
เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16465 นาย กมลสทิธิ ์ บรรทอน
2 16468 นาย ชณสิรณ์ ศวิพทิกัษ์
3 16472 นาย ธนทั ดเิรกฤทธริตุ
4 16479 นาย วศัพล ลาลนิทา
5 16501 นาย ณภทัร ภมะราภา
6 16504 นาย พงศภคั แซ่ลี้
7 16509 นาย สทิธพิร ตัง้ในเกยีรตกิลุ
8 16539 นาย ธวิากร คงสุวรรณ์
9 16541 นาย นนทป์วธิ แป้นงาม
10 16543 นาย ปรเมศวร์ ทมิสงัข์
11 16544 นาย ปรวรรษ อยัยรจุวิงษ์
12 16551 นาย รชัชานนท์ สุขประเสรฐิ
13 16552 นาย ศกัยศ์รณ์ ละอองศริิ
14 16553 นาย ศกิษก ลิม้ตระกลูวงศ์
15 16557 นาย อธคิม ดว้งแกว้
16 16591 นาย นฤมติ ศรพีราว
17 16595 นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณเครอื
18 16600 นาย ศริวทิย์ ธญัญะวนั
19 16602 นาย สรยุทธ กลัน่อกัโข
20 16456 น.ส. นาเดยี ชาญชยัพชิติ
21 16459 น.ส. พชิชาภา กจิสุนทร
22 16460 น.ส. พมิบุญ อารช์ลี ่นติธิรรม
23 16484 น.ส. จริาพร เพง่ภาคย์
24 16489 น.ส. ณฐัณชิา นารถพจนานนท์
25 16524 น.ส. พรปวณ์ี ทะวงษา
26 16526 น.ส. แพรทพิย์ รุ่งโรจน์พชัร
27 16528 น.ส. มนสันนัท์ สุวรรณคง
28 16559 น.ส. กนกพร พรปู่ ศขุ
29 16560 น.ส. กฤตยิา ต๊อดแกว้
30 16561 น.ส. คณติา ศรแีจ้
31 16562 น.ส. ชลลดา พุม่แยม้
32 16563 น.ส. ฐติริตัน์ ริว้สุวรรณสกลุ
33 16567 น.ส. ธนวรรณ พนัธุบาล
34 16579 น.ส. วลิาสนิี แกว้เขยีว
35 16606 น.ส. จรินนัท์ เมอืงมล
36 16607 น.ส. ฉนัทพชิญา คงส าราญ
37 16609 น.ส. ชนญัชดิา ศรเีกาะ
38 16612 น.ส. โชตกิา ศรวีชิยั
39 16617 น.ส. ธนัวนจิ แกว้ค า
40 16623 น.ส. พรรณทวิา คงเกดิ
41 16624 น.ส. เพยีงพอ ดาศรี
42 16627 น.ส. วรนิธร วรรณสมพร
43 16634 น.ส. อรสิา บวักอง

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/2   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563

แผนการเรยีน  วทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์
ครทูีป่รกึษา   

