
เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14104 นำย คงณฐั วงษ์ศรี
2 14105 นำย จิณณวตัร เจริญแสงประทีป
3 14109 นำย ธีรภัทร โอวเจริญ
4 14112 นำย พีรวฒัน์ เสถียรวรำภรณ์
5 14114 นำย อธิวฏัย์ รัตนจันทร์
6 14138 นำย ธำดำ ตั้งวธันวบิลูย์
7 14140 นำย ปำฏิหำริย์ ช่วยชูชิต
8 14145 นำย สุธีกำนต์ เก่งกรีฑำพล
9 14163 นำย ชนะศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
10 14166 นำย ณภัทร เศรษฐบตุร
11 14167 นำย ณฐัชนนท์ โชติกวณชิย์
12 14169 นำย ธนภัทร สุระขันต์
13 14170 นำย ธนวฒัน์ ล้ิมทองกุล
14 14171 นำย ธัชพงศ์ ปอ้งขันธ์
15 14173 นำย นพพันธ์ ฤกษ์ส ำรำญ
16 14317 นำย พันธกร แสงจินดำ
17 17071 นำย กันตภณ วอ่งพรรณงำม
18 17072 นำย ใจสิงห์ มำเจริญรุ่งเรือง
19 17073 นำย ทินกฤต รุ่งทวชัีย
20 17076 นำย พัฒนกฤช กุศลศักดิ์
21 17077 นำย เมธี วงสำมำตย์
22 17078 นำย วชิยุตม์ ชูเดช
23 14117 น.ส. ชลธิชำ ทิพย์แก้ว
24 14119 น.ส. ณฏัฐณชิำ เจวรัมย์
25 14122 น.ส. ธนพร กล่ินแก้ว
26 14151 น.ส. ทิพธัญญำ ไชยดี
27 14180 น.ส. อำภำวรรณ์ เช้ือสกล
28 14198 น.ส. อภิญญำ เตมิยำจล
29 15647 น.ส. นิยุตำ ปั้นบญุมี
30 17079 น.ส. กรรณกิำ โภทชงรัก
31 17080 น.ส. ชนกพร เหรียญทอง
32 17081 น.ส. สลิลยำ พัดมำ
33 17082 น.ส. อภิชำ ยำรังษีสกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/1   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

โครงกำรส่งเสริมคณติศำสตร์ – วทิยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ (Math & Science English Program)  

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงพัชรี  วลัยเลิศ   2. นำยชิตพงษ์  ชูแสง  (คณะภำนุรังษี - สีแดง)

ช่ือ -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14106 นำย ณฐัชนน ศักดิ์ก ำจร
2 14107 นำย เตชิษ เมืองกล่ัน
3 14132 นำย ณภัทร ประยูรศิริศักดิ์
4 14161 นำย ชนำวธุ ระดิ่งหิน
5 14164 นำย ชำครีย์ จำรุชวลิต
6 14172 นำย ธีรโชติ รักษำ
7 14204 นำย ณฐัวฒิุ อิสมำแอลกำรีมี
8 14206 นำย ธนนพ อนุภำพยุทธชัย
9 14250 นำย กฤตเมธ วฒันมงคลศรี
10 14255 นำย ดำเนียล เกิดภักดี
11 14268 นำย วริทธิ์นันท์ สมดี
12 14269 นำย ศุภณฐั สุพรรณนอก
13 14350 นำย กันตภณ เพชรคง
14 14352 นำย คุนำนนท์ อิสริยะพร
15 14890 นำย ชนิตพล ภูผำ
16 17084 นำย ภูมิสันต์ แปน้หม่ืนไวย์
17 17085 นำย วศัพล กี้เจริญ
18 17888 นำย ปญัญภัทร คงจิตต์แผ้ว
19 14127 น.ส. พิชญญ์ำภัค คงมี
20 14128 น.ส. รุ่งอรุณ ใจภักดิ์
21 14155 น.ส. ภูริชญำ ติวำวไิล
22 14223 น.ส. กรรณพรรษ พิทยำธรกุล
23 14232 น.ส. ณฐัธิดำ นิกรนฤนำถ
24 14233 น.ส. ทัศนีย์ ปำนทอง
25 14246 น.ส. สุตำนันท์ ภัทรธนำทรัพย์
26 14273 น.ส. ขวญัชนก พิรุณเจริญพร
27 14274 น.ส. เจนจิรำ ศรีบญุเรือง
28 14292 น.ส. พิมลรัตน์ คล้ำยคลึง
29 14294 น.ส. วริษำ มีประหยัด
30 14376 น.ส. เขมณฏัฐ์ วงัใหญไ่พศำล
31 14380 น.ส. ณชัชำ ศรีสิงห์
32 14535 น.ส. ณฐัจิตตำ เย็นเปน็สุข
33 14537 น.ส. นงนภัท ศุภพฤกษพงศ์
34 14538 น.ส. นิชนิภำ จอเจริญพำนิช
35 14548 น.ส. อริศรำ แพฮก
36 14582 น.ส. ดลพร คล้ำยบญุแย้ม
37 14583 น.ส. ธนภรณ์ อุเบอร
38 14586 น.ส. บณัฑิตำ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ
39 14599 น.ส. อุษณำ วงค์ปู่
40 17086 น.ส. ตรีเพชร โชติวรกุลเพ่ิมผล
41 17087 น.ส. นภัสสร อภิรัตนำนุสรณ์
42 17088 น.ส. อัสมำ พรพัฒนนุวฒัน์

