภำนลินสิริ
38 15549 น.ส. ธัญญรัศม์ สุทธภำนลินสิริ
39 17807 น.ส. เกศรำภรณ์ จินพละ
40 17808 น.ส. ภิญญดำ พูมหิรัญ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/2   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์   (คณะแม้นนฤมิตร - สีม่วง)

ครูที่ปรึกษำ  1. นำงกฤษณำ  ชัยฤทธิ์    2. นำงสำวสุตำภัทร  มำระครอง
ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14971 นำย ณภัทร แม่นศร
2 14976 นำย ต้นตระกูล ศันสนะโชติรัศมี
3 14978 นำย ธนกฤต พันธ์หินกรอง
4 14993 นำย สุรเชษฐ์ พูนสินโภคทรัพย์
5 15015 นำย ณฐัชัย อรุณกิจเจริญ
6 15017 นำย ณฐัวฒิุ โสสุ่ย
7 15027 นำย วศิรุต คูณทวี
8 15030 นำย อมรเทพ สบำยถิ่น
9 15031 นำย อิทธิเดช สวำ่งศรี
10 15067 นำย ติรวชิญ์ เกษมไชยำนันท์
11 15074 นำย ยศกร รัตนพิบลูย์
12 15118 นำย ณฐัวฒิุ รัดคุ่ย
13 15177 นำย อนุกูล มูลนอก
14 15317 นำย ปฏิพัทธ์ วฒันะประชำวงศ์
15 16416 นำย ชัชภณ กนกปณัณโชติ
16 14918 น.ส. ณฐัณชิำ ลิมปวิรรณ
17 14919 น.ส. ณฐัธยำน์ เกิดด่อน
18 14929 น.ส. ปภำวนิ ชูดวง
19 15045 น.ส. นันทัชพร ตันหยง
20 15047 น.ส. ปำนวำด เสือค ำ
21 15058 น.ส. อ ำพร ศรีทอง
22 15084 น.ส. คุณติำ หำสุข
23 15085 น.ส. ชณำกำนต์ ฝำมงคล
24 15101 น.ส. รินรดำ สนธยำนำนนท์
25 15106 น.ส. สุดำรัตน์ ภำวนันำ
26 15183 น.ส. กันต์พิชญำ สุขใจ
27 15188 น.ส. ชลิตำ มะปเูลำะ
28 15191 น.ส. นันท์นภัส วรทวธี ำรง
29 15192 น.ส. นำตำลี กองแก้ว
30 15205 น.ส. อินทิรำ แฝดสุระ
31 15249 น.ส. ยุภำรัตน์ ช้ำงจันทร์
32 15251 น.ส. วรรณกิำ พรมนิมิตร
33 15254 น.ส. สรัญญำ นิลมณี
34 15255 น.ส. สุกัญญำ นำมแปง
35 15259 น.ส. ไอริน หงสพันธ์
36 15287 น.ส. บญุฑริกำ เหลือน้อย
37 15339 น.ส. ฐิติมำ จันทร์เที่ยง
38 15357 น.ส. ศศิวมิล ชัยขรรค์เมือง
39 15403 น.ส. มลธิชำ ฉ่ ำเกิด
40 15410 น.ส. อัญชิสำ แสงสุวรรณ
41 15557 น.ส. วำวรินทร์ ไทยเจริญ
42 15558 น.ส. วรีญำ แสงสัจจำ
43 16414 น.ส. ธนัญญำ กล่ินมะลิทอง

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/3   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์     (คณะภำนุรังษี  -  สีแดง)