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16441 นาย ณฐัสทิธิ ์ กอ้นพรหม
2 16443 นาย นครนิทร์ แกว้ทวี
3 16449 นาย วรีวฒัน์ เด่นดวง
4 16495 นาย กฤตชญา กลิน่เดช
5 16497 นาย กฤษณะ ชว่ยสุข
6 16499 นาย ชนาธปิ ข าแสง
7 16508 นาย สนัตสิุข เพง็ผาสุข
8 16536 นาย ฉทัปนยั เกดิสมจติร์
9 16537 นาย ชชัวาล ฤกษ์พฒันาพพิฒัน์
10 16542 นาย นภสักร มณรีตัน์
11 16545 นาย พงศกรณ์ แฟงคลา้ย
12 16550 นาย ภมูริพี สฤษดิเ์จรญิคา้
13 16555 นาย สกลรตัน์ รตันสกล
14 16585 นาย ชาญฉตัร นนทพนัธ์
15 16592 นาย พรีภาส หลมิตระกลู
16 16593 นาย ภทัรชนน มบุีญ
17 16601 นาย ศภุกรชยั เกง่กลา้
18 16605 นาย อศัมเ์ดช สอนทุ่ง
19 16452 น.ส. นฐิา ธารทพิยธรรม
20 16461 น.ส. รญัชดิา ธรรมส่องหลา้
21 16490 น.ส. บณัฑติา บณัฑติฉาย
22 16491 น.ส. ภควรรณ จนิดาวฒัน์
23 16494 น.ส. สริารมย์ ชุม่กระแสร์
24 16523 น.ส. บณัฑติา ศรจีนัทรไ์ทร
25 16527 น.ส. ภรูสีญัณ์ น้อยบุตร
26 16558 น.ส. กชพร ตัง้พนูสุข
27 16564 น.ส. ณภทัร บ ารงุเอือ้
28 16565 น.ส. ณฐัชยา ล ้าเลศิกชกร
29 16568 น.ส. ธนตัดา บรรพตาธิ
30 16569 น.ส. ธมนวรรณ ศริขินัธ์
31 16573 น.ส. ปินปินทัธ์ รวยสงูเนนิ
32 16575 น.ส. พรลภสั ส าแดงผล
33 16577 น.ส. รพภีร สุวรรณศรี
34 16582 น.ส. อรศิรา ฤทธิเ์ดช
35 16583 น.ส. อลัปิรยีา ชวนเชย
36 16615 น.ส. ณฏัฐ์ชญา ชวูโิรจน์
37 16616 น.ส. ณฐักฤตา มณคี า
38 16618 น.ส. ธรีดา พรีเศรษฐโสภณ
39 16619 น.ส. นนัทน์ภสัร ขาวยัง่ยนื
40 16620 น.ส. นนัทม์นสั ทพิยเ์จรญิศรี
41 16626 น.ส. ลปิิการ์ วรทวธี ารง
42 16632 น.ส. อภญิญ์ภทัร์ บวัหลวง
43 16633 น.ส. อรปรยีา ปานยงค์

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/3   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563

แผนการเรยีน  วทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์
ครทูีป่รกึษา   

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16587 นาย ณฐัพล แกว้ศรนีวม
2 16590 นาย ธนญัธร น ้าลกึ
3 16597 นาย ระพพีฒัน์ พว่งเฟ่ือง
4 16599 นาย วรีภทัร์ เศรษฐชยัน้อย
5 16604 นาย อภณิฐั เสารแ์กว้
6 16643 นาย ธนกร หมวกแกว้
7 16644 นาย ธนวฒัน์ ไชยศร
8 16646 นาย ธชัพล ฉิมาภาคย์
9 16654 นาย พชรกร ชติชลธาร
10 16656 นาย พรีวสั ทววีฒันามานนท์
11 16659 นาย ยุทธพร แปลงวงค์
12 16661 นาย รณวรี์ กนกพรรกัษ์
13 16665 นาย สุทธภิทัร เลศินธิพิรชยั
14 16692 นาย ทรนง สมพงษ์
15 16696 นาย ธรีธ์วชั พนัธุส์ุวรรณ์
16 16717 นาย สริเิดช ธรีเดชสหทรพัย์
17 17144 นาย จริโรจน์ วงศเ์จษฏาสกลุ
18 16608 น.ส. ชญานศิ นนทเ์จรญิ
19 16621 น.ส. นชิานาฏ เหมกงั
20 16625 น.ส. มนสันนัท์ ดวงพรหม
21 16629 น.ส. สุชญัญา แควน้อย
22 16630 น.ส. สุมาลี จนัทรส์วสัดิ ์
23 16672 น.ส. ขวญัชนก โยธะการี
24 16674 น.ส. ธนพร เพง็แจง้
25 16675 น.ส. นพมาศ อู๊ดน้อย
26 16677 น.ส. พชิชาพร ทองสอาด
27 16678 น.ส. ภาวณิี จริะรตันวงศ์
28 16680 น.ส. ศริภสัสร เตบิโต
29 16720 น.ส. จนัทรจ์ริา ดาราเมอืง
30 16723 น.ส. นนทญิา กองทอง
31 16732 น.ส. สุนสิา ดาวเรอืง
32 16956 น.ส. ชลธชิา ใจธรรม
33 16966 น.ส. หทยัทพิย์ ศรบุีตรวงค์
34 16969 น.ส. อรณชิา สถติยพ์งษ์วฒันะ
35 17054 น.ส. ณฐัธดิา สุภาพนัธ์
36 17151 น.ส. มณฑกานต์ โตแกว้
37 17872 น.ส. ชลธชิา พมิพท์ราย

