
เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 12698 นำย ธนณศิร กัญจนกำญจน์
2 13363 นำย กษิดิศ สัจจำพันธุ์
3 13364 นำย ณชกฤต ลักษณะกุล
4 13365 นำย ณรงค์ฤทธิ์ ชำญณรงค์
5 13366 นำย ธนกร พ่ึงคล้ำย
6 13368 นำย บลุกิต ลิว
7 13374 นำย ทักษิณตัว์ พูลสวสัดิ์
8 13376 นำย ฤทธิไกร ช่วงโชติ
9 13377 นำย ศุภกร นิลทคช
10 13395 นำย ชยธร ชำวลัิย
11 13402 นำย บญุวจิิตร วำริสุทธิ์
12 13406 นำย เมธัส ปำนด ำรง
13 13433 นำย ปภน แซ่วอ่ง
14 13435 นำย พันธุ์ธัช มุกดำหำร
15 13439 นำย รชต ศิริบตุร
16 13443 นำย วสุ บญุปั้น
17 13564 นำย เตชินท์ เกษรพันธ์
18 16318 นำย คงณฐั โออิกำวำ่
19 16319 นำย ชำติเช้ือ ปำนพรหมมินทร์
20 16320 นำย ธนัท บญุครอง
21 16321 นำย พจนพล ตุ้มสังข์ทอง
22 16323 นำย อ ำนำจ วงเขตต์
23 13380 น.ส. กชกร พลเสน
24 13386 น.ส. บญุชนิต ดวงจินดำ
25 13387 น.ส. เบญญำดำ ภิรมย์สุข
26 13389 น.ส. เพลงพิณทอง กรีสุระเดช
27 13411 น.ส. กรองทอง กล่ินเดช
28 13449 น.ส. เกวลิน เนียมจ้อย
29 13451 น.ส. ญำณศิำ สมจันทร์
30 13452 น.ส. ฐิติชญำ พัชรสรวฒิุ
31 13458 น.ส. ศรวณยี์ จันทสำร
32 13541 น.ส. ธันย์ชนก เหล่ำพลำยนำค
33 16324 น.ส. ณฐัธิดำ จิตเกษมสุขสันต์
34 16325 น.ส. ปถัย์ชมน วรำงพงษ์ศรี
35 16326 น.ส. พัชรินทร์ มณนีพรัตน์
36 16327 น.ส. วรรณพร เชำวน์ชวำนิล
37 16328 น.ส. สิริกร ทรงมิตร
38 16329 น.ส. อรพรรณ งำมเพ็ชร

                                         โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                         
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/1   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

โครงกำรส่งเสริมคณติศำสตร์ – วทิยำศำสตร์และภำษำอังกฤษ (Math & Science English Program)  
ครูที่ปรึกษำ 1. นำงนิภวรรณ  นวลศรี   2. นำงสำวเนตรำภำ  ขวญัเนตร  (คณะเยำวมำลย์อุทิศ-สีน้ ำเงิน)

ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13367 นำย นครินทร์ พันสุรีย์
2 13394 นำย กฤตณภัทร ลีจำด
3 13405 นำย ภำนุวฒัน์ ไชยศรีธรรมคุณ
4 13437 นำย ภควตัร บญุศรี
5 13519 นำย ภูมิดนต์ ปริยำนนท์
6 13520 นำย   วชัรนนท์ อติวรัิชต์ชัย
7 13522 นำย ศรกล้ำ สังข์ทอง
8 13569 นำย ธีรภัทร ปิ่นก้อน
9 13630 นำย ศุภมงคล จันทุม
10 13680 นำย สุรณฐั มุกศักดิ์ศรี
11 13924 นำย ธนพล ยิ่งเจริญ
12 13925 นำย ธนภัทร์ ไผ่นวล
13 16330 นำย ณฐัดนัย นันธิสิงห์
14 13381 น.ส. กชอร ลัทธิพรหม
15 13448 น.ส. กมลภร เธียรเอ่ียมอนันต์
16 13453 น.ส. นัยน์ปพร สีผำ
17 13479 น.ส. เกวลิน มำละลำ
18 13481 น.ส. จิรำภรณ์ เขจรรักษ์
19 13484 น.ส. ญำณนินพัทธ์ พลเยี่ยม
20 13501 น.ส. มณกิำร์ เทพพิชัย
21 13532 น.ส. ชลทิชำ ทนต์ประเสริฐเวช
22 13542 น.ส. ธิดำวรรณ อ่อนละห้อย
23 13547 น.ส. ปยิณชิำ สงวนนำม
24 13588 น.ส. ณชัชพร สีระสำ
25 13591 น.ส. ดวงกมล ม้ำทอง
26 13595 น.ส. บษุกร พยนต์เลิศ
27 13607 น.ส. ศิริลักษณ์ ปรำงพรม
28 13644 น.ส. ธัญลักษณ์ ดอกเคน
29 13646 น.ส. นัฐธมนญ์ พิบลุยรัตน์
30 13653 น.ส. ภัทรำนิษฐ์ บ ำรุงเมือง
31 13687 น.ส. ชลธิชำ ปญัญำวยั
32 13732 น.ส. กมลวรรณ เสือดิบ
33 13736 น.ส. ฉัตรทริกำ คุ้มครอง
34 13741 น.ส. นภัทร สมคะเณย์
35 13831 น.ส. กิติยำภรณ์ ประณตน้อมสิน
36 13841 น.ส. ธิดำสวรรค์ จูงำม
37 13854 น.ส. ศริญญำ อนุวงษ์ไทย
38 13958 น.ส. สิริภรณ์ พ่วงขวญั
39 16331 น.ส. จิตรำนุช กล้ังทองด้วง
40 16332 น.ส. ชนันทิพย์ เขียวชู
41 16333 น.ส. มนัสชนก ไกรสูรย์
42 16334 น.ส. อินทิรำ สีสุข
43 16413 น.ส. คนธนันท์ มหำธนกิจ

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/2   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์   (คณะปยิรำชบพิตร  -  สีชมพู)

ช่ือ  -  สกุล

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวกุลฤดี  คงสุขประสริฐ  2. นำยกฤตธน  สุขวำรี  



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13371 นำย พงศ์พล ม่วงมีค่ำ
2 13379 นำย อภิสิทธิ์ ผลพฤกษ์
3 13404 นำย ภัทรำกร รุ่งเรืองธัช
4 13442 นำย วริทธิ์ธร ปรียวฒันำ
5 13464 นำย ณฐัพงศ์ กำญจนจูฑะ
6 13515 นำย ธำนนท์ ยิ้มแฉ่ง
7 13526 นำย อภิรักษ์ พิพัฒนสุขถำวร
8 13577 นำย ศิวกร สวนทรัพย์
9 13623 นำย ธีรภัทร ม่ังมี
10 13624 นำย ธีรภัทร ฟ่ันเฝือ
11 13626 นำย ฟำรุค หลังปเูต๊ะ
12 13631 นำย สิริโชค รัดคุ่ย
13 13915 นำย ชูถิ่น ใจแก้ว
14 13920 นำย ณฐักำนต์ ตำเอ้ย
15 14871 นำย ฟ้ำฉำย สังข์ทอง
16 13460 น.ส. นนทิยำ อินนอก
17 13489 น.ส. ธนำภำ ธำดำสีห์
18 13496 น.ส. พลอยพรรณ บญุเพ็ชร์
19 13498 น.ส. พิมพ์ลภัส พัฒนบรีุ
20 13502 น.ส. รวสิรำ โรจน์นครินทร์
21 13503 น.ส. วรัญญำ แย้มกระจ่ำง
22 13508 น.ส. หนึ่งฤทัย มูลนอก
23 13531 น.ส. จิตรำภรณ์ หลวงเครือ
24 13534 น.ส. ฐิติรัตน์ ภัทรมำลัยสิริ
25 13536 น.ส. ณฐัณชิำ นัยอรรถ
26 13538 น.ส. ธนำภรณ์ วสุิทธนำพงษ์
27 13540 น.ส. ธัญวรัตม์ มีจำด
28 13546 น.ส. ปำณสิรำธรณ์ ธีร์บวรเดชำธัญ
29 13551 น.ส. พิณประภำ ชุ่มช่ืน
30 13557 น.ส. สุภัสพรรณ เศวตเศรนี
31 13559 น.ส. อรพิน บณัฑิต
32 13592 น.ส. พิมพ์นำรำ เนื่องภิรมย์
33 13751 น.ส. ลักขณำ กฤษวฒันำกรณ์
34 13755 น.ส. สุชนำ ข ำล ำภู
35 14872 น.ส. ปวณัปรัชญ์ โฆษิวำกำญจน์
36 14874 น.ส. กำนต์ธิดำ มีล้อม
37 16335 น.ส. ณฐัฎำณี สุพิรัชต์ทวภีู
38 16336 น.ส. พิมพ์วรีย์ บญุนำค
39 16337 น.ส. ศันสนีย์ โชควเิศษชัยสิทธิ์
40 13745 น.ส. นันทิฌำ เฉียบสันเทียะ

