
เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18497 ด.ช. จติตวิฒันำ พนัธ์พรม
2 18498 ด.ช. เจตพฒัน์ ศริเิกษมศกัดิ ์
3 18499 ด.ช. ชวกร พมิพท์วด
4 18500 ด.ช. ณฐพงศ์ ซวัเกษม
5 18501 ด.ช. ธรรมสรณ์ จนิดำวฒัน์
6 18502 ด.ช. ธญัพสิษิฐ์ วงศพ์รมมำ
7 18503 ด.ช. ธทีตั คลำ้ยวรรณะ
8 18504 ด.ช. ธรีโชติ ช ำนำญสงิห์
9 18505 ด.ช. ธรีภทัร นุตวงษ์
10 18506 ด.ช. นทัธวฒัน์ เอกสทิธิ ์
11 18507 ด.ช. พนธกร วเิชษฐ์พนัธุ์
12 18508 ด.ช. พรรษวฒุิ สุโยธธีนรตัน์
13 18509 ด.ช. ศริชิยั บุญพงศ์
14 18510 ด.ช. อุดมโชค กจิเจรญิ
15 18511 ด.ช. เอกรฐั ยศสุพรหม
16 18512 ด.ญ. กวนิตรำ ชยันวสนิ
17 18513 ด.ญ. กษมิำ โชตแิสง
18 18514 ด.ญ. กญัญำณฐั โสตถกิพนัธุ์
19 18515 ด.ญ. จรรยพร ศศโิอภำส
20 18516 ด.ญ. ญำณศิำ สุวทิยำคม
21 18517 ด.ญ. ดวงฤทยั แสนสุข
22 18518 ด.ญ. ธนัยช์นก เพชรนอก
23 18519 ด.ญ. นทัธ์ชนนั เอมพำนชิ
24 18520 ด.ญ. นสิรนี รำบเรยีบ
25 18521 ด.ญ. บณัฑติำมำศ รตันกนัทำ
26 18522 ด.ญ. ศศกิำญจน์ รตัน์ธนู
27 18523 ด.ญ. ศภุสิรำ รตันำ
28 18524 ด.ญ. สุทธสริิ บุณยรตัพนัธุ์
29 18525 ด.ญ. สุพชิชำ แควน้อย

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/1    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

โครงกำรส่งเสรมิภำษำองักฤษ - คณติศำสตร–์ วทิยำศำสตร ์  (Mini English Program) 
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงจรยิำ  ศรปีระเสรฐิ  2.นำงสำวภำลดิำ  เลอศลิป์

ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18526 ด.ช. กฤษดำ แกว้ชมภู
2 18527 ด.ช. ชนกนัต์ เตม็รกัษ์
3 18528 ด.ช. ชนะโชติ รตันปนดัดำ
4 18529 ด.ช. ชนำวทิย์ อทิธพิรพสิฐิ
5 18530 ด.ช. ญำณวฒัน์ อุ่นสุข
6 18531 ด.ช. ทศรสัมิ ์ แสงจนัทรศ์รี
7 18532 ด.ช. นนท์ มฮูมัหมดั
8 18533 ด.ช. นรภทัร ณภทัรธ์นำภำ
9 18534 ด.ช. นรำวชิญ์ ธนะศวิำทรพัย์
10 18535 ด.ช. พสษิฐ์ ศรมีำก
11 18536 ด.ช. มำวนิ ซุ่นสัน้
12 18537 ด.ช. รฐันนัท์ พวงสมบตัิ
13 18538 ด.ช. ศรตุิ พนัสติิ
14 18539 ด.ช. โสภณวชิญ์ ชยัวรรณสทิธิ ์
15 18540 ด.ช. อภยัภทัร ชำวเรอืหกั
16 18541 ด.ช. อคัฤณ ชยัขนัธ์
17 18542 ด.ญ. ครษิฐำ เนตรวจิติร์
18 18543 ด.ญ. ฉตัรมณี คดิกำร
19 18544 ด.ญ. ณฐัฐติำ นำคอ่อน
20 18545 ด.ญ. ณฐัณชิำ กสุุโมทย์
21 18546 ด.ญ. ธญักร ดำพวัพนัธ์
22 18547 ด.ญ. นชิำภำ เฉลมิเขตต์
23 18548 ด.ญ. ปัณฑติำ น ้ำเพช็ร์
24 18549 ด.ญ. ปิยนนัท์ อ่อนสุด
25 18550 ด.ญ. ภทัรวรรณ เลก็สุทธิ ์
26 18551 ด.ญ. ลลิลนำ พลำพล
27 18552 ด.ญ. ศศริิก์ำนต์ แกว้ผอ่งศรี
28 18553 ด.ญ. ศริภิทัรำ จ ำปำ
29 18554 ด.ญ. สุธรีำ นำมบุญเรอืง
30 18555 ด.ญ. อยัรดำ ชว่ยโสภำ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/2    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

โครงกำรส่งเสรมิภำษำองักฤษ - คณติศำสตร–์ วทิยำศำสตร ์  (Mini English Program) 
ครทูีป่รกึษำ 1. นำงวรำภรณ์  เรอืงผึง้   2. นำงวศยำ  เลำปัญญพำนชิย์

ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18556 ด.ช. ฐนชลฆ์ พลภงูำ
2 18557 ด.ช. จริพฒัน์ วงษ์ศรี
3 18558 ด.ช. เจษฎำ สวนดี
4 18559 ด.ช. ชำนนท์ เคนำนนั
5 18560 ด.ช. ทรงศกัดิ ์ ศำสตรด์ ำรง
6 18561 ด.ช. ธำวนิ ศรสีวสัดิ ์
7 18562 ด.ช. นภสักร เหล่ำชนิชำติ
8 18563 ด.ช. ปิยะณฐั หอมประเสรฐิ
9 18564 ด.ช. มนญัชยั ขอดเตชะ
10 18565 ด.ช. ยศกร โพธิแ์กว้
11 18566 ด.ช. โรจนนิทร์ สุรยิชยัมณกีลุ
12 18567 ด.ช. ลภสั ผลชรุำรตัน์
13 18568 ด.ช. วศัพล อุตมำ
14 18569 ด.ช. วศิรชุ กำรกลำง
15 18570 ด.ช. ศรณัยก์ร ตัง้วรเชษฐ
16 18571 ด.ช. ศภุกร ปลืม้ใจ
17 18572 ด.ช. สรนนัท์ พทุธำนุรกัษ์
18 18573 ด.ช. สริภทัร ช ำนำญชำนนัท์
19 18574 ด.ช. สุรสทิธิ ์ ธโนปจยั
20 18575 ด.ช. เสฏฐวฒุิ พลำนุพฒัน์
21 18576 ด.ญ. กำนตช์นก อิม่เตม็
22 18577 ด.ญ. กรีตกิำ ฉีดจนัทร์
23 18578 ด.ญ. เกสร โภควณชิ
24 18579 ด.ญ. ขวญัขำ้ว อำจหยุด
25 18580 ด.ญ. จรินนัท์ จติรโคตร
26 18581 ด.ญ. จริชัญำ ข ำตรี
27 18582 ด.ญ. ทพิธดิำ รนตล์ะออง
28 18583 ด.ญ. นุชสริี อนิเทยีน
29 18584 ด.ญ. บุษยมำศ ยำเจรญิ
30 18585 ด.ญ. ฟ้ำใส สนำนคณุ
31 18586 ด.ญ. ภคันนัท์ วรนยัพนิจิ
32 18587 ด.ญ. ภทัรธดิำ อำจสำมล
33 18588 ด.ญ. มณสชิำ อิม่พนัธ์
34 18589 ด.ญ. วชัรำภรณ์ พกิลุทอง
35 18590 ด.ญ. ศภุจติรำ สทิธวิงษำ
36 18591 ด.ญ. อรสิรำ มว่งศรสีุข

โครงกำรส่งเสรมิคณติศำสตร ์– วทิยำศำสตรแ์ละภำษำองักฤษ (Math & Science English Program)
ครทูีป่รกึษำ 1. นำงสำวสุภำวด ี พึง่รุ่ง   2. นำงสำวธญัญำรตัน์  เป่ียมปำน

ชือ่ -  สกลุ

รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/3    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563
 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18592 ด.ช. กฤษดำ พุม่เจรญิ
2 18593 ด.ช. กวนิ สมบูรณ์วฒันำ
3 18594 ด.ช. กวนิภพ พงศน่์ำนโสภณ
4 18595 ด.ช. ญำโณทยั รอดแกว้
5 18596 ด.ช. ณฐวฒัน์ จนัทรม์ำทอง
6 18597 ด.ช. ทรงณภทัร ทองน้อย
7 18598 ด.ช. ธนวชิญ์ เกษรไพบูลย์
8 18599 ด.ช. นทกีำนต์ คลำ้ยบุญนำน
9 18600 ด.ช. ประทกัษ์ พนัอน้
10 18601 ด.ช. ปิยวฒัน์ จงดำ
11 18602 ด.ช. ปิยะชยั มรีุ่งเรอืง
12 18603 ด.ช. พงศช์ยุตม์ สริกิติขิจร
13 18604 ด.ช. พชร อภชินเอกสทิธิ ์
14 18605 ด.ช. พรรษวฒุิ งำมแฉลม้
15 18606 ด.ช. พสษิธ์ ยิม้มิง่
16 18607 ด.ช. พรีวชิญ์ แหวนน ้ำทพิย์
17 18608 ด.ช. ภำคนิ สงัขแ์กว้
18 18609 ด.ช. รพภีทัร เกตุสกลุ
19 18610 ด.ช. วชัรำวธุ ทองหนูนุ้ย
20 18611 ด.ช. ศวิชั สุขกลุ
21 18612 ด.ญ. ชลภสัสรณ์ สกลุพลวนั
22 18613 ด.ญ. ณชัชำรยี์ หำดอำ้น
23 18614 ด.ญ. ณฐัพมิล รตันวโิรจน์
24 18615 ด.ญ. ณชิำนนท์ คลำ้ยมณี
25 18616 ด.ญ. ณชิำนำฏ รกัแจง้
26 18617 ด.ญ. ธญัญรตัน์ พมิพด์ี
27 18618 ด.ญ. ปิยพชัร์ กติตยิศคณำพงษ์
28 18619 ด.ญ. ปุณณภำ สอำดเอีย่ม
29 18620 ด.ญ. พจณชิำ แสงเพญ็
30 18621 ด.ญ. พมิพอ์ณิทร์ พลอยงำม
31 18622 ด.ญ. มนฤทยั กนัพุม่
32 18623 ด.ญ. วรรณพรณ์ กติตสิรนนัท์
33 18624 ด.ญ. ศศกิำญจน์ สุขใย

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/4    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

โครงกำรส่งเสรมิคณติศำสตร ์– วทิยำศำสตรแ์ละภำษำองักฤษ (Math & Science English Program)
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำวศรนิรกั  นลิะปะกะ   2.นำงสำววไิลพร  วรนำม

ชือ่ -  สกลุ



34 18625 ด.ญ. ศภุพชิญ์ เลศิไตรกลุ
35 18626 ด.ญ. สุภสัสร เกศเพช็ร
36 18627 ด.ญ. อรกญัญำ โนนุตร์