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/4   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563

แผนการเรยีน  วทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์
ครทูีป่รกึษา   

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16735 นาย กษดิศิ องิคเพยีรกลุ
2 16736 นาย เจตณฐั เต่าทอง
3 16741 นาย ธราเทพ ณวิชัราภรณ์
4 16748 นาย พพิฒันชยั ยางธสิาร
5 16749 นาย พทุธรกัษ์ รอดมว่ง
6 16792 นาย ปรมตัถ์ นิ่มน้อย
7 16846 นาย ปวรศิร์ จงเจอืกลาง
8 16849 นาย รชัพล หมืน่ยงค์
9 16888 นาย ดนุพร ตัง้จติตรง
10 16894 นาย ธรณ์ธนัย์ อุณหกานต์
11 16976 นาย จริายุตม์ อยู่อ่วม
12 16985 นาย ธรีเดช นุ้ยเนยีม
13 16998 นาย สุภกติติ ์ เทยีนสวา่ง
14 16755 น.ส. กนกพร เนยีมเนตร
15 16758 น.ส. กานตพ์ทิชา โชควทิยานุกลุ
16 16770 น.ส. ธนัยช์นก สุขสถาน
17 16776 น.ส. พชิชาพร พฤกษพานชิ
18 16778 น.ส. แพรรมัภา หอมกลิน่
19 16802 น.ส. กลุธรา โมกไธสง
20 16807 น.ส. โชตริส โชตวิรกลุเพิม่ผล
21 16808 น.ส. ณพชิญา กลิน่ฉุย
22 16829 น.ส. ศริพิรรณ สุขดี
23 16830 น.ส. โศภษิฐ์ แยม้กระจ่าง
24 16831 น.ส. สุภาพงษ์ สตัยธ์รรมรงัษี
25 16867 น.ส. ธนาภรณ์ บางใบ
26 16869 น.ส. ธมัมกิา ศรเีสวต
27 16873 น.ส. ปวณ์ีธดิา คา่ไทยสง
28 16876 น.ส. พรจริา อกัษรคง
29 16878 น.ส. พชัรวภิา ศริวิรรณ์
30 16882 น.ส. ศรดุา เลือ่นยศ
31 16924 น.ส. วชริญาณ์ สุขบูรณ์
32 16926 น.ส. ศศกิร อรณุสุทธกิลุ
33 17013 น.ส. ภาวณิี ดสีมชือ่
34 17052 น.ส. กฤตมิา สุวรรณปรดีี
35 17061 น.ส. พลอยชมพู หอมกลิน่

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/5   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563