ครูที่ปรึกษำ  1. นำยหฤษฎ์  ทองมำก   2. นำงสำววไิลพร  วรนำม    3. นำงสำวสุจินดำ  สมพงษ์ 
ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14969 นำย กำนต์นภัส ศักดิ์ดี
2 14972 นำย ณภัทร สมจำรี
3 14989 นำย สรวชิญ์ นิลดวง
4 15010 นำย กิตติ ติดตำรัมย์
5 15016 นำย ณฐัพล วฒันเดช
6 15023 นำย ภำณพุงศ์ เกลือกัน
7 15125 นำย รชำนนท์ ศรียุทธ
8 15133 นำย สุรัญญู เหมนิล
9 15159 นำย กิตติพิชญ์ เลิศจุ่ม
10 15166 นำย ณรงค์วฒิุ เพ็ชรบญุศรี
11 15210 นำย กิตติกวนิ จิตร์ม่ัน
12 15232 นำย ศตำยุ โตส ำลี
13 15312 นำย จำรุเดช พิผ่วนนอก
14 15316 นำย เบญจพล ทองอุดม
15 15322 นำย วงศธร แก้วประเสริฐ
16 14915 น.ส. กัลยกร วงศ์รัศมีธรรม
17 14920 น.ส. ณฐัภำ สุวรรณวงศ์
18 14924 น.ส. ธีรดำ วทิยำธรชัย
19 14926 น.ส. นวรัตน์ กำนตรีเพ็ชร์
20 14948 น.ส. ชมพูพรำว เจริญไชยมนตรี
21 14953 น.ส. นภัสกร ศรีสุข
22 14954 น.ส. นภัสนันท์ ศรีสุข
23 14961 น.ส. รมย์รวนิทร์ ประเสริฐ
24 14995 น.ส. กีรติพร สีมันตร
25 15000 น.ส. เปมิกำ เที่ยวแสวง
26 15033 น.ส. กุลนิดำ มำดำรัตน์
27 15038 น.ส. ฐิติพร ใฝเพ็ชร
28 15039 น.ส. ณฐัรุจำ วนิิจผล
29 15041 น.ส. ทองหทัย แกหล่ิง
30 15042 น.ส. ธัญรัศม์ สุเมธธีรสิทธิ์
31 15044 น.ส. นริสำ ชมภูนุช
32 15046 น.ส. ประไพภัคร แซ่ก๊วย
33 15048 น.ส. พนัชกร ชูช่ืน
34 15135 น.ส. กมลพร ดำวเรืองรัมย์
35 15136 น.ส. กุลจิรำ อุทุมพร
36 15143 น.ส. ดนิตำ ฝ้ำยขำว
37 15151 น.ส. เพ็ญนภำ กล่ันเพชร
38 15194 น.ส. บศุรำทิพย์ วรรณพันธุ์
39 15207 น.ส. เอ้ือกำนต์ มหำธนกิจ
40 15253 น.ส. ศศิพิมพ์ แสงอรุณ
41 15353 น.ส. เปรมิกำ ล ำค ำ
42 17809 น.ส. กนกพร เวยีงนนท์
43 17810 น.ส. ชัชชญำ ตันพิทักษ์พงษ์
44 17811 น.ส. วนัสญำ ครุฑพันธ์

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/4   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561
แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์    (คณะเยำวมำลย์อุทิศ-สีน้ ำเงิน)