ครูที่ปรึกษำ 1. นำยชำญกิจ  แย้มรุ่ง    2. วำ่ที่ร้อยตรีหญงินำรีนำรถ  ศุขโรชนี

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/2   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (คณะแม้นนฤมิตร - สีม่วง)



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14103 นำย กฤตพงศ์ เกิดสมจิตต์
2 14165 นำย ชิรวฒิุ ฤชุพันธุ์
3 14201 นำย ฉัตรมงคล ภัทรวำณชิย์
4 14202 นำย ชิณดิษฐ์ กฤษฎำธีระ
5 14203 นำย ณฐัดนัย ตั้งเขียวเจริญ
6 14254 นำย ดนัย มะวรคะนอง
7 14259 นำย นลธวชั นิลพงษ์
8 14266 นำย ยุทธพงษ์ ชินผำ
9 14270 นำย อนุวฒัน์ รองเย็น
10 14310 นำย ทรงบญุ เทพสำธร
11 14401 นำย ขจรเกียรติ นำคอ่อน
12 14410 นำย ธีรภัทร ผลฤทธิ์
13 14507 นำย ธงไท สร้อยสน
14 14523 นำย รัฐชำติ ภักดีนวล
15 14573 นำย ศุภกฤต เสรีวรวทิย์กุล
16 14577 นำย เอกณฐั พิมพ์สรำญ
17 17089 นำย ชญำนนท์ เกิดโมลี
18 17090 นำย ชญำนิษฐ์ เกิดโมลี
19 17091 นำย พชรพล เพชรรัตน์
20 14125 น.ส. ปยิธิดำ แซ่ตั้ง
21 14126 น.ส. พรรวษำ กุสุโมทย์
22 14149 น.ส. ชนิกำ นิภำนนท์
23 14150 น.ส. ณฐัวดี นรำนฤดม
24 14156 น.ส. รชดำ สุวรรณทัศน์
25 14158 น.ส. วริศรำ ทองจันทร์
26 14182 น.ส. กรพินธุ์ กล่ันเมฆ
27 14183 น.ส. เกวลิน ล้ิมเปรมวฒันำ
28 14199 น.ส. อรวรำ ศุภบญุ
29 14225 น.ส. กัลยำ ทองค ำ
30 14238 น.ส. พันณษำ สอดห่วง
31 14249 น.ส. อัมพรพรรณ แซ่หลี
32 14272 น.ส. กัลยำรัตน์ ล้อมขุนทด
33 14278 น.ส. ชลลักษณ์ ทองหวำ่ง
34 14281 น.ส. ฐนิชำ กล่ันเพชร์
35 14285 น.ส. นิพำดำ รุ่งเรืองธนธร
36 14297 น.ส. ศศิธร ด้วงแก้ว
37 14385 น.ส. นวพร สัจจวโิส
38 14387 น.ส. โยษิตำ ยำเณร
39 14388 น.ส. พรรณกำญจน์ ลลิตฉัตร
40 14430 น.ส. นำรัญช์ยำ นำคสถิตย์
41 14447 น.ส. อรศรี ผลอุดม
42 17092 น.ส. ฐิติรัตน์ อรุณรุ่งเรืองกิจ
43 17093 น.ส. นุศรำ ทวพัีนธุ์