แผนการเรยีน  วทิยาศาสตร ์- คณติศาสตร ์
ครทูีป่รกึษา   

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16470 นาย ณฐัพนธ์ อทิธไิพบูลย์
2 16476 นาย พสธร นวชัเอกธนา
3 16478 นาย วรทิธิธ์ร พนัธุโ์สภณ
4 16540 นาย ธรีวฒัน์ ยิง่ถาวร
5 16546 นาย พรพรหม พมิพท์อง
6 16554 นาย ศภุกติติ ์ เพยีงงาม
7 16588 นาย ธนพล ดาวเรอืง
8 16589 นาย ธนวนิ โฮมชยัยา
9 16668 นาย อนุวฒัิ ลาแดง
10 16694 นาย ธนกฤติ อกัษรเจรญิสุข
11 16700 นาย นชิคณุ ทองเหมอืน
12 16704 นาย พงศกร วนิทะชยั
13 16713 นาย ศรญัญู งิว้ลาย
14 16715 นาย ศภุกร ผมทอง
15 16737 นาย ฉกาจ ตามบุญ
16 16837 นาย ชวมนิทร์ โพธิศ์รี
17 16838 นาย ญาณภทัร จนัทรประภา
18 16850 นาย วศกร แสงเหลา
19 16852 นาย ศวสักร บุษประทุม
20 16899 นาย ปรวฒุน์ แกว้เกตุ
21 16900 นาย ปาณรวทิญ์ ศรวีารี
22 16903 นาย วธิวนิท์ แขมชยัภมูิ
23 16908 นาย อภริกัษ์ บานพบัทอง
24 16910 นาย ฮวิโก้ รตันเทพสถติย์
25 16455 น.ส. นนัทภคั เหมาแพว้
26 16488 น.ส. ณฏัฐชา จดัชาวนา
27 16493 น.ส. วงศท์วิา ทบัทมิศรี
28 16610 น.ส. ชนดิา ยิม้จัน่
29 16671 น.ส. กลุธดิา อนุวนั
30 16681 น.ส. สุดารตัน์ พานชิย์
31 16731 น.ส. สริธิร เหมรตัน์
32 16761 น.ส. จรินนัท์ สุขแสวง
33 16765 น.ส. ชนญัญา โพธิม์ณี
34 16768 น.ส. ทพิยนารี วรรณวงษ์
35 16769 น.ส. ธนารยี์ ไกรวาส
36 16775 น.ส. พทัธนนัท์ ชมุพล
37 16779 น.ส. แพรวา เรอืงศรี
38 16858 น.ส. จริายุ ค าภรีะไพร
39 16860 น.ส. ชนกิานต์ น าพา
40 16863 น.ส. ฐตินินัท์ คุม้ตะสนิ
41 16870 น.ส. นนัทน์ภสั เทศทองมงคล
42 16880 น.ส. มนสัรนิทร์ แสงทอง
43 16959 น.ส. ในขวญั ดจีรญู
44 16967 น.ส. หรณิลญัฉนา ดาบเงนิ
45 17150 น.ส. ภทัราพร จนัทรส์องศรี

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/7   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563   

แผนการเรยีน  คณติศาสตร ์- ภาษาองักฤษ  
ครทูีป่รกึษา  

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16639 นาย เจษฏา สุขจติร
2 16686 นาย กจิรวยี์ มแีป้น
3 16687 นาย เกยีรตศิกัดิ ์ ศรไีพบูลยส์กลุ
4 16690 นาย ไชยวฒัน ลจีาด
5 16706 นาย พรีพล ทวศีรไีพบูลย์
6 16707 นาย พรีาพล เนื่องนยิม
7 16714 นาย ศวิกร ทบัทมิดี
8 16716 นาย ศภุกร อนิต๊ะนางแล
9 16718 นาย อนวชั เอีย่มสุข
10 16738 นาย ชวนนิทร์ เสนาเกา่
11 16743 นาย ธรีภทัร ศรแีสง
12 16786 นาย กติตพินัธ์ ศรเีรอืนสรอ้ย
13 16841 นาย ดนุดล ลิม้ตระกลู
14 16843 นาย ธนวศิษิ ทองนอก
15 16844 นาย ธรีภทัร พนัธุท์อง
16 16855 นาย จกัรภทัร บุญจนัทร์
17 16972 นาย กฤษดาบดนิทร์ ส าราญดี
18 16994 นาย รจุดนยั บุญถนอม
19 16670 น.ส. กมลพรรณ ดวงจนัทรท์า
20 16679 น.ส. วภิาดา พทุธภิควตั
21 16682 น.ส. สุทาทพิย์ รอดหลกั
22 16722 น.ส. นจยีา โพธาราม
23 16724 น.ส. นลนิ องัสุมาลี
24 16757 น.ส. กาญจณี วเิศษสงิห์
25 16767 น.ส. ณฐัธชิา แตงเนยีม
26 16771 น.ส. นรญิญา ข าน้อย
27 16773 น.ส. นพิาดา เจรญิพร
28 16774 น.ส. พนติตา นรจนี
29 16780 น.ส. ภาวณิี ดาเดเลาะ
30 16781 น.ส. รตันสุดา บวัวรรณงาม
31 16805 น.ส. ชนกิานต์ วริะษร
32 16825 น.ส. ลกัษณพร เบญจมพรกลุ
33 16832 น.ส. หทยัชนก แกหลิง่
34 16833 น.ส. อรสิรา บุตะเคยีน
35 16862 น.ส. ญานศิา กามขนุทด
36 17001 น.ส. กญัญาพชัร แสงสวา่ง
37 17002 น.ส. กลุนดัดา ขนุวดั
38 17003 น.ส. จารภุา แสงวรา
39 17017 น.ส. สุภทัตา ปัตโชตชิยั
40 17059 น.ส. ปรมาภรณ์ เขจรรกัษ์
41 17065 น.ส. ลวิาณชิย์ อุดมพริยิะศกัย์
42 17066 น.ส. วรษิา ภฆูงั
43 17070 น.ส. อภญิญา เพง็สาธร
44 17797 น.ส. นภสัสร ทุมมานนท์
45 17880 น.ส. ปุญยวรี์ วงษ์สถติย์

