
เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16439 นำย ชำวนิ กจิฉตัร
2 16440 นำย ฐติวิสัส์ เกดิสวสัดิ ์
3 16442 นำย เตชติ เสนำรำช
4 16446 นำย พสุพฒัน์ ชมถนอม
5 16480 นำย ศภุชยั เลีย่มนุช
6 16498 นำย จริภทัร ทองมำก
7 16506 นำย เวโรจน์ กติตโิรจนเสถยีร
8 16507 นำย ศรณัยภ์ทัร ตัง้วรเชษฐ
9 16512 นำย อทิธกิร เนยีมจอ้ย
10 19078 นำย กติภิมู ิ ขนัธ์แกว้
11 19079 นำย ธรีดษิ บุญพงศภ์ำนุ
12 19080 นำย บำรมี ภญิโญวรคณุ
13 16453 น.ส. ขจี สุขประเสรฐิกลุ
14 16458 น.ส. พณติพมิพ์ เกตุสกลุ
15 16463 น.ส. อนงคน์ำถ บุญเกลีย้ง
16 16481 น.ส. กณัฐกิำ จนิดำทอง
17 16485 น.ส. ชนญิกำญจน์ สุขมำก
18 16515 น.ส. กฤตยำ พลอยสดใส
19 16520 น.ส. ธญัญรตัน์ เลศิวริยิำนนท์
20 16521 น.ส. ธญัญำ ตัง้วธันวบิูลย์
21 16522 น.ส. นลิตำ งำมเกตุสุข
22 16532 น.ส. ศกนุตลำ รกัษ์วงศ์
23 16533 น.ส. สขินภำ ประดำอนิทร์
24 16574 น.ส. ไปรยำพร คงทอง
25 16580 น.ส. สริปิรยีำ โสตะพรำหมณ์
26 16726 น.ส. ปุณณำสำ แจง้พลู
27 16783 น.ส. อนญัญำ ชแูกว้
28 16822 น.ส. มทุติำ เพช็รประดบั
29 19081 น.ส. ชนำนนัท์ คณำพนัธ์พงษ์
30 19082 น.ส. ญำนศิำ ภมูบิรรเจดิ
31 19083 น.ส. นชัชำ เกยีรตธินะไพบูลย์
32 19084 น.ส. พรรษชล ศำลำงำม
33 19085 น.ส. วมินพมิพ์ วฒันำธนโชติ
34 19086 น.ส. ศริดำ ลลีะสมวงษ์
35 19087 น.ส. สุพชิญำ อว้นเจรญิ
36 19088 น.ส. อกัด๊ำร อบัดุลลำ

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/1   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

โครงกำรส่งเสรมิคณติศำสตร ์– วทิยำศำสตรแ์ละภำษำองักฤษ (Math & Science English Program)  
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงศริจิรรยำ  วรรณชยั  2.นำงสำวสนิ ี โดดหนู    

ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16465 นำย กมลสทิธิ ์ บรรทอน
2 16472 นำย ธนทั ดเิรกฤทธริตุ
3 16479 นำย วศัพล ลำลนิทำ
4 16541 นำย นนทป์วธิ แป้นงำม
5 16544 นำย ปรวรรษ อยัยรจุวิงษ์
6 16551 นำย รชัชำนนท์ สุขประเสรฐิ
7 16552 นำย ศกัยศ์รณ์ ละอองศริิ
8 16553 นำย ศกิษก ลิม้ตระกลูวงศ์
9 16557 นำย อธคิม ดว้งแกว้
10 16587 นำย ณฐัพล แกว้ศรนีวม
11 16590 นำย ธนญัธร น ้ำลกึ
12 16591 นำย นฤมติ ศรพีรำว
13 16595 นำย ภำณุพงศ์ สุวรรณเครอื
14 16597 นำย ระพพีฒัน์ พว่งเฟ่ือง
15 16599 นำย วรีภทัร์ เศรษฐชยัน้อย
16 16600 นำย ศริวทิย์ ธญัญะวนั
17 16602 นำย สรยุทธ กลัน่อกัโข
18 16604 นำย อภณิฐั เสำรแ์กว้
19 16692 นำย ทรนง สมพงษ์
20 16696 นำย ธรีธ์วชั พนัธุส์ุวรรณ์
21 16717 นำย สริเิดช ธรีเดชสหทรพัย์
22 16459 น.ส. พชิชำภำ กจิสุนทร
23 16484 น.ส. จริำพร เพง่ภำคย์
24 16489 น.ส. ณฐัณชิำ นำรถพจนำนนท์
25 16526 น.ส. แพรทพิย์ รุ่งโรจน์พชัร
26 16559 น.ส. กนกพร พรปู่ ศขุ
27 16560 น.ส. กฤตยิำ ต๊อดแกว้
28 16561 น.ส. คณติำ ศรแีจ้
29 16562 น.ส. ชลลดำ พุม่แยม้
30 16563 น.ส. ฐติริตัน์ ริว้สุวรรณสกลุ
31 16567 น.ส. ธนวรรณ พนัธุบำล
32 16579 น.ส. วลิำสนิี แกว้เขยีว
33 16606 น.ส. จรินนัท์ เมอืงมล
34 16607 น.ส. ฉนัทพชิญำ คงส ำรำญ
35 16608 น.ส. ชญำนศิ นนทเ์จรญิ
36 16609 น.ส. ชนญัชดิำ ศรเีกำะ
37 16612 น.ส. โชตกิำ ศรวีชิยั
38 16617 น.ส. ธนัวนจิ แกว้ค ำ
39 16621 น.ส. นชิำนำฏ เหมกงั
40 16623 น.ส. พรรณทวิำ คงเกดิ
41 16624 น.ส. เพยีงพอ ดำศรี
42 16625 น.ส. มนสันนัท์ ดวงพรหม