ครูที่ปรึกษำ  1. นำงสำวปณัณพร  พรมสอน   2. นำงสำวธัญลักษณ ์ เจนใจ  



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14979 นำย ธนบรูณ์ จิวริยเวชช์
2 14983 นำย ยศพัฒน์ เจนจบ
3 14985 นำย วนัช สกุลวศิุทธ์
4 14988 นำย ศุภกร คณำนุโกศล
5 15011 นำย คมปกร กมลเลิศไพบลูย์
6 15019 นำย นที ทองกร
7 15026 นำย วศิน เลิศเล่ือมใส
8 15028 นำย ศรัณย์ คงค ำ
9 15064 นำย ณฐัชนน ม่วงศรเขียว
10 15070 นำย ปกรณรั์ตน์ นำคตรง
11 15075 นำย วรินทร กอวงษ์
12 15120 นำย นนทวฒัน์ อ่อนลมูล
13 15161 นำย จิตติเดช สิงห์สม
14 15362 นำย กัณฑ์ภัค บญุประสำท
15 15429 นำย ศุภโชค คำมบศุย์
16 17830 นำย ธนรัชต์ ศุภเลิศ
17 17847 นำย คมชำญ นำล้วน
18 14921 น.ส. ณชิำ  ทองแท้
19 14934 น.ส. วสิสุตำ กรอบมุข
20 14957 น.ส. ปลัินธน์ นิลอรุณ
21 15035 น.ส. ชญำดำ สีสวำด
22 15083 น.ส. เกตน์สิรี ลอมำเละ
23 15092 น.ส. นภสร จุ้ยขำว
24 15093 น.ส. นันทรัตน์ ปว่นสุขเปี่ยม
25 15094 น.ส. เบญจวรรณ รำชตะคำม
26 15100 น.ส. มำลินี วรรณทอง
27 15108 น.ส. อิศริยำ หอมดอกไม้
28 15134 น.ส. กชพร มะกล่ ำศรี
29 15138 น.ส. ชรินธร สุพัฒนผลำผล
30 15189 น.ส. ธันยวร์ี แก่นโกมินทร์
31 15202 น.ส. สุพิชฌำ ทิพย์โภชน์
32 15203 น.ส. อำทิชำ ศรีทองนวล
33 15305 น.ส. ศุทธินี ทิมฉิม
34 15389 น.ส. กุลธิดำ พิมพ์พงษ์
35 15397 น.ส. ธนัชพร อุระพนม
36 15440 น.ส. เพียงตะวนั สำยวำยุกุล
37 15457 น.ส. สุพิชญำ ศิลปชัยเรือง
38 15551 น.ส. นิศำกร ช่ังทอง
39 17812 น.ส. จิดำภำ สำสีดำ
40 17813 น.ส. บณัฑิตำ พีรเศรษฐโสภณ
41 17814 น.ส. ปทัมพร รักษำวงศ์
42 17859 น.ส. ธิญำดำ สมบรูณศ์ิริ

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์    (คณะปยิรำชบพิตร  -  สีชมพู)

ครูที่ปรึกษำ  1. นำงเสำวนิต  เดชคง    2. นำยสรรเสริญ  พูลสุโข
ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/5   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14903 นำย จิรภัทร สุวรรณพัช
2 14904 นำย โชติภูมิพัฒน์ อิงอนุรักษ์สกุล
3 14906 นำย ณฐัวรรธน์ ชิตพิทักษ์
4 14907 นำย ธนภัทร วำสนำอำชำสกุล
5 14911 นำย รณกฤต คร้ำมสมอ
6 14913 นำย สุเมธ ฤทธิ์ฉ่ ำ
7 14937 นำย กุลบตุร สุขสมบรูณ์
8 14941 นำย ปยิทัศน์ อนุพงษ์กุลกิจ
9 14944 นำย ภูริภัทร บวัคง
10 14945 นำย รชตะ สุดศรี
11 15487 นำย ภิษนุวฒัน์ จันทร์ต่ำย
12 17815 นำย ปณภัทร แซ่วอ่ง
13 17816 นำย สหชำติ เกียรติชำนน
14 14916 น.ส. ชลธิชำ บงึชำรี
15 14922 น.ส. ทัศนำภรณ์ น่วมเลิศ
16 14927 น.ส. นันท์ชพร ศรีสวสัดิ์
17 14930 น.ส. พิชชำกร ผดุงสมบตัิถำวร
18 14931 น.ส. ภัทรดำ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ

19 14952 น.ส. ธัญพร ฉ่ ำสมบรูณ์
20 14959 น.ส. พอฤทัย เทอดพิทักษ์พงษ์
21 14964 น.ส. วรำพร รุ่งเรือง
22 15006 น.ส. อำทิตยำ วลำพล
23 17201 น.ส. กัณต์กมล สมศรี
24 17817 น.ส. ธิติยำ เกตุค ำ
25 17818 น.ส. ปณุณดำ ชุ่มชูศำสตร์
26 17819 น.ส. พิชชำภำ อนันต์สุขธรรม