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/8   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563   

แผนการเรยีน  คณติศาสตร ์- ภาษาองักฤษ 
ครทูีป่รกึษา  

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั แผน
1 16473 นาย ธวฒัน์ชยั แพง่พนม J
2 16510 นาย อภริกัษ์ จรสัเมลอืงศกัดิ ์ F
3 16538 นาย ณพวทิย์ ศกัดิร์ุ่งพงศากลุ J
4 16547 นาย พรีวฒัน์ ตารชิกลุ F
5 16549 นาย ภชูติ มัน่คง F
6 16586 นาย โชตกิลุ เกดิคลา้ย J
7 16596 นาย ภวูกร สุพฒันโสภณ F
8 16598 นาย รฐัภมูิ โคกทบัทมิ J
9 16622 นาย ปสุตวรตุม์ จารภุมู ิ J
10 16669 นาย อภชิาติ สรอ้ยค า J
11 16750 นาย ภรณัยู วณัณสุโภประสทิธิ ์ F
12 16835 นาย กฤตภาส เลศิมะเลา J
13 16836 นาย จุฑาภทัร จนัทรม์ี J
14 16839 นาย ฐากรู มณฑลวทิย์ F
15 16840 นาย ณฐัชวศิร์ มณธีรีโชติ J
16 16845 นาย ปฏญิญาวชัร แสงเทยีน F
17 16851 นาย วสุ นพฐากรกลุ F
18 16934 นาย จริายุทธ ประยรู F
19 16971 นาย กฤตธรรม ล าเนานาน F
20 16988 นาย ปุณยวรี์ จนัทรพ์ุม่ F
21 17026 นาย คณุานนท์ โพธิข์ า F
22 17029 นาย ณฐัชนนท์ แตงมาก J
23 17037 นาย พงษ์ศริิ แชม่ชืน่ F
24 17050 นาย สุบรรณ รอดสตัรู F
25 16096 น.ส. ขวญัชนก ผลอนิทรห์อม F
26 16457 น.ส. นมิมดิา ภทัทยิธนี J
27 16530 น.ส. ลลลิ คงแกว้ J
28 16613 น.ส. ฐติาภา คงข า J
29 16614 น.ส. ฐติชิญา ศรสีุวรรณ์ J
30 16763 น.ส. จรีะตะนนัท์ ศรนีกทอง F
31 16854 น.ส. กติตกิาญจน์ ศรหีนองพอก F
32 16856 น.ส. จารวุรรณ สมใจเรา J
33 16857 น.ส. จริายุ รตันน้อย F
34 16859 น.ส. จรีนนัท์ รุ่งโรจน์ J
35 16865 น.ส. ณฐัวดี สุนาวี J
36 16868 น.ส. ธนัยช์นก พเิรนทร F
37 16871 น.ส. บุญสติา นิ่มนวล F
38 16874 น.ส. ปวณีา เพิม่ชาติ F
39 16877 น.ส. พรรณภทัร เกตุแกว้ J
40 16879 น.ส. ภทัรานษิฐ์ พงษ์เทศ J
41 16883 น.ส. ศศกิานต์ ส าราญรืน่ J
42 16955 น.ส. กนัตชิา แซ่ตัง้ J
43 17004 น.ส. จุฑาทพิย์ อน้จนี J
44 17005 น.ส. ชวศิา จนีเสน F
45 17007 น.ส. ธวลัหทยั เจรญิผล F