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/2   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีน  วทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร ์
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงเสำวนติ  เดชคง  2.นำงสำววรรณพร  ปันรมัย ์ 3.นำยปิตวิฒัน์  เสอืสวสัดิ ์ 

ชือ่  -  สกลุ



43 16627 น.ส. วรนิธร วรรณสมพร
44 16629 น.ส. สุชญัญำ แควน้อย
45 16630 น.ส. สุมำลี จนัทรส์วสัดิ ์
46 16634 น.ส. อรสิำ บวักอง
47 16720 น.ส. จนัทรจ์ริำ ดำรำเมอืง
48 16723 น.ส. นนทญิำ กองทอง
49 16732 น.ส. สุนสิำ ดำวเรอืง

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16441 นำย ณฐัสทิธิ ์ กอ้นพรหม
2 16443 นำย นครนิทร์ แกว้ทวี
3 16449 นำย วรีวฒัน์ เด่นดวง
4 16495 นำย กฤตชญำ กลิน่เดช
5 16497 นำย กฤษณะ ชว่ยสุข
6 16508 นำย สนัตสิุข เพง็ผำสุข
7 16536 นำย ฉทัปนยั เกดิสมจติร์
8 16537 นำย ชชัวำล ฤกษ์พฒันำพพิฒัน์
9 16542 นำย นภสักร มณรีตัน์
10 16550 นำย ภมูริพี สฤษดิเ์จรญิคำ้
11 16555 นำย สกลรตัน์ รตันสกล
12 16585 นำย ชำญฉตัร นนทพนัธ์
13 16592 นำย พรีภำส หลมิตระกลู
14 16593 นำย ภทัรชนน มบุีญ
15 16601 นำย ศภุกรชยั เกง่กลำ้
16 16605 นำย อศัมเ์ดช สอนทุ่ง
17 16643 นำย ธนกร หมวกแกว้
18 16644 นำย ธนวฒัน์ ไชยศร
19 16461 น.ส. รญัชดิำ ธรรมส่องหลำ้
20 16491 น.ส. ภควรรณ จนิดำวฒัน์
21 16523 น.ส. บณัฑติำ ศรจีนัทรไ์ทร
22 16527 น.ส. ภรูสีญัณ์ น้อยบุตร
23 16558 น.ส. กชพร ตัง้พนูสุข
24 16564 น.ส. ณภทัร บ ำรงุเอือ้
25 16565 น.ส. ณฐัชยำ ล ำ้เลศิกชกร
26 16568 น.ส. ธนตัดำ บรรพตำธิ
27 16569 น.ส. ธมนวรรณ ศริขินัธ์
28 16573 น.ส. ปินปินทัธ์ รวยสงูเนนิ
29 16575 น.ส. พรลภสั ส ำแดงผล
30 16577 น.ส. รพภีร สุวรรณศรี
31 16582 น.ส. อรศิรำ ฤทธิเ์ดช
32 16583 น.ส. อลัปิรยีำ ชวนเชย
33 16615 น.ส. ณฏัฐ์ชญำ ชวูโิรจน์
34 16616 น.ส. ณฐักฤตำ มณคี ำ
35 16618 น.ส. ธรีดำ พรีเศรษฐโสภณ
36 16619 น.ส. นนัทน์ภสัร ขำวยัง่ยนื
37 16620 น.ส. นนัทม์นสั ทพิยเ์จรญิศรี
38 16626 น.ส. ลปิิกำร์ วรทวธี ำรง