27 17820 น.ส. วลัยพรรณ อัศวะมณพีรรณ
28 17821 น.ส. อัยม่ี บนิกำซัน
29 17822 น.ส. นันทิดำ เผ่ำศิริ

ครูที่ปรึกษำ  1. นำยรุจน์  หำเรือนทรง   2. นำงสำวปรียำ  ห้วยหงษ์ทอง
ช่ือ  -  สกุล

ศึกษำต่อต่ำงประเทศ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/6   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP)    (คณะเยำวมำลย์อุทิศ-สีน้ ำเงิน)



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14905 นำย ณภัทร ธำนินทร์ธนำรักษ์
2 14943 นำย ภูฟ้ำ เสือสร้อยพันธุ์
3 14977 นำย จักกฤช วงศ์ขันทอง
4 14992 นำย สุภกิจ บตุรศิริ
5 14994 นำย อภิชำ ปรีชำธนำคุณ
6 15071 นำย ปยิพัทธ์ บญุปลูก
7 15109 นำย กนกพล ฉันทะไท
8 15113 นำย ฐิติพล ผลผ่องใส
9 15121 นำย พีรพงษ์ จอมทรักษ์
10 15122 นำย พุฒิพงศ์ พุฒแก้ว
11 15162 นำย ฉัตรชัย จันดำรักษ์
12 15165 นำย ชินภัทร เข็มทอง
13 15220 นำย ธนพนธ์ ฐิติสมิทธ์
14 15422 นำย นนท์วริศ สระเสียงดี
15 15449 นำย อติชำต สุวรรณวฒัน์
16 15462 นำย กฤษณะ ตันยศ
17 15473 นำย ณฐัวฒิุ ธัญญเจริญ
18 17823 นำย ชยำกร อัจฉริยะประดิษฐ์
19 17824 นำย ณรงค์ ทวนประเสริฐ
20 17825 นำย นนทกำนต์ ภูริษี
21 17826 นำย วชิญะ สำยชล
22 14928 น.ส. ปทิตตำ คณำธิกุล
23 14997 น.ส. ณชิมน ระเด่นอำหมัด
24 15037 น.ส. ชุติญำ ไทรนนทรี
25 15040 น.ส. ตรีทิพภำ ฤทธิลำ
26 15082 น.ส. กรรณกิำร์ ขันตี
27 15086 น.ส. ชำลิสำ กุใน
28 15090 น.ส. ตรีรัตน์ หนูขวญัแก้ว
29 15095 น.ส. ปณัฑิตำ ช้ำงพันธุ์
30 15098 น.ส. พิมพ์ลภัส วงศ์สวสัดิ์
31 15102 น.ส. ศศิกำนต์ นกทรัพย์
32 15104 น.ส. สิตำนัน น้อยปั่น
33 15144 น.ส. ธัญญำพร ฮะวงัจู
34 15146 น.ส. บษุกร แสนสุข
35 15150 น.ส. พิชญพร เหล่ำพลำยนำค
36 15153 น.ส. ลลิตภัทร ชมช่ืน
37 15157 น.ส. อชิรญำ อ่ิมทรัพย์
38 15184 น.ส. กัลยรัตน์ เช้ือจ๋ำย
39 15193 น.ส. บวัชมพู กล่ินสุคนธ์
40 15197 น.ส. พิชชำพร ไพบลูย์ธนจิตต์
41 15208 น.ส. ไอร์ริส ช้ำงงำเนียม
42 15243 น.ส. ธันย์ชนก สัมมำเพ็ชรัตน์
43 15246 น.ส. พิมพ์นำรำ ชูวโิรจน์
44 15258 น.ส. อำริยำ อรรถชัย
45 15354 น.ส. พิรำภรณ์ แสงพล
46 15435 น.ส. ณฐัฐินันท์ พ่ึงนุ่ม
47 15453 น.ส. นิชำนันท์ ม่ันทิม
48 15546 น.ส. ชญำนิษฐ์ สิริบวรภัค
49 15548 น.ส. ณชิกำนต์ ยิ้มวฒิุกุล
50 17827 น.ส. นงนภัส วฒิุสำร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/7   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561   แผนกำรเรียน  คณติศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ