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/3   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (คณะเยำวมำลย์อุทิศ-สีน้ ำเงิน)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงพิศมัย  ไกยสินธุ์    2. นำยสมพงษ์  อิศรเดช



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14131 นำย กิตติศักดิ์ มังสังค ำ
2 14133 นำย ณชัพล อักษรเจริญสุข
3 14136 นำย ธณฐัพนธ์ บญุอ่อน
4 14168 นำย ณฐัชยธร รักษ์วงศ์
5 14178 นำย ภำคิณ บญุประเสริฐ
6 14219 นำย ศักดินำ คงหำสุข
7 14257 นำย ธนวฒัน์ กมลรัมย์
8 14258 นำย ธนิน หมวกแก้ว
9 14311 นำย นภัสรัญชน์ คงทอง
10 14406 นำย ฐำนุเดช ไพฑูรย์  ณ  อยุธยำ
11 14415 นำย ภูษณ ทรำยงำม
12 14451 นำย เขมทัต สุทธิประภำ
13 14557 นำย ธนำธร ถึงสุข
14 14564 นำย ภัทรกร กิตติวรปญัญำ
15 14886 นำย วรินทร มำกะเรือน
16 14130 น.ส. อพัฒน์ชำ เพ่ิมวงศ์เจริญ
17 14187 น.ส. ธนัญญำ เสรีวรวทิย์กุล
18 14197 น.ส. อภิญญำ ค ำปล้ืม
19 14222 น.ส. กนกวรรณ โชคชัย
20 14236 น.ส. เนรัญชรำ ภูวมุกดำ
21 14237 น.ส. ปลิตำ รัตนทิพย์
22 14239 น.ส. พันพัสสำ รัตนวงค์
23 14276 น.ส. ชนำกำนต์ ปอ้มทอง
24 14287 น.ส. ปรัญญำ อินวงษ์
25 14288 น.ส. ปรำรถนำ สำลีผล
26 14290 น.ส. พรชนก เศรษฐสุทธิ
27 14296 น.ส. ศศิตำ คงค ำ
28 14327 น.ส. เขมจิรำ ขอบอรัญ
29 14332 น.ส. ฐิติมำ นุชมี
30 14337 น.ส. นภัสสร สิงห์ทอน
31 14338 น.ส. นำริสำ ถำอิน
32 14377 น.ส. ญำดำ รัตนมุง
33 14391 น.ส. พิมพ์ลภัส บตุรนิล
34 14395 น.ส. สิตำนัน ยกย่อง
35 14398 น.ส. เสำวณี กุดสุดำ
36 14467 น.ส. กำญจนำ ชำวริม
37 14480 น.ส. เบญญำภำ กันจินะ
38 14493 น.ส. ศลิษำ กันทรพงศ์
39 14894 น.ส. จิรสุตำ บรรณกิจ
40 16427 น.ส. ดวงชณพ สิทธิไพศำลวทิยำ
41 17094 น.ส. เพชรธันวำ พ่ึงประยูร
42 17097 น.ส. อรพินท์ ข ำช่ืน
43 17876 น.ส. ปญิชำน์ ตันพิทักษ์พงษ์

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/4   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์    (คณะปยิรำชบพิตร  -  สีชมพู)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำยบญุพบ  หวำ่งเค็ง   2. นำงสำวพิมพ์ผกำ  จิตรังษี