ชือ่  -  สกลุ

รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/3   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563
แผนกำรเรยีน  วทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร ์

ครทูีป่รกึษำ   1.นำยหฤษฎ์  ทองมำก   2.นำยรจุน์  หำเรอืนทรง

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี



39 16632 น.ส. อภญิญ์ภทัร์ บวัหลวง
40 16670 น.ส. กมลพรรณ ดวงจนัทรท์ำ
41 16671 น.ส. กลุธดิำ อนุวนั
42 16672 น.ส. ขวญัชนก โยธะกำรี
43 16674 น.ส. ธนพร เพง็แจง้
44 16675 น.ส. นพมำศ อู๊ดน้อย
45 16677 น.ส. พชิชำพร ทองสอำด
46 16678 น.ส. ภำวณิี จริะรตันวงศ์
47 16680 น.ส. ศริภสัสร เตบิโต
48 17872 น.ส. ชลธชิำ พมิพท์รำย

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16646 นำย ธชัพล ฉิมำภำคย์
2 16654 นำย พชรกร ชติชลธำร
3 16656 นำย พรีวสั ทววีฒันำมำนนท์
4 16659 นำย ยุทธพร แปลงวงค์
5 16661 นำย รณวรี์ กนกพรรกัษ์
6 16665 นำย สุทธภิทัร เลศินธิพิรชยั
7 16735 นำย กษดิศิ องิคเพยีรกลุ
8 16736 นำย เจตณฐั เต่ำทอง
9 16741 นำย ธรำเทพ ณวิชัรำภรณ์
10 16748 นำย พพิฒันชยั ยำงธสิำร
11 16749 นำย พทุธรกัษ์ รอดมว่ง
12 16792 นำย ปรมตัถ์ นิ่มน้อย
13 16846 นำย ปวรศิร์ จงเจอืกลำง
14 16849 นำย รชัพล หมืน่ยงค์
15 16888 นำย ดนุพร ตัง้จติตรง
16 16894 นำย ธรณ์ธนัย์ อุณหกำนต์
17 16976 นำย จริำยุตม์ อยู่อ่วม
18 16985 นำย ธรีเดช นุ้ยเนยีม
19 16998 นำย สุภกติติ ์ เทยีนสวำ่ง
20 17144 นำย จริโรจน์ วงศเ์จษฏำสกลุ
21 16755 น.ส. กนกพร เนยีมเนตร
22 16758 น.ส. กำนตพ์ทิชำ โชควทิยำนุกลุ
23 16770 น.ส. ธนัยช์นก สุขสถำน
24 16776 น.ส. พชิชำพร พฤกษพำนชิ
25 16778 น.ส. แพรรมัภำ หอมกลิน่
26 16802 น.ส. กลุธรำ โมกไธสง
27 16807 น.ส. โชตริส โชตวิรกลุเพิม่ผล
28 16808 น.ส. ณพชิญำ กลิน่ฉุย
29 16829 น.ส. ศริพิรรณ สุขดี
30 16830 น.ส. โศภษิฐ์ แยม้กระจ่ำง
31 16831 น.ส. สุภำพงษ์ สตัยธ์รรมรงัษี
32 16867 น.ส. ธนำภรณ์ บำงใบ
33 16869 น.ส. ธมัมกิำ ศรเีสวต
34 16873 น.ส. ปวณ์ีธดิำ คำ่ไทยสง

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/4   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีน  วทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร ์
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงฐติชิญำ  ธนวทิยไพศำล   2. นำยบรรชำ  จนัทรม์ ัน่

ชือ่  -  สกลุ



35 16876 น.ส. พรจริำ อกัษรคง
36 16878 น.ส. พชัรวภิำ ศริวิรรณ์
37 16882 น.ส. ศรดุำ เลือ่นยศ
38 16924 น.ส. วชริญำณ์ สุขบูรณ์
39 16926 น.ส. ศศกิร อรณุสุทธกิลุ
40 16956 น.ส. ชลธชิำ ใจธรรม
41 16966 น.ส. หทยัทพิย์ ศรบุีตรวงค์
42 16968 น.ส. อนุธดิำ คงกล่อม
43 16969 น.ส. อรณชิำ สถติยพ์งษ์วฒันะ
44 17013 น.ส. ภำวณิี ดสีมชือ่
45 17052 น.ส. กฤตมิำ สุวรรณปรดีี
46 17054 น.ส. ณฐัธดิำ สุภำพนัธ์
47 17061 น.ส. พลอยชมพู หอมกลิน่
48 17151 น.ส. มณฑกำนต์ โตแกว้