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์    (คณะแม้นนฤมิตร - สีม่วง)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงขันทอง  หิดำวรรณ  2. นำงสวลักษณ ์ สังข์สวสัดิ์

ช่ือ  -  สกุล

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/3   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13378 นำย สิรวชิญ์ คุณำกรบรูณำกำร
2 13401 นำย พัชรพล จริตงำม
3 13465 นำย พงษ์ศิริ ผิวผ่อง
4 13467 นำย พีระดล สุนทรวำณี
5 13468 นำย พุฒิพงศ์ ภูเดช
6 13471 นำย สิทธิกร ศักดำวชิิต
7 13511 นำย จิรภัทร จันทร์ตรี
8 13673 นำย รัชตะพงศ์ กู้กิตติไมตรี
9 13679 นำย สหรัฐ ฉิมะสังคนันท์
10 13726 นำย ยศวริศ ทองสุข
11 16338 นำย พงศกร พัฒนพันธ์
12 17162 นำย ขจิตศักดิ์ สุทธิพันธ์
13 13383 น.ส. ณชิกำนต์ พุ่มสงวน
14 13385 น.ส. ธนภรณ์ ธวชัโชคทวี
15 13424 น.ส. อภิวรรณ เมฆอมรรัตน์
16 13488 น.ส. ณสิำรัตน์ บตุรโพธิ์
17 13494 น.ส. ประกำยกำญจน์ ดงกันหำ
18 13499 น.ส. พุธิตำ ศรีพำยัพ
19 13504 น.ส. วริศรำ ทองระย้ำ
20 13506 น.ส. สิรินภำ อมรทรัพย์กุล
21 13533 น.ส. ฐำนิดำ กิตโกศล
22 13543 น.ส. นภัสวรรณ นุ่มกัน
23 13550 น.ส. พัชรียำ ประชุมของ
24 13552 น.ส. พิมพ์พัชร์ สูงสุดเอ้ือม
25 13553 น.ส. มนปริยำ บวัลอย
26 13554 น.ส. เยำวเพชร ดวงศรี
27 13585 น.ส. ฐำปนี เพริดพร้ิง
28 13589 น.ส. ณฐัธิดำ พูลสวสัดิ์
29 13593 น.ส. นัชชำ คงคำล้ ำเลิศ
30 13639 น.ส. ชลธิชำ กำลอินทร์
31 13648 น.ส. ประภำสิริ กล้ำหำญ
32 13655 น.ส. วศินี ขุนสนิท
33 13739 น.ส. ณฐัพร เล็งลัคน์รุ่งโรจน์
34 14869 น.ส. พรรษชล มำหม่ืนไวย
35 16340 น.ส. ตวงพร เจริญเรียน
36 16342 น.ส. พัชรำภรณ์ ข ำสำ
37 16343 น.ส. พิมพ์ชนก เวฬุวะนำรักษ์
38 16344 น.ส. สุดำรัตน์ ภูกระเณร
39 16346 น.ส. อำภำพร กิจเจริญ
40 17164 น.ส. กติกำ อินตำนนท์