ครูที่ปรึกษำ  1. นำยสุทธิกิตติ์  ธิติวรนันท์   2. นำงสำวมีนรำศี  ถำวรสุข   (คณะนิภำนภดล  - สีแสด)
ช่ือ  -  สกุล



51 17887 น.ส. ปรำณปรียำ เขื่อนหิน

เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 15114 นำย ณภัทร กล่ินหม่น
2 15163 นำย ชยำนันท์ ล้ิมวำรีสกุล
3 15168 นำย ธนำธร ศรีโกศัย
4 15182 นำย อิสดินทร์ พินะพงษ์
5 15209 นำย กฤษณเ์พชญ วำสุชำติ
6 15214 นำย ณรงค์ฤทธิ์ พำนิชกุล
7 15225 นำย พัสยศ น้ ำใส
8 15230 นำย วฑูิรย์ สุขขีรส
9 15314 นำย ทัศพร แตงทอง
10 15318 นำย ประสพชัย ช้ำงจันทร์
11 15324 นำย วฒิุชัย ปู่ช่วย
12 15326 นำย เสฏฐวฒิุ ดิษฐรักษ์
13 15472 นำย ณฐัภัทร รักษำ
14 15517 นำย ชำคริยำ ค ำโท
15 15534 นำย ยศวริศ คงทน
16 15537 นำย วศิธิชัย ล่ิม
17 17828 นำย ณฏัฐกรณ์ หนูทอง
18 17829 นำย ณฐัวฒิุ บตุรรักษ์
19 17831 นำย พัสกร จันทนสำร
20 17833 นำย วรีะ กันทริกำ
21 17846 นำย โกศัลย์ อิสระไพศำล
22 15081 น.ส. กนกวรรณ เจริญวฒันะพำนิช
23 15096 น.ส. ปยิะนุช เดชจ ำเริญ
24 15141 น.ส. ณชักำนต์ แดงอ่ิม
25 15190 น.ส. นริศรำ พวงทอง
26 15199 น.ส. ภัคจิรำ ไชยมีสุข
27 15248 น.ส. แพรวำ ล้ิมประเสริฐ
28 15284 น.ส. ณฐัภัทร ปตัพิบลูย์
29 15295 น.ส. มลฑิรำ ภำผิง
30 15298 น.ส. ลลิตำ อ่ิมทรัพย์
31 15309 น.ส. อัจฉริยำภำ พ่ึงวำรี
32 15335 น.ส. ชลธิชำ แก้วสุวรรณ
33 15350 น.ส. ปำริชำต นวกำนนท์
34 15438 น.ส. เบญญำภำ อ่ ำเล็ก
35 15456 น.ส. ศุจินันท์ สิทธี
36 15542 น.ส. กัญญำรัตน์ นำคนก
37 15544 น.ส. เกวลิน ทองดอนน้อย
38 15560 น.ส. สิริยำกร วโิรจน์สกุล
39 17834 น.ส. กันต์ชญำ มงคลพันธ์
40 17835 น.ส. ชำลินี ปิ่นประดับ
41 17836 น.ส. ดวงกมล ชัดสุวรรณ
42 17837 น.ส. ธรรชนก เนื้อแก้ว
43 17838 น.ส. บญุจิรำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร
44 17839 น.ส. เบญญำภำ สำยเสำร์
45 17840 น.ส. พรธิตำ จินดำรักษ์
46 17841 น.ส. พรวนิี บรรยง
47 17842 น.ส. ศศิกำนต์ บวัทอง
48 17843 น.ส. ศศิมำ จันทมำ
49 17844 น.ส. อัศศ์ชญำน์ งำมนิธิเจริญ
50 17845 น.ส. อำรียำ เช้ือแก้ว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/8   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561   แผนกำรเรียน  คณติศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