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14210 นำย นพรุจ สำยทอง
2 14215 นำย ปฏิภำณ ทองผิว
3 14251 นำย กำทัณฑ์ เฉยเจริญ
4 14256 นำย ธนพัฒน์ กล่ ำฮุ้ย
5 14260 นำย นูธร์ สุนทรจินดำ
6 14261 นำย พงศกร พิทักษ์รักษำกุล
7 14267 นำย รัตน์ภูมิ อัครผล
8 14321 นำย ภูวรินทร์ สังฆมำศ
9 14353 นำย จิรกฤต ทองเพณี
10 14362 นำย นิรัติศัย ฝำมงคล
11 14375 นำย เอกรัตน์ มำนะเมธีกุล
12 14408 นำย ณฐันนท์ เผือกพุก
13 14411 นำย พงศกร ยอดม่ิง
14 14418 นำย อนันตสิทธิ์ เตชะรัตนศิริกุล
15 14419 นำย เอกอุกฤษฎ์ ขันทำ
16 14462 นำย สิทธิโชค บวัเหม
17 14711 นำย ชินโชติ ค ำผำลำ
18 14188 น.ส. ธัญชนก เพชรวเิชียร
19 14190 น.ส. นริศรำ อู๊ดน้อย
20 14230 น.ส. ญำศิณี ถำวรศิริ
21 14240 น.ส. ฟำรีดำ หลังปเูต๊ะ
22 14247 น.ส. สุภัสสร เหมือนกัน
23 14275 น.ส. ชนัญญำ ไชยช ำนำญ
24 14286 น.ส. เบญญำภำ บญุวสูิตร
25 14289 น.ส. ปณัฑิตำ ปติิมล
26 14291 น.ส. พรทิพย์ เสนำด ำ
27 14293 น.ส. เฟ่ืองฟ้ำ ทับทิมศรี
28 14295 น.ส. เวณกิำ มะปเูลำะ
29 14298 น.ส. สิริยำกร วงษ์ดำว
30 14333 น.ส. ณฐัชำวรรณ ดวงใจ
31 14340 น.ส. ปำณสิรำ ชำวดง
32 14342 น.ส. พิรำภรณ์ กำลเทศ
33 14471 น.ส. จีรนันท์ สุวรรณเนตร
34 14476 น.ส. ธมนวรรณ กะนำวำลย์
35 14494 น.ส. ศศิวมิล รัตนะ
36 14683 น.ส. ธนัชชำ เสรีวรวทิย์กุล
37 14694 น.ส. มันตำ พรรฒพำนิช
38 14698 น.ส. สุทธินี แก้วศรีประกำย
39 14744 น.ส. สวรินทร์ ปกักำโล
40 17098 น.ส. กฤติกำ จันทร์เพ็ญ
41 17099 น.ส. ณฐัณชิำ คอนเมือง
42 17100 น.ส. พรนภำ เลิศส ำรำญ
43 17101 น.ส. ศศิธร คุ้มแดง
44 17102 น.ส. เอมิกำ เมืองร่ืน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/5   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์ (คณะภำนุรังษี - สีแดง)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวสมจิตร  พันธ์ทอน   2. นำยพณณพัชร์  จีนเล้ียง

ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว

1 14116 นำย อินทร ศรีเพชรำวธุ

2 14139 นำย นนทรักษ์ สบำยวงษ์

3 14144 นำย วลัญช์ชัย ตันติพิพัฒน์

4 14710 นำย ธนวฒัน์ สง่ำพงษ์

5 17103 นำย กันตพล สมใจเพ็ง

6 17104 นำย ธนวชิญ์ องค์สุวรรณ

7 17105 นำย ธนำยุทธ วนเมธิน

8 14118 น.ส. โชติกำนต์ วรัชญเ์ฉลิมกุล

9 14121 น.ส. ณฐัริกำ ปะวะสำร

10 14129 น.ส. ศศิริญญ์ แสงชำติ

11 14146 น.ส. กมลวรรณ ประเสริฐดี

12 14147 น.ส. กะรัต ก้ำวสุนทรกิจ

13 14148 น.ส. กีรติ พูลสวสัดิ์

14 14152 น.ส. ใบเตย อ่อนมณี

15 14189 น.ส. ธิฌำ ขวญัเกตุ

16 14468 น.ส. ขวญัจิรำ ศิริเวช

17 17107 น.ส. ปณุฑิตำ อินทรวำส

18 17108 น.ส. รังสิมำ เผือกศรี

19 17109 น.ส. อภิชญำ คุ้มวงศ์

ช่ือ  -  สกุล

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงณฐัยำ  บรรจงกิจ    2. นำยธนกร  สุขะ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/6   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP) (คณะนิภำนภดล  - สีแสด)