ครูที่ปรึกษำ 1.นำงสำวสมหวงั  เสืองำมเอ่ียม   2. นำงสำยชล  อุ่นสุข

ช่ือ  -  สกุล

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/4   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์   (คณะภำนุรังษี - สีแดง)



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13370 นำย พงศ์พล เดือนจ ำรูญ
2 13408 นำย อธิศ คีรีโต
3 13427 นำย ชิสนุ พงษ์สมบรูณ์
4 13474 นำย สุรำษฎร์ บงึรำษฎร์
5 13476 นำย อภิสิทธิ์ ปอ๊กบญุเรือง
6 13516 นำย ธีรดนย์ แสงเอม
7 13523 นำย สิทธิพัฒน์ ศรีโคกกรวด
8 13562 นำย กิตติพงศ์ ปมำณกิบตุร
9 13611 นำย กรกฏ อรัญภูมิ
10 13628 นำย ภูเบศ ทรงพิพัฒน์
11 13677 นำย ศุภณฐั ม่ิงนิ่ม
12 13961 นำย ขจรศักดิ์ ผ่องเสถียร
13 15233 นำย พิชญ์ ธรรมนิตย์นิยม
14 13412 น.ส. ชลธิชำ ศรีภำ
15 13423 น.ส. สุพิชชำ บญุสนิท
16 13455 น.ส. รัญชนกร บญุม่ันภรำดร
17 13478 น.ส. กัญญำพร อยู่อนุสรณด์ี
18 13480 น.ส. เกศรำ ปว่นสุขเปี่ยม
19 13482 น.ส. จุฑำมำศ วนักล่ิน
20 13483 น.ส. ชลตะวนั โพธิ์แก้ว
21 13487 น.ส. ณฐัธิพร สุขเอม
22 13528 น.ส. กมลรส ไสยภำส
23 13530 น.ส. กัญญว์รำ เข็มทอง
24 13535 น.ส. ณฐักมล ชัยรำช
25 13537 น.ส. ณฐันิช อติชำตนันท์
26 13555 น.ส. รวพิร แก้วค ำแสน
27 13558 น.ส. อจลญำ ยินดีรมย์
28 13601 น.ส. พิชชำพร บญุฤทธิ์
29 13604 น.ส. เมธำวี ทองโอ
30 13606 น.ส. ศรัณยำ สร้อยทองมี
31 13650 น.ส. พรรณนภำ คุ้มใจ
32 13651 น.ส. พิชญำวี พันธุ์สุวรรณ์
33 13700 น.ส. วำรุณี ช่วยค้ ำชู
34 13753 น.ส. ศิริญำพร นนทวงค์
35 13787 น.ส. ญำณศิำ จันทมัตตุกำร
36 13790 น.ส. แทนฤทัย แท่นรัตน์
37 13801 น.ส. ภูษิตำ สุขเจริญ
38 16347 น.ส. กมลชนก แก้วก่ ำ
39 16348 น.ส. กัญญำณฐั อนุวำล
40 16349 น.ส. มำติกำรณ์ สวสัดิ์พำนิช
41 16350 น.ส. รัญญำวรรณ สุทธิวรรณ
42 16351 น.ส. วอิำรยำ ชัยชนะ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/5   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

แผนกำรเรียน  วทิยำศำสตร์ - คณติศำสตร์  (คณะนิภำนภดล  - สีแสด)
ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวอัญชลี  ขำวละเอียด  2. นำยวรรธนะ  ค ำสอนทำ