ครูที่ปรึกษำ  1. นำงสำวณฐัยำ  วฒันำปญัญำชน   2. นำงสำววชัรี  เพชรทะจันทร์  (คณะแม้นนฤมิตร - สีม่วง)
ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว แผน
1 15068 นำย ธีรศักดิ์ นำมกรณ์ J
2 15111 นำย เจตพัฒน์ ปล้ืมเจริญ J
3 15115 นำย ณฎัฐ์ วงศ์พันธรรม J
4 15126 นำย วรรธนะ ผำยม F
5 15129 นำย ศุภวชิญ์ จันสวยดี J
6 15174 นำย รชฏ อำจยิ่ง J
7 15231 นำย ศตำยุ วงศ์อยู่ J
8 15234 นำย อนุวทิย์ ดวงเอก F
9 15266 นำย พงศธร บนุนำค J
10 15313 นำย จิณณพัต วำดเขียน F
11 15368 นำย ณฐัวฒิุ ดำบเงิน F
12 15427 นำย ภูริพงษ์ จุลถำวร J
13 15430 นำย สิทธิชัย พวงประเสริฐ J
14 17848 นำย ณฐัชนน มำกนวล F
15 17849 นำย ณฐัวฒิุ ค ำคม F
16 17850 นำย ธีรเทพ อินทรบำ้น J
17 17851 นำย ปริวชิญ์ เจริญสุขจิระ F
18 17852 นำย ศิวกร สีสุข J
19 17853 นำย อลงกรณ์ ศรีสงค์ F
20 14933 น.ส. วชิิตรำ เมฆพยัพ J
21 14951 น.ส. ธนัชชำ อุทกะปณิฑำนนท์ F
22 14955 น.ส. นิธิตรำ จันทิมำ J
23 14998 น.ส. ปรำงค์ทิพย์ วรภักดี J
24 15002 น.ส. เปมิกำ เศรษฐกำนนท์ J
25 15103 น.ส. ศิริลักษณ์ จันทร์คงวงษ์ J
26 15107 น.ส. อำรยำ พรมอุดม J
27 15139 น.ส. ชลธิชำ พูลสี J
28 15154 น.ส. ลักษิกำ จันทรัตน์ J
29 15156 น.ส. สิริพชรวรรณ จันทร์สด J
30 15198 น.ส. พิชชำพร ไชยโชติ J
31 15204 น.ส. อำรียำ สำดท่ำโพธิ์ J
32 15330 น.ส. กมลวรรณ วลิำ J
33 15331 น.ส. กัญญำภัค บญุสังข์ J
34 15332 น.ส. จริยำ สีปสัสำ J
35 15333 น.ส. จิดำภำ สุชำติพงษ์ J
36 15337 น.ส. ฐำปณฐั เกินพำ J
37 15356 น.ส. ศศิกำนต์ ปิ่นสุข J
38 15434 น.ส. จีรติกำ เนื่องสุมำร F
39 15437 น.ส. ธิดำกร ก้อนทอง J
40 15458 น.ส. อนิสร ลุเอ่ียม J
41 15555 น.ส. มิรินดำ ณฏัฐวรรธนะ J
42 17854 น.ส. ฉัตรธิดำ กวกีิจส ำรำญ F
43 17856 น.ส. ฐิติรัตน์ เนียมเนตร F
44 17857 น.ส. ธัญญพิ์ศำ สรำงค์ลภัส F
45 17858 น.ส. ธันย์ชนก นันทเดชวงศ์ F
46 17860 น.ส. ปำริชำติ ชัยเรืองจิตจรัส F
47 17861 น.ส. ปญุญศิำ พุทโธ J
48 17862 น.ส. เพ็ญพิชชำ ไวปติิ J

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/9   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษ - ภำษำญี่ปุ่น  และ  ภำษำอังกฤษ - ภำษำฝร่ังเศส
ครูที่ปรึกษำ  1. นำงสำวจิตตมำสฑ์  แจ้งใจ  2. นำยณฐักิตติ์  เปร่ืองวทิยำกุล     (คณะภำนุรังษี  -  สีแดง)