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18628 ด.ช. กนัตพฒัน์ ธรรมพงษ์
2 18629 ด.ช. กติตพิล คทูองพนู
3 18630 ด.ช. ชลกำนต์ นรำนรมัย์
4 18631 ด.ช. ชษิณุพงศ์ พรหมยิม้แยม้
5 18632 ด.ช. ณฐัธญั ชำวมอญ
6 18633 ด.ช. ณฐัพงศ์ นรอยู่
7 18634 ด.ช. ธนดล สุขบญัชำชยั
8 18635 ด.ช. ธวรำห์ กองแกว้
9 18636 ด.ช. ธำวนิ เจำจำรกึ
10 18637 ด.ช. นภนัดร จติตเ์ทีย่ง
11 18638 ด.ช. นรำวชิญ์ วงัศรวีวิฒัน์
12 18639 ด.ช. นนัทน์ภสั ใยเมอืง
13 18640 ด.ช. ปุณณวชิ ไมท้อง
14 18641 ด.ช. พลำธปิ เกตุพยุง
15 18642 ด.ช. พสษิฐ์ ทองเพชร
16 18643 ด.ช. พสษิฐ์ ชณิวงค์
17 18644 ด.ช. พสุรตัน์ แกว้ศรี
18 18645 ด.ช. ภำคนิ สุขจนัทร์
19 18646 ด.ช. ภำคนิ ปรชีำเกษมกลุ
20 18647 ด.ช. ภรูติ วจิติรสุนทร
21 18648 ด.ช. อภชิำติ ศร ีสุ ธรรม 
22 18649 ด.ช. อรรถนนท์ เผอืกทอง
23 18650 ด.ช. เอือ้องักรู ศลิอำภรณ์
24 18651 ด.ญ. กญัญำ งำมในวงค์
25 18652 ด.ญ. จริชัยำ ภริมยน์ิ่ม
26 18653 ด.ญ. ชไมพร เจรญิบวัรกัชำติ
27 18654 ด.ญ. ญำนศิำ เพง็ผล
28 18655 ด.ญ. ฐติพิร บุญลอื
29 18656 ด.ญ. ฐติพิร นวกำนนท์
30 18657 ด.ญ. ณฐัธวรรณ ศรเีสวต
31 18658 ด.ญ. ตรชีฏำพร เลยีบโลก
32 18659 ด.ญ. ธญัลกัษณ์ ศรแีกว้

ชือ่ -  สกลุ
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงแสงจนัทร ์ ปัญญำสุข  2.วำ่ทีร่.ต.หญงิณฏัฐนนัท ์ แยม้นยิม

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/5    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีนวทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร ์  



33 18660 ด.ญ. ธญิำมณฐ์ แดงเดช
34 18661 ด.ญ. นนธชิำ สงัผนั
35 18662 ด.ญ. นฤทยั ประสทิธิส์ม
36 18663 ด.ญ. นนัทพร ประเสรฐิศรี
37 18664 ด.ญ. บุญรกัษำ สมมำก
38 18665 ด.ญ. ปฏญิญำ กนัต่ำย
39 18666 ด.ญ. พมิพล์ภสั อหะหมดั จุฬำ 
40 18667 ด.ญ. แพรพรรณ ไชยสงิหส์วสัดิ ์
41 18668 ด.ญ. ภวรญัชน์ ฟักสุวรรณ
42 18669 ด.ญ. ภคัญำดำวี สุวรรณรตัน์
43 18670 ด.ญ. ลภสัรดำ วจิติรโสภำ
44 18671 ด.ญ. วรรณรตัน์ พมิสำร
45 18672 ด.ญ. ศริวิรรณ ผะอบทอง
46 18673 ด.ญ. สรญัญำ วงศย์งัอยู่
47 18674 ด.ญ. สุลดัดำ บุญทวี
48 18675 ด.ญ. อำภสัรำ ตัง้อยู่เยน็

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18676 ด.ช. กนัตก์วี ตัง้ตระกลูธรรม
2 18677 ด.ช. จริำพงศ์ สุขจัน่
3 18678 ด.ช. ชยพล แซ่ลิม้
4 18679 ด.ช. ชวีำวชิญ์ นำคคง
5 18680 ด.ช. ณฐัชนน พงษ์โชติ
6 18681 ด.ช. ณฐัภณ สุขเสรี
7 18682 ด.ช. ธรำวธุ ค ำอิม่
8 18683 ด.ช. ธนัวำ เรอืงวฒันสนิ
9 18684 ด.ช. ธติิ สทิธโิสภำชยักลุ
10 18685 ด.ช. ปฏญิญำพชัร แสงเทยีน
11 18686 ด.ช. ปรำพ เนยีมหมวด
12 18687 ด.ช. ภทัรดนยั สระเสยีงดี
13 18688 ด.ช. รณกร เชีย่วกจิ
14 18689 ด.ช. รวโีรจน์ ดว้งแกว้
15 18690 ด.ช. รฐัภำคย์ สุนทรกติตวิฒัน์
16 18691 ด.ช. วรทิธิธ์ร เสมค ำ
17 18692 ด.ช. ศริวรี์ วจิติรปัญญำพร
18 18693 ด.ช. ศวิดล ทองบวั
19 18694 ด.ช. ศภุกฤต สมยวง
20 18695 ด.ช. ศภุวชิญ์ ทองดอกบวบ
21 18696 ด.ช. ศษุจรงคก์ร วนัมำนะ
22 18697 ด.ช. สมทิธ์ สุขสนิ
23 18698 ด.ช. อภวิฒัน์ ชแีกว้
24 18699 ด.ญ. กนกวรรณ พรชยัมสีุข
25 18700 ด.ญ. กำนตธ์ดิำ ปันนตินยั
26 18701 ด.ญ. คณนนัท์ ก ำลงัสอน
27 18702 ด.ญ. ชญำดำ กิง่มำลำ
28 18703 ด.ญ. ชลลดำ โคตรภกัดี

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/6    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีนวทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร ์  
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงพมิพำ  วริยิปรมตัถ ์ 2. นำยสุพรรณ  บุญกณัหำ

ชือ่ -  สกลุ



29 18704 ด.ญ. ชชัฏำภรณ์ หกพนันำ
30 18705 ด.ญ. ชญัญำนุช ขำวดี
31 18706 ด.ญ. ณชัชำ แป้นแกว้
32 18707 ด.ญ. ณชัพล กติตดิ ำรงคภ์มูิ
33 18708 ด.ญ. นภทัร สุชำตพิงษ์
34 18709 ด.ญ. นวรตัน์ กล ่ำเอม
35 18710 ด.ญ. บญัชรี เจยีมสงำ่
36 18711 ด.ญ. ปอแกว้ นุตำคม
37 18712 ด.ญ. พจัน์พญิญู เมธปัีญญำกลุ
38 18713 ด.ญ. พชิญพร สุรศกัดิช์ยัสกลุ
39 18714 ด.ญ. พมิพพ์ศิำ พวงเพชร
40 18715 ด.ญ. เมลดำ ปัญจมำนนัทกลุ
41 18716 ด.ญ. รชัฎำพร ยอดอำนนท์
42 18717 ด.ญ. รนิรดำ พนมกลุ
43 18718 ด.ญ. วรรษมน ศรวีรรณำ
44 18719 ด.ญ. ศริธิร ทมิรอด
45 18720 ด.ญ. สุชำนำฎ กลดัเลก็
46 18721 ด.ญ. สุวรนิทร์ มมีำกบำง
47 18722 ด.ญ. อภกิขณำ บุญลอืดว้ง
48 18723 ด.ญ. อรสิรำ ชำ่งศริิ