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16531 นำย รชัชำนนท์ ฝนนำยำง
2 16651 นำย นำวนิ บณัฑติ
3 16662 นำย รงัสมินัตุ์ ภกัดี
4 16685 นำย กนกพล พนูวศนิมงคล
5 16896 นำย นภิทั ประไพบุรนิทร์
6 16898 นำย ปณธิำน แกว้ดี
7 16906 นำย สตวรรษ โยธะพนัธ์
8 16948 นำย รชัชำนนัท์ แสงสุวรรณ
9 16949 นำย สรยุทธ สนัตวิงศง์ำม
10 16980 นำย ณชัพล ศรยีะพนัธ์
11 16981 นำย ธนกติติ มชีพีสม
12 16995 นำย วรพงษ์ สุขสมทศัน์
13 16999 นำย อชริวชิญ์ โชตศิริริกัษ์
14 17024 นำย กนัตด์นพ์ ศริวิรธรณ์
15 17025 นำย กติตพิงษ์ คลงัสำมผง
16 17034 นำย นกัรบ คณุุ
17 17039 นำย พรีพฒัน์ พฒัน์ชว่ย
18 17042 นำย วชริวทิย์ เจรญิสุข
19 17051 นำย อรยิสจั กำละเมฆ
20 17146 นำย พรีวสั ไชยทะวงศ์
21 19089 นำย ดุษฎี บุญสทิธิ ์
22 19090 นำย อธนิยั เนตรนยั
23 16756 น.ส. กนกภรณ์ แสงพล
24 16806 น.ส. ชตุกิำญจน์ จติประพฒัน์พนัธ์
25 16818 น.ส. พรพรหม ดจีรงิ
26 16864 น.ส. ณภทัร แทวกระโทก
27 16957 น.ส. ชชัฎำภร สมบุญโต
28 16959 น.ส. ในขวญั ดจีรญู
29 16964 น.ส. รพพีฒัน์ บวัผึง้

ครทูีป่รกึษำ  1.วำ่ทีร่อ้ยเอกเอนก  แกว้เทพ  2.นำยสุชำต ิ พบิูลยว์รศกัดิ ์ 3. นำงสำวธญัลกัษณ์  เจนใจ
ชือ่  -  สกลุ

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/5   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563   

แผนกำรเรยีน  คณติศำสตร ์- ภำษำองักฤษ  



30 16967 น.ส. หรณิลญัฉนำ ดำบเงนิ
31 17011 น.ส. พรไพรนิ เปรมประวตัิ
32 17065 น.ส. ลวิำณชิย์ อุดมพริยิะศกัย์
33 17066 น.ส. วรษิำ ภฆูงั
34 17070 น.ส. อภญิญำ เพง็สำธร
35 17149 น.ส. ตรรีตัน์ รว่มชำติ
36 17150 น.ส. ภทัรำพร จนัทรส์องศรี
37 17797 น.ส. นภสัสร ทุมมำนนท์
38 19091 น.ส. วริดำ คลำ้ยมณี

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16435 นำย กฤตภิำส สุวรรณภฏั
2 16436 นำย กติตภิพ ทรพัยม์หำอุดม
3 16437 นำย จกัรนิ แซ่หวงั
4 16445 นำย พรหมพริยิะ มุง่งำม
5 16448 นำย เมธำวี เพช็รหนิ
6 16466 นำย กติตธิชั เกตุสกลุ
7 16471 นำย ธนพล บรรเจดิประดษิฐ์
8 16475 นำย นครนิทร์ จรญูพนัธุว์ณชิ
9 16496 นำย กฤตภำส ไพโรจน์
10 16503 นำย ธญัพสิษิฐ์ พืน้ทอง
11 16505 นำย วชริวทิย์ จนัทอง
12 16511 นำย อคัรชยั พนัธุศลิปำคม
13 19092 นำย กษม โพธิศ์รมีำ
14 19093 นำย ชนำธปิ ธรีะสุคนธ์
15 19094 นำย ณฐัยศ วอ่งพรรณงำม
16 19095 นำย อชติะ ฐำนไวกณูฐ์
17 16482 น.ส. กำนตพ์ชิชำ สุทธปิระภำ
18 16492 น.ส. ภทรธร พลพงษ์
19 16517 น.ส. กนัตฤ์ทยั เซีย่งฉิน
20 16570 น.ส. ปทติญำ ยีสุ่น่ศรี
21 17152 น.ส. อำรยำ ใจงำม
22 19096 น.ส. กรรณกิำร์ รืน่สวสัดิ ์
23 19097 น.ส. ดษิยวรรณ แสงสวำ่ง
24 19098 น.ส. ธญัญ์นรี เกษทววีงศ์
25 19099 น.ส. นภสสร นกสุข