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        

ช่ือ  -  สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว

1 16352 นำย กันตภณ  เจริญกิจเสรีวงศ์

2 16353 นำย ปณัณธร ถนอมนวล

3 16354 นำย พิสิฐพงศ์ พรหมนิมิตโชค

4 16355 นำย โภไคย วศินนิติวงศ์

5 13390 น.ส. วลัลิยำ เอียดจันทร์เดชำ

6 13419 น.ส. ภคมณฑ์ รำชขันธ์

7 14868 น.ส. จิตนิภำ กษมำนนท์

8 16357 น.ส. นันชนัท ตั้งภำวนำ

9 16358 น.ส. ปยิวดี เตชอภิชิต

10 16359 น.ส. พลอยชมพู ฉำยะจินดำวงศ์

11 16360 น.ส. อัญชลิดำ บ ำรุง

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงศุภำพร  พรหมมำศ     2. นำงสำววำรี  สีผ้ึง

ช่ือ  -  สกุล

                                         โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                         

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/6   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561

ห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program (MEP)    (คณะแม้นนฤมิตร - สีม่วง)



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13429 นำย ดนุสรณ์ นำคอ่อน
2 13466 นำย พชรพล แสงภู
3 13524 นำย สืบสกุล จันทร์สวย
4 13563 นำย ณฐัพงศ์ รอดโต
5 13613 นำย ไอยรินทร์ หงษ์ทอง
6 13619 นำย ณฐัพล พูลอ่อน
7 13633 นำย อนุวตัร ชนะธร
8 13669 นำย พรสมภพ เนตรอุดม
9 13761 นำย ก้องภพ ก้อนแก้ว
10 13828 นำย อภิสิทธิ์ โฉมไธสง
11 16339 นำย ณฐัเมศร์ จุติชัยเดชำวชัร์
12 16361 นำย เฉลิมพงษ์ สุมงคลวฒิุกุล
13 16362 นำย ชัยกรณ์ คุปติภัทรภิญโญ
14 16363 นำย ณฐัภัทร คณะธรรม
15 16364 นำย ณฐัภูมิ คณะธรรม
16 16365 นำย พชร กุหลำบเพ็ชร
17 13413 น.ส. ธนพร ท้ำวลำ
18 13420 น.ส. มำริริน แสงศรี
19 13421 น.ส. วชัรำภรณ์ เจริญพงษ์
20 13422 น.ส. ศุภำพิชญ์ ฤทธิเรือง
21 13609 น.ส. อรญำ แซ่นิ้ม
22 13610 น.ส. อรอนงค์ รอดประยูร
23 13636 น.ส. ขวญัชนก ไตรพรหม
24 13645 น.ส. นลินพร จรูญพันธุ์วณชิ
25 13652 น.ส. พิชำดำ ทองสุข
26 13656 น.ส. วลัย์นภำ ฮวบเอ่ียม
27 13657 น.ส. วจิิตตรำ ดวงแก้ว
28 13684 น.ส. ชนภรณ์ นคร
29 13697 น.ส. พิชชำกร สุนิพล
30 13707 น.ส. สลิลทิพย์ เขตสิม
31 13796 น.ส. พรพิมล วฒันะโกเมศ
32 13809 น.ส. จุฑำมำศ ทองน่วม
33 13837 น.ส. ณฐัฌำ ไทยบรรหำญ
34 13838 น.ส. ณชิำรีย์ เกล้ียงข ำ
35 13843 น.ส. ปญุญฤดี ฤทธิ์แสวง
36 13848 น.ส. มนัญญำ วงษ์จ ำปำ
37 13858 น.ส. สิวพร ลำอยู่สุข
38 13896 น.ส. ดรัลพร ทรัพย์ประเสริฐ
39 13900 น.ส. ไพริน ม่วงแจ่ม
40 13901 น.ส. เมธิกำ สังข์ยิ้ม
41 13909 น.ส. อำรยำ สนธยำนำนนท์
42 13996 น.ส. ธวลัหทัย อังกุรมำส
43 13998 น.ส. นฤมล ค ำใจคง
44 14001 น.ส. ปภัสสรณ์ เมษำเจริญสุข
45 14003 น.ส. ภัสรำภรณ์ วงศ์พุทธะ
46 14884 น.ส. พัชรพร นิยมเดชำ
47 16366 น.ส. พัทธนันท์ สุขเกษม
48 16367 น.ส. พินิตชำนันท์ สุขประเสริฐ
49 16368 น.ส. วรีภัทรำ ววิฒันำภำ

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/7   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561
แผนกำรเรียน  คณติศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ    (คณะภำนุรังษี - สีแดง)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวกำญจนำ  พรไพบลูย์เด่น  2. นำงสำวดวงกมล  ณ นคร  3………………………………….