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18724 ด.ช. กนัตชำติ นำใคร
2 18725 ด.ช. กนัตพงษ์ ขนัทอง
3 18726 ด.ช. จริวฒัน์ อนิแกว้
4 18727 ด.ช. ชญำณ์นนท์ ทรพัยท์นญัเดชำ
5 18728 ด.ช. ฐปนทั พฤกษพำนชิ
6 18729 ด.ช. ณภทัร โชตชิยัสมบตัิ
7 18730 ด.ช. ณฐัพล แจ่มผำสุก
8 18731 ด.ช. ดเีนส ซงิห์
9 18732 ด.ช. ไทยำพฒัน์ กนกพรรกัษ์
10 18733 ด.ช. ธนดล คงสงูเนนิ
11 18734 ด.ช. ธนวรรธณ์ พรกิคง
12 18735 ด.ช. นเรนธร กำญจนภกัดี
13 18736 ด.ช. ปิยวฒัน์ ศรวีเิศษ
14 18737 ด.ช. ปิยะวฒัน์ ชว่ยเกดิ
15 18738 ด.ช. พรีพฒัน์ แกว้อุดร
16 18739 ด.ช. ภทัรธร เพิม่อุตส่ำห์
17 18740 ด.ช. ภำนุพล แกว้ค ำมำ
18 18741 ด.ช. ภมูภิทัร ประดบัผล
19 18742 ด.ช. รชต โพธริชัต์
20 18743 ด.ช. รชัชำนนท์ มะรอแม
21 18744 ด.ช. รฐัธรรมนูญ สุทธวิงศจ์นิดำ
22 18745 ด.ช. เรงิชยั ไพเรำะ
23 18746 ด.ช. วรเมธ ปรชีำ
24 18747 ด.ช. วฒุกิร แกว้อยู่

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/7    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีนคณติศำสตร ์- ธุรกจิ  
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสุภำภรณ์  อนิทรเ์ชือ้   2. นำยศรณัย ู ศรมีว่งพนัธุ์

ชือ่ -  สกลุ



25 18748 ด.ช. วฒุพินัธ์ บุง้ทอง
26 18749 ด.ช. ไวยวฒัน์ เอีย่มใหญ่
27 18750 ด.ช. ศภุกร เรยีบวงศำ
28 18751 ด.ช. ศภุณฐั สุวรรณวเิชยีร
29 18752 ด.ช. สุรวงศ์ มะลิ
30 18753 ด.ช. เสฎฐวฒุิ กอืสนัเทยีะ
31 18754 ด.ช. อชริะ สำยแกว้กำญจนำ
32 18755 ด.ช. อคันี คุม้รกัษำ
33 18756 ด.ช. อำฑติยำ นำถวลิ
34 18757 ด.ญ. กติตมิำ เภำวะนะ
35 18758 ด.ญ. จุฑำมำศ สบืศรี
36 18759 ด.ญ. เจนจริำ เฉยทพิย์
37 18760 ด.ญ. ญำณศิำ สนน้อย
38 18761 ด.ญ. ญำดำ ตรสีุวรรณ
39 18762 ด.ญ. ฐติำพร ศลิำปัญจะ
40 18763 ด.ญ. ณฐัชำ ทุมมนตรี
41 18764 ด.ญ. ธนภรณ์ ผำผยุค ำ
42 18765 ด.ญ. นฤพร สุวรรณ
43 18766 ด.ญ. นำรรีตัน์ เดนิจร
44 18767 ด.ญ. ปัทมพร เพช็รบ์วั
45 18768 ด.ญ. แพรพรรณ สคีง
46 18769 ด.ญ. วรรณลดำ ศรอ่ีอน
47 18770 ด.ญ. วภิำวรรณ หนูทอง
48 18771 ด.ญ. สริทิศิำ จนัทรเขยีด

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18772 ด.ช. เกตชฎำ คณูผล
2 18773 ด.ช. จริภทัร เมอืงค ำ
3 18774 ด.ช. จริฎัฐ์ บุญสมทบ
4 18775 ด.ช. ชยพทัธ์ ประทุม
5 18776 ด.ช. ชยัพทิกัษ์ นวลมยั
6 18777 ด.ช. ฐติกิร ล ำใย
7 18778 ด.ช. ณฐัพงษ์ ดงพอง
8 18779 ด.ช. ณฐัวฒุิ แกว้พลิำกลุ
9 18780 ด.ช. ธนกฤต มำละอนิทร์
10 18781 ด.ช. ธนำธปิ สุขรกั
11 18782 ด.ช. ธรำเทพ หยำง
12 18783 ด.ช. นฐกรณ์ เขยีวไคล้
13 18784 ด.ช. นนทโชค ครำ้มพมิพ์
14 18785 ด.ช. ปัณณธรณ์ แซ่เตยีว
15 18786 ด.ช. พทิกัษ์พล ศฤงคำร
16 18787 ด.ช. ภทัรนนท ์ บุญ ส่ง
17 18788 ด.ช. วชริำวธุ ยะสดีำ
18 18789 ด.ช. วสษิฐ์พล สุขสมนำวฒุิ
19 18790 ด.ช. วฒุชิยั สำยไทย
20 18791 ด.ช. สมยศ กลุกลัยำ

รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/8    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563
แผนกำรเรยีนภำษำฝรัง่เศส    

ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำวสุดำวลัย ์ สรรคพงษ์   2.นำงสำวประภำพร  กอ้นศลิำ
ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี