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14200 นำย กฤติน นำไร
2 14306 นำย ณฐัชำนนท์ ปล้ืมรัก
3 14315 นำย ปฏิเวธ คงเช้ือนำค
4 14355 นำย ณภัทร สงวนรักษำ
5 14356 นำย ณฐัดนัย จ๋ิวส ำอำงค์
6 14402 นำย ธนำวธิ พินิจ
7 14405 นำย ชินภัทร อักษรสม
8 14513 นำย ปญัจพล จินตนะพันธ์
9 14529 นำย อำจวชิญ์ อำจปำสำ
10 14618 นำย ภูริณฐั คัสกุล
11 14654 นำย จุมพล ชลำกรพินธคุปต์
12 14674 นำย อรรถพล กลับกลำยดี
13 14718 นำย พิรพัฒน์ เฉลิมเกียรติพิกุล
14 14722 นำย พุฒิ จันทร์บษุรำคัม
15 17111 นำย พงศภัค สังขะวำทิน
16 17112 นำย พันธิ์ศักดิ์ ผ่ึงผำย
17 17113 นำย วทิวสั หม่ืนค ำเรือง
18 17793 นำย สุรเดช ตำจันทร์
19 14154 น.ส. พิมพ์ชนก รุ่งโรจน์พัชร
20 14185 น.ส. ชนัญญำ ฉิมอ่ ำ
21 14277 น.ส. ชลดำ นิลเทศ
22 14279 น.ส. ชลิดำ สีลำสม
23 14343 น.ส. มุนินญ์ พิมพ์เหลำ
24 14344 น.ส. รพีภัทร ปรำโมช
25 14379 น.ส. ณภัทร รำศรีมิน
26 14383 น.ส. ธัญนิญำ คชเสนีย์
27 14421 น.ส. กิตติกำ เสนำเก่ำ
28 14425 น.ส. ณฐัวดี อู่ผลเจริญ
29 14427 น.ส. ธนัญญำ คงม่ัน
30 14433 น.ส. เปมิกำ ศศะรมย์
31 14435 น.ส. พรพิมล วงโคกสูง
32 14443 น.ส. ศิริภัสสร ส ำรำญวงศ์
33 14545 น.ส. สกุลรัตน์ สุวตุกิต
34 14594 น.ส. อนันตญำ ชัยช ำนำญ
35 14630 น.ส. กรวนิท์ สำมโพธิ์ศรี
36 14631 น.ส. กัลยรัตน์ สินทวี
37 14634 น.ส. ชนมน โพธิ์ระสะ
38 14637 น.ส. ณฐันรี ศรีบวัพรรณ
39 14675 น.ส. กนกพิชญ์ ทิพย์กระโทก
40 14676 น.ส. เขมจิรำ จันทรำสำ
41 14688 น.ส. นิศำรัตน์ กำระเกต
42 14738 น.ส. แทนทิพย์ ทองอำจ
43 17115 น.ส. จีระนันท์ มำลัย
44 17116 น.ส. ชัญญำ ชินโคตร
45 17117 น.ส. ณฐัสิมำ สมอินเอก
46 17118 น.ส. บพุผำวรรณ คลังบริบรูณ์

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/7   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  คณติศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ (คณะปยิรำชบพิตร  -  สีชมพู)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงพิชญส์นันตน์ ธิปตัดี เที่ยงธรรม   2. นำงสำวสุดำวลัย์  สัมฤทธิ์



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14209 นำย ธเนศพล สุขสมนำวฒิุ
2 14216 นำย พงศธร บรมทองชุ่ม
3 14217 นำย พงศ์พล โอฬำรปรัชญำ
4 14301 นำย จิรัฎฐ์ สุวรรณ
5 14357 นำย ณฐัพงษ์ สุขล้อม
6 14358 นำย เตวชิ แช่มเช้ือ
7 14360 นำย ธนกฤต ศรีโกศัย
8 14369 นำย ศรัณย์ พสุพันธุมำนนท์
9 14370 นำย สุทธิพจน์ วุน่บ ำรุง
10 14412 นำย พัชรพล ปลูกชำลี
11 14417 นำย สุรยุทธ เกล้ียกล่อม
12 14563 นำย พลำธิป เสนะจ ำนงค์
13 14628 นำย อนุภัทร เดชำสิทธิ์
14 14709 นำย ธนพล โลศิริ
15 14729 นำย สหรัฐ พรทิพย์
16 17119 นำย กรรชัย ทศพร
17 17120 นำย นรินทร์กำนต์ ปนัแก้ว
18 17122 นำย อันวำ หลีวจิิตร
19 14384 น.ส. ธันย์ชนก กกกนทำ
20 14386 น.ส. เปรมกมล แก้วลุนค ำ
21 14394 น.ส. วณชิยำ เบกิบำนดี
22 14444 น.ส. ศิริยำกร หำญค ำ
23 14445 น.ส. หทัยชนก สุขรักษำ
24 14446 น.ส. อนุชธิดำ ช่ืนตำ
25 14470 น.ส. จิลลำภัทร นำคแสง
26 14578 น.ส. จำรุนันท์ ศรีแผ้ว
27 14580 น.ส. ฐิตำนันท์ ธงวรีำทิพย์
28 14587 น.ส. บษุกร ติยะประภำวฒัน์
29 14639 น.ส. ธีรกำนต์ ลำภทองกรสกุลฏิ์
30 14641 น.ส. นฤมล สำรียอด
31 14644 น.ส. พลอยกำญจน์ บญุพิทักษ์
32 14647 น.ส. สุรีภรณ์ ประมวลวงศ์
33 14649 น.ส. อุษำ จันจิรโชติ
34 14690 น.ส. พรชิตำ ยิ้มถิน
35 14693 น.ส. มณรัีตน์ อินทะพันธ์
36 14697 น.ส. สโรชำ เกษกรุ
37 14742 น.ส. มณนีุช เกตุประทุม
38 14748 น.ส. อชิรญำ กล้ำจอหอ
39 14887 น.ส. นรินทิพย์ ค ำผำสุข
40 17123 น.ส. นริศรำ คูณมำ
41 17124 น.ส. นิชำพร กุณำปนั
42 17125 น.ส. ปำริชำต เลิศอัคระรัตน์
43 17126 น.ส. พรพิมล สะใจ
44 17127 น.ส. สุวพิชชำ คุปตะเวทิน
45 17128 น.ส. อัญชลี ลีฬกำญจนำกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/8   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  คณติศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ (คณะแม้นนฤมิตร - สีม่วง)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวปำนจิต  ผิวผ่อง   2. นำยสิทธิ์ปภพ  เทศนำบญุ

ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว แผน
1 14135 นำย เทพฤทธิ์ ปทิตธำดำ J
2 14207 นำย ธนบดี โพชนัง J
3 14211 นำย นรำธิป จันทรสุนทร J
4 14213 นำย นิติภูมิ กรังพำนิช J
5 14220 นำย ศิธรินทร์ แช่มละออ J
6 14318 นำย พิชญตุม์ ฉำยพ่ึง F
7 14324 นำย วศิว อยู่ดี J
8 14502 นำย ณพวฒัน์ พลม่ัน J
9 14552 นำย เจษฎำ ทับประเสริฐ J
10 14655 นำย ณฐัดนัย ศักดิ์ศรีไพจิตร์ J
11 14661 นำย ธำดำ พฤกษนิยพงศ์ J
12 14702 นำย กษิดิศ มณโีชติ J
13 17129 นำย เมธำพร พ่ึงรุ่ง J
14 14157 น.ส. รัญชนำ แสงแก้วท้ำยคุ้ง J
15 14184 น.ส. ชนกำนต์ ล้ิมวำรีสกุล J
16 14186 น.ส. ณชิำ บญุถ้วน J
17 14193 น.ส. เบญญำภำ พุฒจันทร์ J
18 14194 น.ส. ปนัสดำ รักแจ้ง F
19 14195 น.ส. วรมน ตันแสนทอง J
20 14224 น.ส. กันต์ฤทัย ภัทรธนำทรัพย์ J
21 14228 น.ส. ชนัญชิดำ ภิรมย์นิ่ม J
22 14229 น.ส. ชนิดำภำ ศรีรัตนศิลป์ J
23 14234 น.ส. นภสร หุนนำรำ J
24 14235 น.ส. นวรัตน์ มีสวย J
25 14284 น.ส. ธิดำรัตน์ อรุณโชติ F
26 14299 น.ส. อัชฌำสรณ์ แพบรรยงค์ F
27 14334 น.ส. ณฐัภำ กล่ินค ำหอม F
28 14345 น.ส. วรัิญญำ โสภำ J
29 14399 น.ส. หทัยรดำ ชัยมงคล J
30 14428 น.ส. ธิดำรัตน์ ประเสริฐสังข์ J
31 14429 น.ส. นพเก้ำ เกิดกุล J
32 14431 น.ส. บรรณฑรวรรณ รอดโต J
33 14434 น.ส. พชรกัญจน์ บรรณชัย J
34 14436 น.ส. แพรวำ ค ำดี J
35 14437 น.ส. ภัทรียำ เปรมดี F
36 14636 น.ส. ณฐักำนต์ ตุ้มวฒันะ J
37 14646 น.ส. สิทธิพร สุมำภรณ์ F
38 14678 น.ส. ชนำภัทธ มำนำรส F
39 14691 น.ส. พรไพลิน ภูศรี J
40 14699 น.ส. หทัยชนก เขียวศรี J
41 14749 น.ส. นธวรท เช้ือนิล J
42 14885 น.ส. กุลรภัส พูลผล J
43 17130 น.ส. กนกวรรณ เปล่ียนรัมย์ J
44 17131 น.ส. ชันยำกรณ์ ร่วมบญุ J
45 17132 น.ส. ชุติมันต์ ทองผำ J
46 17133 น.ส. นำถลดำ แซ่ตั้ง F
47 17134 น.ส. ปิ่นมนัส นุชจีด J
48 17135 น.ส. รวภิำ ภู่อ่ิม J
49 17136 น.ส. ศุภัชฌำ วฒันมงคล F
50 17137 น.ส. อำรียำ จันทรำช J