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/9   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563

แผนการเรยีน  ภาษาองักฤษ - ภาษาญี่ปุ่ น และ ภาษาองักฤษ - ภาษาฝรัง่เศส
ครทูีป่รกึษา  

ชือ่  -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ าตวั
1 16467 นาย จติตกาญจน์ ทามาตร
2 16469 นาย ณชนนม์ สมบูรณ์
3 16548 นาย ภคณิ ด างาม
4 16664 นาย ศกุรภ์ชยั บุตรน้อย
5 16705 นาย พชรดนยั มิง่เชือ้
6 16785 นาย กอ้งภพ อาจหาญวงศ์
7 16787 นาย ณฐกรพงศ์ บุญอุ่น
8 16796 นาย เมธพีพิฒัน์ เสอืทอง
9 16800 นาย ศภุวชิญ์ บุญมาประเสรฐิ
10 16907 นาย สทิธชิยั รตันกลุ
11 16945 นาย ปวรตุม์ กสุโล
12 16990 นาย พรีะพฒัน์ ทองสระคู
13 17035 นาย บดศีร แกน่ยิง่
14 17046 นาย ศวิกร วงษ์ใหญ่
15 17145 นาย นรศิร ธดิี
16 16464 น.ส. อฐัศญาภรณ์ บุญรอด
17 16514 น.ส. กนกพร เงนิดี
18 16519 น.ส. ธณชัชา คงเหลก็
19 16529 น.ส. รสนนัท์ ค าสุวรรณ์
20 16803 น.ส. เขมมกิา ศริคิู
21 16804 น.ส. จุฑารตัน์ เผอืกพลูผล
22 16806 น.ส. ชตุกิาญจน์ จติประพฒัน์พนัธ์
23 16809 น.ส. ณฐัฐนินัท์ ยายศ
24 16810 น.ส. ณฐัธดิา พรมโพธิ ์
25 16811 น.ส. ณฐัวดี บวัเผือ่น
26 16812 น.ส. ณชิารยี์ สตัยซ์ื่อ
27 16814 น.ส. ธนพร บุญสม
28 16817 น.ส. พรทพิย์ ค าซอน
29 16820 น.ส. ฟ้าใส สอนจนัทร์
30 16823 น.ส. รสสุคนธ์ พรกิคง
31 16826 น.ส. วนิธิา ตนัตภิาสวศนิ
32 16828 น.ส. ศศมิล พึง่ฉิม
33 16875 น.ส. ปิยะธดิา เจรญิเรยีน
34 16915 น.ส. นงนภสั ชา้งสอน
35 17006 น.ส. ดวงใจ ประดษิฐสุวรรณ
36 17008 น.ส. ธญักร กอ้งไตรภพ
37 17014 น.ส. รนิรดา เศวตดษิ
38 17060 น.ส. ประภาสริิ ศรปีระเสรฐิ
39 17069 น.ส. ศภุสัญา เจรญิพรกจิวฒันา

แผนการเรยีน ภาษาองักฤษ -  ภาษาจนี    
ครทูีป่รกึษา 

ชือ่  -  สกลุ

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/10   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2563