ช่ือ - สกุล



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13399 นำย ทีปรัตน์ ธัญญำนนท์
2 13438 นำย ภำนุสรณ์ เศวตศิลป์
3 13517 นำย นครินทร์ ระเบยีบโพธิ์
4 13527 นำย อมรเทพ ศรีสุข
5 13612 นำย กฤตรัชต์ ศักดำ
6 13617 นำย ณฏัฐพล เช้ือจิตร
7 13621 นำย ธนพล ขำวสอำด
8 13622 นำย ธนวฒัน์ โพธิ์พิทักษ์ธำนนท์
9 13675 นำย ศวสัวงศ์ มุกศักดิ์ศรี
10 13882 นำย ศสิกร โตเจริญ
11 13930 นำย ปยิณฐั ไล้สมบญุ
12 13982 นำย ยุทธิชัย อัญญะโพธิ์
13 16369 นำย นรพล ดีประยูร
14 16370 นำย พีรวสั ปรำศอำพำธ
15 16371 นำย สิทธิทัต เพ็ชรรอด
16 16372 นำย อดิศร อภิบำล
17 13392 น.ส. ศิริพร มีศิริ
18 13456 น.ส. รัตนำภรณ์ ชำวงษ์
19 13491 น.ส. นลินรัตน์ มิทะนะสม
20 13492 น.ส. นิชำนันท์ ฤทธิ์จันทร์
21 13510 น.ส. อธิศรี ปิ่นทอง
22 13634 น.ส. กิตติญำ กิตติอรุณพันธ์
23 13637 น.ส. จุฑำรัตน์ บวัเหม
24 13649 น.ส. ปำนกุหลำบ แสงจันทร์
25 13682 น.ส. กัลธิมำ หม่ืนศรี
26 13685 น.ส. ชนันศิริ ค ำยนต์
27 13693 น.ส. นริศรำ บญุเกตุ
28 13701 น.ส. วมิลสิริ อนุด ำ
29 13708 น.ส. สิรินยำ หนูตอ
30 13710 น.ส. หทัยทิพย์ ฮะวงัจู
31 13793 น.ส. เบญญทิพย์ อ่ ำมำก
32 13794 น.ส. ปณชิำ รังสิตำนนท์
33 13834 น.ส. ชินำภำ สุวรรณโอสถ
34 13842 น.ส. นันทกำญจน์ เพชรเทศ
35 13846 น.ส. แพร มำรัตน์
36 13851 น.ส. วำสนำ ชัยจักร
37 13859 น.ส. สุจิตรำ ประพฤติ
38 13994 น.ส. กุลพัชร พูนศรี
39 13995 น.ส. ธนพร ทรัพย์เสริมส่ง
40 13997 น.ส. นภำยุ ผู้สมบรูณว์ฒันำ
41 14000 น.ส. นันทพร ดีสี
42 14002 น.ส. ฌัชฌำ ศรีตุลำ
43 14006 น.ส. วรรณพร เวชประเสริฐ
44 16373 น.ส. กฤษภรณ์ แดงวสุิทธิ์
45 16374 น.ส. กวนินำ แก้ววำนิช
46 16375 น.ส. กัญจน์ณฏัฐ์ จันทร์แดง
47 16376 น.ส. ธัญญน์ภัส รุจิกีรติเสถียร
48 16377 น.ส. ธันยพร มำลัยขวญั
49 16378 น.ส. อภิชญำ ชุมทอง

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงสำวมณฑำ  จงศิริโชค  2. นำงสำวชยำนิษฐ์  รังสิโชติพัฒน์  3. นำยรังสรรค์  แจ้งจงดี