21 18792 ด.ช. องครกัษ์ สงิหป์ระเสรฐิ
22 18793 ด.ญ. กชพร ค ำสุนธร
23 18794 ด.ญ. กมลวรรณ สุขยิง่
24 18795 ด.ญ. กนัตก์นษิฐ์ ไชยเชษฐ์
25 18796 ด.ญ. กำนตธ์ดิำ ทองหล่อ
26 18797 ด.ญ. กลุปรญิำ ศริโิสม
27 18798 ด.ญ. จุฑำมำศ สริโิรจน์สมบตัิ
28 18799 ด.ญ. ชญำดำ ปึงวชัระสมทิธิ ์
29 18800 ด.ญ. ชตุนินัท์ พยุหะ
30 18801 ด.ญ. ณชิชำวณ์ี สริปิระจกัษ์ชำติ
31 18802 ด.ญ. นำรรีตัน์ บุญณรงค์
32 18803 ด.ญ. บณัฑติำ ทองผึง้
33 18804 ด.ญ. ปรำยฟ้ำ พลเทพ
34 18805 ด.ญ. พชัรนนัท์ แกว้สม
35 18806 ด.ญ. พชัรำพร ชำ้งสุวรรณ 
36 18807 ด.ญ. พชิญำนนิ นำมลุทำ
37 18808 ด.ญ. พมิพแ์พรวำ สำรวตัร
38 18809 ด.ญ. พรีดำ ธรีนนัทธ์นพฒัน์
39 18810 ด.ญ. ภรูชิญำ กองแปง
40 18811 ด.ญ. รำณี มนมมั
41 18812 ด.ญ. รนิรดำ พมิลสวสัดิ ์
42 18813 ด.ญ. วรนิ รกัษ์ พศินุ วรรณ เวช
43 18814 ด.ญ. ศภุลกัษณ์ ทมิเลก็
44 18815 ด.ญ. สมฤดี แสงเพง็
45 18816 ด.ญ. สุชญัสนิี เกยีรตอิมรเวช
46 18817 ด.ญ. อภสิรำ เป่ียมรอด
47 18818 ด.ญ. อำยุทยั ศรรีะศำสตร์
48 18819 ด.ญ. อำรรีตัน์ เสอืมำก

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18820 ด.ช. กรนิทร์ ค ำแกว้
2 18821 ด.ช. ชนิพฒัน์ สุขสมชล
3 18822 ด.ช. ณวฒัน์ นนทกจิไพศำล
4 18823 ด.ช. ดุลยพล ลกัขษร
5 18824 ด.ช. ไตรทศ เกตุสำย
6 18825 ด.ช. ธนชำติ นูมหนัต์
7 18826 ด.ช. ธนำพพิฒัน์ สุขโชติ
8 18827 ด.ช. นภสนิธุ์ คงคำศรี
9 18828 ด.ช. นรำวชิญ์ เหมประสำทพร
10 18829 ด.ช. บูรพำ สงัขเ์งนิ
11 18830 ด.ช. พชรพล โสปิยะ
12 18831 ด.ช. พศนิ ภบูำลชืน่
13 18832 ด.ช. ภทัรสทิธิ ์ สุขดี
14 18833 ด.ช. มรเุดช องคว์งศส์กลุ
15 18834 ด.ช. รกัษติ จนัทรตัน์
16 18835 ด.ช. เรอืงฤทธิ ์ จนัประณต

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/9    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีนภำษำจนี   
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำววชัรนิทร ์ วดัทอง  2.นำงสำวรตันำภรณ์  ผอ่นจรงุ

ชือ่ -  สกลุ



17 18836 ด.ช. วรเมธ อรยิะค ำ
18 18837 ด.ช. อธภิทัร นำนุสทิธิ ์
19 18838 ด.ช. อรยิวฏัฏ์ อคัรธนำวจิติร
20 18839 ด.ช. อทิธกิร อน้บู่
21 18840 ด.ญ. กมลชนก บวัอุไร
22 18841 ด.ญ. กฤตกิำ จนันนัท์
23 18842 ด.ญ. กำนตมิำ ชำญชยัด ำรง
24 18843 ด.ญ. ขวญัฤทยั แกว้เนตร
25 18844 ด.ญ. จติรำภรณ์ กำญธรีำนนท์
26 18845 ด.ญ. ฉตัรนฏิฐำ ถนอมพดุซำ
27 18846 ด.ญ. ชำลสิำ โยบุตรดำ
28 18847 ด.ญ. ชตุมิณฑน์ มว่งแกว้
29 18848 ด.ญ. ฐติำ รตันเดชก ำธร
30 18849 ด.ญ. ณฐักฤตำ สมมตุริมัย์
31 18850 ด.ญ. ณฐัำภรณ์ ขำ่ยมำ่น
32 18851 ด.ญ. ณฐัดิำ ยมะคปุต์
33 18852 ด.ญ. ทกัษพร บุญสมพงษ์
34 18853 ด.ญ. ทพิ พงษ์สมีำ
35 18854 ด.ญ. ธรีนิทร์ สวสัดิว์งษ์สกลุ
36 18855 ด.ญ. นริชำ กลำ้หำญ
37 18856 ด.ญ. เบญญำภำ จนัทรเ์พญ็
38 18857 ด.ญ. ปรำรถนำ วริยิะกำรณุย์
39 18858 ด.ญ. พมิพม์ำดำ พรหมทำ
40 18859 ด.ญ. ภทัรพรรณ เกดิมวีงศ์
41 18860 ด.ญ. ภทัรมำร์ เสอืทอง
42 18861 ด.ญ. มณพีพิฒัน์ เขจรแข
43 18862 ด.ญ. ศรณัรตัน์ กองนำ
44 18863 ด.ญ. ศริประภำ พรสริวิรรชัต์
45 18864 ด.ญ. ศภุำกำนต์ หงษำ
46 18865 ด.ญ. สุขฤทยั ข ำค ำ
47 18866 ด.ญ. สุภำพศั เลศินธิพิรชยั
48 18867 ด.ญ. อำฐติญำ บุญชืน่

