
เลขที เลขประจําตวั สแกน QR Code เพอืเขา้กลุ่มหอ้งเรยีน

1 16439 นาย ชาวนิ กจิฉตัร

2 16440 นาย ฐติวิสัส์ เกดิสวสัดิ

3 16442 นาย เตชติ เสนาราช

4 16446 นาย พสุพฒัน์ ชมถนอม

5 16480 นาย ศุภชยั เลยีมนุช

6 16498 นาย จริภทัร ทองมาก

7 16506 นาย เวโรจน์ กติตโิรจนเสถยีร

8 16507 นาย ศรณัยภ์ทัร ตงัวรเชษฐ

9 16512 นาย อทิธกิร เนียมจอ้ย

10 นาย กติภิมูิ ขนัธแ์กว้

11 นาย ธรีดษิ บุญพงศภ์านุ

12 นาย บารมี ภญิโญวรคุณ

13 16453 น.ส. ขจี สขุประเสรฐิกลุ

14 16458 น.ส. พณติพมิพ์ เกตุสกลุ

15 16463 น.ส. อนงคน์าถ บุญเกลยีง

16 16481 น.ส. กณัฐกิา จนิดาทอง

17 16485 น.ส. ชนิญกาญจน์ สขุมาก

18 16515 น.ส. กฤตยา พลอยสดใส

19 16520 น.ส. ธญัญรตัน์ เลศิวริยิานนท์

20 16521 น.ส. ธญัญา ตงัวธันวบิูลย์

21 16522 น.ส. นิลตา งามเกตุสขุ

22 16532 น.ส. ศกนุตลา รกัษ์วงศ์

23 16533 น.ส. สขินภา ประดาอนิทร์

24 16574 น.ส. ไปรยาพร คงทอง

25 16580 น.ส. สริปิรยีา โสตะพราหมณ์

26 16726 น.ส. ปุณณาสา แจง้พลู

27 16783 น.ส. อนัญญา ชแูกว้

28 16822 น.ส. มทุติา เพช็รประดบั

29 น.ส. ชนานันท์ คณาพนัธ์พงษ์

30 น.ส. ญานิศา ภมูบิรรเจดิ

31 น.ส. นชัชา เกยีรตธินะไพบลูย์

32 น.ส. พรรษชล ศาลางาม

33 น.ส. วมินพมิพ์ วฒันาธนโชติ

34 น.ส. ศริดา ลลีะสมวงษ์

35 น.ส. สพุชิญา อว้นเจรญิ

36 น.ส. อกัด๊าร อบัดุลลา

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

รายชอืนักเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีท ี 4/1   ภาคเรยีนท ี 1  ปีการศกึษา 2563

โครงการสง่เสรมิคณิตศาสตร ์– วทิยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ (Math & Science English Program)  

ครทูปีรกึษา    1.ครศูริจิรรยา  วรรณชยั   2.ครสูนิี  โดดหนู

ชอื -  สกลุ

QR Code  กลุม่ไลน์ นักเรยีน ม.4/1



เลขที เลขประจําตวั สแกน QR Code เพอืเขา้กลุ่มหอ้งเรยีน
1 16435 นาย กฤตภิาส สวุรรณภฏั

2 16436 นาย กติตภิพ ทรพัยม์หาอดุม

3 16437 นาย จกัรนิ แซ่หวงั

4 16445 นาย พรหมพริยิะ มุง่งาม

5 16447 นาย ภผูา อนุพงษ์กลุกจิ

6 16448 นาย เมธาวี เพช็รหนิ

7 16466 นาย กติตธิชั เกตุสกลุ

8 16471 นาย ธนพล บรรเจดิประดษิฐ์

9 16475 นาย นครนิทร์ จรญูพนัธุว์ณิช

10 16496 นาย กฤตภาส ไพโรจน์

11 16503 นาย ธญัพสิษิฐ์ พนืทอง

12 16505 นาย วชริวทิย์ จนัทอง

13 16511 นาย อคัรชยั พนัธุศลิปาคม

14 นาย กษม โพธศิรมีา

15 นาย ชนาธปิ ธรีะสคุนธ์

16 นาย ณฐัยศ ว่องพรรณงาม

17 นาย อชติะ ฐานไวกณูฐ์

18 16482 น.ส. กานต์พชิชา สทุธปิระภา

19 16492 น.ส. ภทรธร พลพงษ์

20 16517 น.ส. กนัตฤ์ทยั เซยีงฉนิ

21 16570 น.ส. ปทติญา ยสีุน่ศรี

22 17152 น.ส. อารยา ใจงาม

23 น.ส. กรรณิการ์ รนืสวสัดิ

24 น.ส. ดษิยวรรณ แสงสว่าง

25 น.ส. ธญัญน์รี เกษทววีงศ์

26 น.ส. นภสสร นกสขุ

27 น.ส. ปรยีนนัท์ โพธสิขุา

28 น.ส. มณิฐป์ระภสั ชรีตัน์

29 น.ส. วรีสิา แสงเงางาม

30 น.ส. อารยีา อารวีงศศ์ลิป์

หอ้งเรยีนพเิศษ  Mini English Program (MEP)   

ครทูปีรกึษา  1.ครปูรยีา  หว้ยหงษ์ทอง   2.ครธูชิาภา  นาคเสพ

ชอื  -  สกลุ

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

รายชอืนักเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีท ี 4/6   ภาคเรยีนท ี 1  ปีการศกึษา 2563

QR Code  กลุม่ไลน ์นักเรยีน ม.4/6