ช่ือ - สกุล

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/8   ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561
แผนกำรเรียน  คณติศำสตร์ - ภำษำอังกฤษ  (คณะเยำวมำลย์อุทิศ-สีน้ ำเงิน)



เลขที่ เลขประจ ำตัว แผน
1 13403 นำย พริษฐ์ เวศม์วบิลูย์ J
2 13463 นำย ชวนิธร แสงชะอุ่ม J
3 13514 นำย ธรำศัย ฉำงแก้ว F
4 13618 นำย ณฐันันท์ วฒันวนิชกำนนท์ F
5 13718 นำย ธนสิทธิ์ ถิรวฒันำกร J
6 13721 นำย ปนุณวฒัน์ เที่ยวประสงค์ J
7 13771 นำย ตะวนั แก้วเหลือง J
8 13868 นำย ณนทชัย บญุมำเจริญ J
9 13971 นำย ธนภัทร จันทรี F
10 16391 นำย พงค์ศักดิ์ กุลรักษ์ J
11 16392 นำย ภัทธนสิน มำนำรส F
12 16393 นำย อภิวฒัน์ ปั่นวงเดือน F
13 13418 น.ส. พิมพ์รวี สุจิรัตน์ J
14 13500 น.ส. เพียงฟ้ำ ปำนแสง F
15 13590 น.ส. ณชิำ วงศ์บญุ F
16 13681 น.ส. กนกวรรณ จันทวโร J
17 13705 น.ส. โศภิษฐำ วรุณศรี J
18 13779 น.ส. กชกร สมำนันทพร J
19 13780 น.ส. กรรัตน์ ม่ันยืน J
20 13781 น.ส. กำญจนรัตน์ สมุทรสกุลเจริญ J
21 13782 น.ส. ขนิษฐำ แชมเบอร์ส J
22 13783 น.ส. ชนันทิดำ แสงจันทร์ J
23 13786 น.ส. ชุติมำ พิทักษ์นภำ J
24 13798 น.ส. พิชชำภรณ์ พัดจันทร์ J
25 13804 น.ส. วนัวสิำ โสภณสิริ J
26 13806 น.ส. ศศิธร โพธิ์เตี้ย J
27 13832 น.ส. กุลจิรำ ศึกษำ F
28 13836 น.ส. ณฐักำร สมัยกลำง F
29 13853 น.ส. เวชนรี ถนอมพุดซำ F
30 13899 น.ส. พิมพิศำ ปิ่นทอง F
31 14899 น.ส. กำนต์กร ดวงแก้ว F
32 16394 น.ส. เฌอเอม คชลุน J
33 16395 น.ส. เดือนเพ็ญ ชำญวจิิตร F
34 16396 น.ส. ธนพร คูเพ่งซัว F
35 16397 น.ส. ธนัชชำ บริุพันธ์ J
36 16398 น.ส. ธนิษฐำ พรหมสุวรรณ J
37 16399 น.ส. ธันยพร พรหมชัย J
38 16400 น.ส. นฤภร เนตินำมวงศ์ F
39 16401 น.ส. ปพิชญำ อ่องโอภำส J
40 16402 น.ส. ปวณีน์ุช ภำระพงศ์ J
41 16403 น.ส. ผำณติำ บญุรัตน์ F
42 16405 น.ส. ภัทรจิตร วรวนิชย์ F
43 16406 น.ส. ลักษณพร พัดมำ J
44 16407 น.ส. วริศรำ สมบตัิ F
45 16408 น.ส. วำสินี  วรวนิชย์ F
46 16409 น.ส. สโรชำ นิมำ J
47 17171 น.ส. วำสิตำ ศรีจันทร์ J

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/9  ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561
แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษ - ภำษำญี่ปุ่น  และ  ภำษำอังกฤษ - ภำษำฝร่งเศส   (คณะปยิรำชบพิตร  -  สีชมพู)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำงประเทือง  รุ่งโรจน์   2. นำงสำวรววิรรณ  จ่ันจ ำรูญ