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18868 ด.ช. กติตนินัท์ บวัเหม
2 18869 ด.ช. กติตพิล กติตอิรณุพนัธ์
3 18870 ด.ช. คคนำนต์ เจยีมสำกล
4 18871 ด.ช. จริภทัร ธนำวฒัน์วบิูลย์
5 18872 ด.ช. จริำยุ ค ำยำน
6 18873 ด.ช. ฐำปกรณ์ เยำวสงัข์
7 18874 ด.ช. ณฐกร จนัทรว์งษำ
8 18875 ด.ช. ณฐัธเนศ แตงมำก
9 18876 ด.ช. ดนยั ศรสีุข
10 18877 ด.ช. เตชนิท์ เกือ้หนุน
11 18878 ด.ช. ทวกีำญจน์ ศรพีนูพพิฒัน์
12 18879 ด.ช. เทพอนนัต์ วงศว์ริยิชำติ

ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำวสุพตัรำ  เภำนบิล   2.นำยธนพล  งอกโพธิ ์
ชือ่ -  สกลุ

แผนกำรเรยีนภำษำญี่ปุ่ น

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/10    ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563



13 18880 ด.ช. นนัทภพ บรรพจุลจนิดำ
14 18881 ด.ช. โนอำห์ ภู่พงษ์
15 18882 ด.ช. ปภณพรรธน์ นติมิงคลชยั
16 18883 ด.ช. ปรชัญ์ เนยีมหมวด
17 18884 ด.ช. พรีะ นำดอน
18 18885 ด.ช. รฐัศำสตร์ ดกีลุ
19 18886 ด.ช. วชริวชิญ์ ป่ินทอง
20 18887 ด.ช. วชัรช์ษิณุ บุญปก
21 18888 ด.ช. ศริวิฒัน์ ศริสิวสัดิ ์
22 18889 ด.ช. อชติะ รำยณสุข
23 18890 ด.ช. อธคิณุ โตต้อบ
24 18891 ด.ช. อคัรชยั ชยัรุ่งภำคยพ์สิฐิ
25 18892 ด.ช. องิครตั ศรจีรญู
26 18893 ด.ญ. กลุนดัดำ ถำพนัธ์
27 18894 ด.ญ. ขวญัจริำ ดวงแกว้
28 18895 ด.ญ. จุฑำมณจีนัทำ ธงพระยำไกร
29 18896 ด.ญ. ชนกนนัท์ เดชมว่ง
30 18897 ด.ญ. เทวี รุ่งแสง
31 18898 ด.ญ. นรกมล แดงสี
32 18899 ด.ญ. บุญนสิำ ค ำคลำ้ย
33 18900 ด.ญ. บุญรกัษ์ษำ ดดัใจงำม
34 18901 ด.ญ. ปรสัรำ ระโส
35 18902 ด.ญ. ปำณสิรำ ประเสรฐิศริสิร
36 18903 ด.ญ. ปุณณภำ เอีย่มสอำด
37 18904 ด.ญ. ภคัจริำ แตงเจรญิ
38 18905 ด.ญ. ภรูนิทรำ หล ำวรรณะ
39 18906 ด.ญ. รุ่งมณี มำลนีนัท์
40 18907 ด.ญ. วรวลญัช์ สวำวสุ
41 18908 ด.ญ. วรญัญำ สบืถิน่
42 18909 ด.ญ. วนัวสิำข์ นพแกว้
43 18910 ด.ญ. ศญำฎำ สุดยนิดี
44 18911 ด.ญ. สตรรีตัน์ สอนใจ
45 18912 ด.ญ. สรินิภำ แท่งทอง
46 18913 ด.ญ. อชริญำ ถนอมแสง
47 18914 ด.ญ. อนสัวนิ บุญเลศิไมตรี
48 18915 ด.ญ. ไอรณิ คณำววิฒัน์

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18916 ด.ช. กฤษกร นลิสม 1
2 18917 ด.ช. กตินินัท์ ช ัง่รมัย์ 2
3 18918 ด.ช. เกรกิกำนต์ โตชยัศรี 2
4 18919 ด.ช. ชนเนษฎ์ ฉิมคุม้ 2
5 18920 ด.ช. ทวศีกัดิ ์ บำลี 2
6 18921 ด.ช. เทวภมูิ เนยีมเกดิ 2
7 18922 ด.ช. ธติพิทัธ์ วรพรพสิทิธิ ์ 2
8 18923 ด.ช. นฐัพล วงษ์ค ำ 2

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/11   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีน 1.งำนอำหำรและโภชนำกำร - นำฏศลิป์  2. งำนอำหำรและโภชนำกำร - งำนเขยีนแบบ
ครทูีป่รกึษำ 1. นำงอรวรรณ  รตันะพมิำน  2.นำงสำวญำนศิำ  แสนจนัทร ์ 3. นำงสำวฐำณญิำ  มลูเมอืง

ชือ่ -  สกลุ



9 18924 ด.ช. นติธิร เอกวำนชิ 2
10 18925 ด.ช. พชร เสนวีงค์ 2
11 18926 ด.ช. พศนิ ครธุจู 2
12 18927 ด.ช. พรีภทัร พนำรนิทร์ 2
13 18928 ด.ช. ภคนิ เอีย่มรุ่งเรอืงกลุ 2
14 18929 ด.ช. ภทัรพงษ์ เอีย่มวเิศษพนัธ์ 2
15 18930 ด.ช. ภทัรพล ชรูอด 2
16 18931 ด.ช. ภมูนิทร์ ชชูืน่ 2
17 18932 ด.ช. รชัชำนนท์ หริญั 2
18 18933 ด.ช. รำมกร ตนัตเินำวรตัน์กลุ 1
19 18934 ด.ช. วศิรตุ ชืน่สวำ่ง 2
20 18935 ด.ช. สถำพร เสนวีงศ ์ณ อยุธยำ 2
21 18936 ด.ญ. กนกกร คนเพยีร 1
22 18937 ด.ญ. กนกวรรณ ศรสีงัข์ 2
23 18938 ด.ญ. เจนจริำ ดมีำก 1
24 18939 ด.ญ. ชญำนศิ หนูประสทิธิ ์ 1
25 18940 ด.ญ. ชยวรรณ ชำวดอน 2
26 18941 ด.ญ. ณชัชำ หอยสงัข์ 1
27 18942 ด.ญ. ธญัญำฎำ นำมเมอืง 1
28 18943 ด.ญ. ธนัยรตัน์ เจรญิชยั 1
29 18944 ด.ญ. ธดิำพร เสอืทอง 1
30 18945 ด.ญ. ธดิำลกัษณ์ สุขใย 1
31 18946 ด.ญ. นชิำ สนัตะกจิ 2
32 18947 ด.ญ. พอเพยีง หวำนเพลนิ 1
33 18948 ด.ญ. พณัณติำ เจตศกัดิร์ุ่งโรจน์ 1
34 18949 ด.ญ. พชิยำ พวงไชโย 1
35 18950 ด.ญ. มนทริำพร ไพรหนู 1
36 18951 ด.ญ. วรทัยำ สทิธเิดช 2
37 18952 ด.ญ. ศรณัญำ ฟักอนิทร์ 1
38 18953 ด.ญ. ศทุธดำ เป้ำเปรมบุตร 1
39 18954 ด.ญ. สุภำวณิี เสอืแสวงสนิธุ์ 1
40 18955 ด.ญ. อภชิำดำ เกตุสรอ้ย 1