ช่ือ  -  สกุล



49 17863 น.ส. เมธำพร วงศ์อภัย J
50 17864 น.ส. สุภัสสร เกษมพรสกุล J

เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14550 นำย กันตวฒัน์ แดงอรุณ
2 15014 นำย ชยำกร คูค ำ
3 15072 นำย ภำคภูมิ ภูมิล ำเนำ
4 15110 นำย กฤตภำส ศรีสัมฤทธิ์
5 15262 นำย ณฐักิตติ์ โนรีแจ้ง
6 15274 นำย สุเมธ ข้องม่วง
7 17832 นำย ภำณวุชิย์ สมดี
8 17865 นำย ธีระพันธ์ อัศวเจริญกุล
9 17866 นำย ภคนันท์ ฑีฆำยุวฒันำ
10 15043 น.ส. นงนภัส รัตนปภำนันท์
11 15142 น.ส. ณฐัชยำ จันทร์ไพจิตร์
12 15145 น.ส. นฤมล ชุ่มเสม
13 15148 น.ส. พรรธิตำ นิลเทศ
14 15149 น.ส. พำณภิัค นำคกล่ ำ
15 15155 น.ส. วนัวสิำข์ ณ นคร
16 15195 น.ส. พนิตนันท์ ปำนด ำ
17 15201 น.ส. ศศิกำนต์ นนท์สำย
18 15275 น.ส. กนกวรรณ พุทธชำติ
19 15283 น.ส. ณฐัณชิำ ศุภศร
20 15285 น.ส. ณชิำภัทร พ่ึงพงษ์
21 15286 น.ส. ธีรดำ มำกค ำ
22 15288 น.ส. ปรำยฟ้ำ สีทอง
23 15289 น.ส. ปญัจภรณ์ บญุตรีสวน
24 15292 น.ส. ภัทรวดี วฒิุวงศ์เสรี
25 15293 น.ส. ภัทรำรัตน์ ล้อมขุนทด
26 15296 น.ส. เมธำวี แซ่ตั้ง
27 15301 น.ส. วภิวำนี สุวรรณวศิำล
28 15302 น.ส. ศิรประภำ ทิมแสง
29 15303 น.ส. ศิรประภำ นำมเมือง
30 15304 น.ส. ศิริกำนต์ ศุภกำญจน์
31 15306 น.ส. สมิตำณญั โพธิ์นิล
32 15307 น.ส. อภิญญำ อ่ิมเพชร
33 15308 น.ส. อรญำ ศรีวฒันพงษ์
34 15310 น.ส. อุบลวรรณ สุขส ำรำญ
35 15348 น.ส. นำตำชำ ไชยบตุร
36 15349 น.ส. ประภำภรณ์ ล้อมวงษ์
37 15387 น.ส. กัญชพร มะบตุร
38 15388 น.ส. กิ่งดำว ก๋ำวงษ์
39 15392 น.ส. ณฐักำนต์ วรเวณธุม์
40 15394 น.ส. ถุงแปง้ ฉำยพ่ึง
41 15396 น.ส. ธนพร เมฆหมอก
42 15406 น.ส. ศศิธร กำดกอเสริม
43 15501 น.ส. นภัสนันท์ จันทร์ขำวฐิติกร
44 15503 น.ส. บณุยำนุช สุวรส
45 15559 น.ส. ศิรินันท์ พันธ์ชูกลำง
46 17855 น.ส. ชมกร วริิยะโรจน์
47 17867 น.ส. ฐิติภำ ภู่ด้วง
48 17868 น.ส. ภูริชญำ พรประสงค์สุข
49 17869 น.ส. ยลธิดำ มุธุวรรณ

แผนกำรเรียน ภำษำอังกฤษ -  ภำษำจีน    (คณะปยิรำชบพิตร  -  สีชมพู)
ครูที่ปรึกษำ 1. นำยบรรชำ  จันทร์ม่ัน    2.  นำยสันติสุข  สดใสญำติ

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  4/10   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561



50 17870 น.ส. สุภำพร พลไกร