ช่ือ  -  สกุล
ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวอริยำ  ชูวจิิตร  2. นำยฐสิษฐ์  วงัทะพันธ์  

แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษ - ภำษำญี่ปุ่น  และ  ภำษำอังกฤษ - ภำษำฝร่ังเศส (คณะนิภำนภดล  - สีแสด)

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/9   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 14208 นำย ธนวฒัน์ คงประโยชน์
2 14359 นำย ธนกร ดีฤทัย
3 14364 นำย ปณัณธร อินทรศร
4 14368 นำย รวชิญ์ ธีรคุณำกร
5 14403 นำย จตุโชค ชูมำ
6 14404 นำย จิรพัฒน์ ชำวอุทัย
7 14407 นำย ณฐัดนัย เชิญผ้ึง
8 14413 นำย พีรพงศ์ ปจัจัย
9 14455 นำย ธนวฒัน์ ปญัจวรัิติ
10 14574 นำย ศุภกันต์ เสรีวรวทิย์กุล
11 17138 นำย ณชล ปญัญำ
12 17139 นำย ณฐัชนนษ์ ล่ิม
13 17153 นำย วชัระพงษ์ วรคันธ์
14 17169 นำย พศวตั สวรรคทัต
15 14191 น.ส. นฤมล เลิศวกิัย
16 14243 น.ส. วภิำวนี วงศ์ลำภเลิศ
17 14349 น.ส. อำทิตญำ คล้ำยสุทธิ
18 14389 น.ส. พัชรพร ท ำนำดี
19 14426 น.ส. ณชิำบลู นุ่มจิต
20 14432 น.ส. เบญญำภำ แสงสุข
21 14469 น.ส. จิรัชญำ รำชมนตรี
22 14473 น.ส. ฐิตำภำ ขุนทิพย์มำก
23 14474 น.ส. ณติยำ สิริพัชโรธรณ์
24 14482 น.ส. ปณัฑิตำ บ ำรุงเพ็ชร์
25 14483 น.ส. พิชญำภำ พำนิช
26 14485 น.ส. ไพลิน กล่ินรอด
27 14487 น.ส. มำริสำ แสนบวั
28 14488 น.ส. มินตวรรณ สุขประเสริฐ
29 14489 น.ส. มุกระวี พรรัศมีพรหม
30 14490 น.ส. รสำ เปรมอ้น
31 14491 น.ส. วรรณภำ เสนำโนฤทธิ์
32 14496 น.ส. สุทธิกำนต์ ข้องม่วง
33 14497 น.ส. สุทิวำ เทศแก้ว
34 14499 น.ส. อมรรัตน์ บญุชอบ
35 14549 น.ส. เอนิกำ โพธิ์ทอง
36 14593 น.ส. อชิตำ มะโนใจ
37 14687 น.ส. นัยธิดำ โกเทวปิู
38 14735 น.ส. จิรัญญำ ตะนุรำนนท์
39 17140 น.ส. กฤชธิดำ ล้ิมตระกูล
40 17141 น.ส. สุชำวดี พุฒวงษ์
41 17142 น.ส. สุพัตรำ สุมงคลวฒิุกุล
42 17143 น.ส. สุมิตตำ โรจนแสงสุวรรณ
43 17154 น.ส. ฐำนิตำ กัญญำประสิทธิ์
44 17168 น.ส. ปญุญศิำ รักษ์ทอง

ช่ือ  -  สกุล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  5/10   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน ภำษำอังกฤษ -  ภำษำจีน (คณะเยำวมำลย์อุทิศ-สีน้ ำเงิน)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวพิณรัฐ  ประสพดี    2. นำยภำนุฉัตร  เผือกผ่อง