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 18956 ด.ช. กติตกิร เบญจมพรกลุ 1
2 18957 ด.ช. กติพิงศ์ ถัว่สวสัดิ ์ 2
3 18958 ด.ช. จกัรนิ สนธกิำร์ 2
4 18959 ด.ช. จกัรนิ กรแกว้ 2

ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/12   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีน 1.งำนเกษตร - ดนตรไีทย -  2. งำนเกษตร - งำนอำหำรและโภชนำกำร
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงจนัทกร  แกว้เทพ  2.นำยธเนศร ์ สวสัดิว์นำกลุ



5 18960 ด.ช. ชญำนนท์ อน้จนี 2
6 18961 ด.ช. ชวนิธร อุดมชยัเดช 2
7 18962 ด.ช. ญำณวฒุิ แกว้เหลอืง 2
8 18963 ด.ช. ณฐัภทัร กำบแกว้ 2
9 18964 ด.ช. ทฆีธำดำ ทว้มอ่วม 2
10 18965 ด.ช. ธรีพนัธ์ ศรอุีทธำ 2
11 18966 ด.ช. นรชำติ คงเพช็ร 2
12 18967 ด.ช. นรภทัร พงศำปำน 2
13 18968 ด.ช. นนัทพชั มำหมืน่ 1
14 18969 ด.ช. ปฏพิทัธิ ์ ทองมณี 2
15 18970 ด.ช. พรพทิกัษ์ ขมุทอง 2
16 18971 ด.ช. พสักร เลก็กระจ่ำง 1
17 18972 ด.ช. ภำณุวฒัน์ ถำวรศริิ 1
18 18973 ด.ช. วกิรำนต์ บุญมำก 1
19 18974 ด.ช. ศตวรรษ ศภุรตัน์ 1
20 18975 ด.ช. ศภุณฐั ฤทธิเ์ดช 1
21 18976 ด.ช. โสพล คลำ้ยแยม้ 1
22 18977 ด.ช. อรยิธ์ชั คงศริิ 2
23 18978 ด.ช. อทิธพิทัธ์ แมรำ 1
24 18979 ด.ญ. กชพร ตัง้ตระกูลูธรรม 2
25 18980 ด.ญ. เขมนจิ แจ่มศรี 1
26 18981 ด.ญ. จุฑำทพิย์ ศรสีนัต์ 2
27 18982 ด.ญ. ธนทัชนนัท์ มำลยำนนท์ 2
28 18983 ด.ญ. นลนิญำ ทองสุกมำก 2
29 18984 ด.ญ. นนัรวี กลุเทีย่ง 1
30 18985 ด.ญ. นกิษำ มำลยั 1
31 18986 ด.ญ. ปิยำภรณ์ แจ่มนำม 1
32 18987 ด.ญ. พนัธติรำ สุขสรินิรินัดร 2
33 18988 ด.ญ. ภทัรวรรณ ปรำงทอง 2
34 18989 ด.ญ. ภทัรำนุสรณ์ จดัเเจง 1
35 18990 ด.ญ. เมธปรยีำ คงเจรญิ 2
36 18991 ด.ญ. ศลิำณี แซ่แต้ 1
37 18992 ด.ญ. สุธมิำ วงษำศริิ 2
38 18993 ด.ญ. หรรษำ มเียน็ 1
39 18994 ด.ญ. อโนชำ โนรี 1
40 18995 ด.ญ. อำทติยำ ผำจนัทร์ 2

เลขที่ เลขประจ ำตวั

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/13   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีน 1.งำนเกษตร - เยบ็ปักถกัรอ้ย- ดอกไมใ้บตอง  2. งำนเกษตร - ดนตรสีำกล
ครทูีป่รกึษำ 1. นำงธญัญำ  พชิยัยุทธกจิ  2.นำยภำณุพนัธุ ์ วณัณกลุ  3.นำงสำวจนัทกำนติ ์ วรรณอำภำ