ช่ือ - สกุล

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        



เลขที่ เลขประจ ำตัว
1 13396 นำย ฐำนัตถ์ พันรังสี
2 13397 นำย ณฐันนท์ เทียนงำมสัจ
3 13441 นำย รัชต์ธร มำกมูล
4 13661 นำย กองทัพ งำมจรัสกุล
5 13678 นำย สยำมรัฐ อภัยนอก
6 13724 นำย ภัทรพล ขวญัเพ็ง
7 13819 นำย ธนกร แซ่เอ็ง
8 13823 นำย วสุธร ปิ่นเย็น
9 14873 นำย ธรำเทพ คงแพทย์
10 15620 นำย สรวศิ สงวนสุข
11 16379 นำย ชลธิศ นันทเดชวงศ์
12 16380 นำย ธนกันต์ กล้ิงกลม
13 16381 นำย พลศำสตร์ ภิรมย์
14 16382 นำย ภูธิป เพชรชู
15 16383 นำย ไมมนต์ ชมภูประทีป
16 17166 นำย ทิวำกร ชำญประโคน
17 17167 นำย อธิพัฒน์ โพธิ์ทอง
18 13544 น.ส. เบญจพร เงินวลัิย
19 13560 น.ส. อำรียำ ผุดผ่อง
20 13587 น.ส. ณชนก นันทำธิรำช
21 13659 น.ส. สุภิญญำกำนต์ ใจกล้ำ
22 13692 น.ส. ธนำรีย์ สุทธิพงค์
23 13694 น.ส. น้ ำฝน ศรีวงษ์รักษำ
24 13698 น.ส. แพรวพรรณ จูงพันธ์
25 13699 น.ส. รัชณกีร เวชภิบำล
26 13733 น.ส. จิดำภำ สังวำลรัมย์
27 13746 น.ส. นันธิยำ เช่ือมกลำง
28 13747 น.ส. ปวณีสุ์ดำ สำลีงำม
29 13749 น.ส. พันธิตรำ พัวพันประเสริฐ
30 13750 น.ส. รมิดำ เซ่ียงวอ่ง
31 13752 น.ส. ศศิวมิล ดีมี
32 13754 น.ส. ศุภรัตน์ ศุภกำญจน์
33 13756 น.ส. สุดำรัตน์ แซ่คู
34 13757 น.ส. อนัญลักษณ์ ปรำงทอง
35 13759 น.ส. อินทิรำ เพ็งแจ่ม
36 13760 น.ส. อินทุพิมพ์ น่วมส ำรำญ
37 13785 น.ส. ชลธิดำ วไิลลิขิต
38 13808 น.ส. สุภัชชำ ปั้นถนอม
39 13856 น.ส. ศิริวรรณ เมตตำ
40 13902 น.ส. รัตนภรณ์ วโิรจน์วฒันกุล
41 13960 น.ส. สุวชิำดำ แซ่ล้ิม
42 14008 น.ส. สิริพรรณ ภวเดโชชัย
43 14010 น.ส. สุวชิรำ แซ่ล้ิม
44 16384 น.ส. จิรำภรณ์ บญุนิ่ม
45 16385 น.ส. ชยำภรณ์ วรชิน
46 16386 น.ส. ชรินรัตน์ เลิศวฒันนนท์
47 16387 น.ส. นันทิรำ เกตุนำค
48 16388 น.ส. ปจัวี ด ำเนินภัณฑ์
49 16389 น.ส. ศศิธร มหำเสนำ
50 16390 น.ส. อรวรรณ น้ ำจันทร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปทีี่  6/10  ภำคเรียนที่  2  ปกีำรศึกษำ  2561
แผนกำรเรียน ภำษำอังกฤษ -  ภำษำจีน   (คณะนิภำนภดล  - สีแสด)

ครูที่ปรึกษำ 1. นำยคงกฤช  บณุย์เพ่ิม  2. นำงอำรีรัตน์  กิ่งทอง  3. นำงสำวอัฐพร  สมบณู์

ช่ือ - สกุล

                                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบรีุ                                        