ชือ่ -  สกลุ



1 18996 ด.ช. กฤตชัญ์ ไกรจนิดำ 1
2 18997 ด.ช. ขนัหมำก แกว้วงษ์ 1
3 18998 ด.ช. จกัรพนัธ์ อ ่ำมำก 2
4 18999 ด.ช. ชนำภทัร เกลีย้งหนำมเตย 2
5 19000 ด.ช. ชวนิ ปึงโฆษติ 2
6 19001 ด.ช. ณภทัร เสำทอง 2
7 19002 ด.ช. ณฎัฐภทัร สำยพลอย 2
8 19003 ด.ช. ณฐัพล อ่อนสรอ้ย 2
9 19004 ด.ช. ธนดล จนัทรห์ลง 2
10 19005 ด.ช. ธนธตั จนัทรห์ลง 2
11 19006 ด.ช. ธำดำ ถำวรศริิ 2
12 19007 ด.ช. ปุณณสนิ วงษ์สมำน 2
13 19008 ด.ช. พชรพล สำทมิ 2
14 19009 ด.ช. ยุทธพชิยั หชูยัภมูิ 1
15 19010 ด.ช. รณกร ชุม่ใจ 2
16 19011 ด.ช. ลภสั ไทยกลัน่ 2
17 19012 ด.ช. วฤทธยิำกรณ์ เวฬุวนำนกัษ์ 2
18 19013 ด.ช. ศโิรดม จติวฒันฤทธิ ์ 1
19 19014 ด.ช. สริวิฒัน์ กลัน่ไพรี 2
20 19015 ด.ช. เอกรำช สำยสำธร 2
21 19016 ด.ญ. กฤตยิำ สมพงษ์ 2
22 19017 ด.ญ. กลำงสงิหำ งำมเพรดิพริง้ 1
23 19018 ด.ญ. จนัทรำ วำรนิ 1
24 19019 ด.ญ. จนิตนำ สุดประเสรฐิ 2
25 19020 ด.ญ. จริภญิญำ วงศค์ณู 1
26 19021 ด.ญ. จริวดี สมชู 1
27 19022 ด.ญ. ชลศิำ หมดหลง 1
28 19023 ด.ญ. โชตกิำ มเีปรม 1
29 19024 ด.ญ. ญำดำ แกว้แวว 1
30 19025 ด.ญ. ฐำนกิำ ฮนิท่ำไม้ 1
31 19026 ด.ญ. ดวงพร ดใีจ 1
32 19027 ด.ญ. ธดิำรตัน์ ทำ้วฬำ 1
33 19028 ด.ญ. ปวณ์ีสุดำ แจ่มข ำ 1
34 19029 ด.ญ. ภทัรำวรี์ แกว้ไกรฤกษ์ 2
35 19030 ด.ญ. ภำวดิำ คงจรญู 1
36 19031 ด.ญ. วรำงคณำ เกตุวนั 1
37 19032 ด.ญ. ศภุกำนต์ สงัขย์ิม้ 1
38 19033 ด.ญ. สุพรรณษำ โขงออ้ม 2
39 19034 ด.ญ. อรชัพร ส ำลอ่ีอน 1
40 19035 ด.ญ. เอือ้มขวญั ดงกนัหำ 2

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 19036 ด.ช. กฤตนิ โถน้อย 1
2 19037 ด.ช. ฐติภิทัร์ เจีย่ภกัดี 2
3 19038 ด.ช. ธนทศั มเิอม 1
4 19039 ด.ช. ธนภทัร ค ำเขือ่น 1
5 19040 ด.ช. ธรำวณฐั จนัทรี 1
6 19041 ด.ช. นฐกร ขตัตยิะกำรณุ 1
7 19042 ด.ช. นพ ค ำสอนทำ 2
8 19043 ด.ช. นรวชิญ์ แกว้ทตั 2
9 19044 ด.ช. นพิพชิฌน์ สนัตเิจรญิเลศิ 1
10 19045 ด.ช. พงศภ์รีะ งำมชืน่ 2
11 19046 ด.ช. พรีน์ธิิ ทรพัยเ์กษม 1
12 19047 ด.ช. พรีพล ธรรมกจิไพโรจน์ 2
13 19048 ด.ช. ภำคภมูิ พจิติร์ 2
14 19049 ด.ช. ภำนุพงศ์ แยม้พรอ้ม 2
15 19050 ด.ช. ภมีรภทัร เสอืสรอ้ยพนัธุ์ 1
16 19051 ด.ช. ภมูสิวสัดิ ์ สนัตเ์กตุ 1
17 19052 ด.ช. วนัชยั วงษ์สมยั 2
18 19053 ด.ช. วชิญ์พงศ์ ศลิปธรรมธำดำ 2
19 19054 ด.ช. ศภุณฐั เอกธรีมงคล 2
20 19055 ด.ช. ศภุวชิญ์ คยุศรี 1
21 19056 ด.ช. อดศิร หลกัเพชร 1
22 19057 ด.ช. อภสิทิธิ ์ แสงกลิน่ 2
23 19058 ด.ญ. กนกจนัทร์ โมรำวรรณ 2
24 19059 ด.ญ. จดิำภำ ชืน่ใจชน 2
25 19060 ด.ญ. จุฑำ ดวงแกว้ 2
26 19061 ด.ญ. ฑมิพกิำ โปรสิำ 2
27 19062 ด.ญ. ณชิกำนต์ กณัหอคัรพนัธุ์ 1
28 19063 ด.ญ. ณชิำภำ มรีตัน์ 1
29 19064 ด.ญ. นภสันนัท์ พนัธุลำ 1
30 19065 ด.ญ. บณัฑติำ อ่องสนัเทีย่ะ 1
31 19066 ด.ญ. ปวณ์ีธดิำ มเีปรมปรดีิ ์ 2
32 19067 ด.ญ. ปวณีนุช จนัทรแ์ป้น 2
33 19068 ด.ญ. ปำณศิำ สุขทวี 1
34 19069 ด.ญ. แพรวำ ออมสนิ 1
35 19070 ด.ญ. ภทัรวรรณ์ นำรนิทร์ 1
36 19071 ด.ญ. มนิตรำ บวัแจง้ 2
37 19072 ด.ญ. เมธปรยีำ แกน่คง 2
38 19073 ด.ญ. ศศธิร ญำตวิงค์ 1
39 19074 ด.ญ. สกณุณี สุดแสง 2
40 19075 ด.ญ. อรศิรำ ปะนำธรรมำ 1
41 19076 ด.ญ. อรสิำ จ่ำงศรี 2
42 19077 ด.ญ. องิชนก บุรำคร 2

รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่  1/14  ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563
แผนกำรเรยีน 1.สงัคมศกึษำ - ทศันศลิป์   2. สงัคมศกึษำ - งำนประดษิฐ์

ครทูีป่รกึษำ 1.นำงกำญนกิำ  ศริจิรรยำธรรม  2.นำงสำวสุจนิดำ  สมพงษ์  3.นำยเสฏฐวฒุ ิ แกว้ดี
ชือ่ -  สกลุ