ชือ่  -  สกลุ

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี

รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/6   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

หอ้งเรยีนพเิศษ  Mini English Program (MEP)   

ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำวปรยีำ  หว้ยหงษ์ทอง  2.นำงสำวธชิำภำ  นำคเสพ 



26 19100 น.ส. ปรยีนนัท์ โพธิส์ุขำ
27 19101 น.ส. มณิฐ์ประภสั ชีร้ตัน์
28 19102 น.ส. วรีสิำ แสงเงำงำม
29 19103 น.ส. สุธดิำ ส ำรำญสุขรตัน์
30 19104 น.ส. อำรยีำ อำรวีงศศ์ลิป์

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16470 นำย ณฐัพนธ์ อทิธไิพบูลย์
2 16476 นำย พสธร นวชัเอกธนำ
3 16478 นำย วรทิธิธ์ร พนัธุโ์สภณ
4 16540 นำย ธรีวฒัน์ ยิง่ถำวร
5 16546 นำย พรพรหม พมิพท์อง
6 16554 นำย ศภุกติติ ์ เพยีงงำม
7 16588 นำย ธนพล ดำวเรอืง
8 16589 นำย ธนวนิ โฮมชยัยำ
9 16694 นำย ธนกฤติ อกัษรเจรญิสุข
10 16700 นำย นชิคณุ ทองเหมอืน
11 16704 นำย พงศกร วนิทะชยั
12 16713 นำย ศรญัญู งิว้ลำย
13 16715 นำย ศภุกร ผมทอง
14 16737 นำย ฉกำจ ตำมบุญ
15 16837 นำย ชวมนิทร์ โพธิศ์รี
16 16838 นำย ญำณภทัร จนัทรประภำ
17 16850 นำย วศกร แสงเหลำ
18 16852 นำย ศวสักร บุษประทุม
19 16899 นำย ปรวฒุน์ แกว้เกตุ
20 16900 นำย ปำณรวทิญ์ ศรวีำรี
21 16903 นำย วธิวนิท์ แขมชยัภมูิ
22 16908 นำย อภริกัษ์ บำนพบัทอง

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/7   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563   

แผนกำรเรยีน  คณติศำสตร ์- ภำษำองักฤษ  
ครทูีป่รกึษำ  1.นำงสำวมนีรำศ ี ถำวรสุข   2.นำยพทิยำกร  มะลำหอม

ชือ่  -  สกลุ



23 16910 นำย ฮวิโก้ รตันเทพสถติย์
24 16455 น.ส. นนัทภคั เหมำแพว้
25 16488 น.ส. ณฏัฐชำ จดัชำวนำ
26 16493 น.ส. วงศท์วิำ ทบัทมิศรี
27 16610 น.ส. ชนดิำ ยิม้จัน่
28 16681 น.ส. สุดำรตัน์ พำนชิย์
29 16731 น.ส. สริธิร เหมรตัน์
30 16761 น.ส. จรินนัท์ สุขแสวง
31 16765 น.ส. ชนญัญำ โพธิม์ณี
32 16768 น.ส. ทพิยนำรี วรรณวงษ์
33 16769 น.ส. ธนำรยี์ ไกรวำส
34 16775 น.ส. พทัธนนัท์ ชมุพล
35 16779 น.ส. แพรวำ เรอืงศรี
36 16858 น.ส. จริำยุ ค ำภรีะไพร
37 16860 น.ส. ชนกิำนต์ น ำพำ
38 16863 น.ส. ฐตินินัท์ คุม้ตะสนิ
39 16870 น.ส. นนัทน์ภสั เทศทองมงคล
40 16880 น.ส. มนสัรนิทร์ แสงทอง

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16639 นำย เจษฏำ สุขจติร
2 16686 นำย กจิรวยี์ มแีป้น
3 16687 นำย เกยีรตศิกัดิ ์ ศรไีพบูลยส์กลุ
4 16690 นำย ไชยวฒัน ลจีำด
5 16706 นำย พรีพล ทวศีรไีพบูลย์
6 16707 นำย พรีำพล เนื่องนยิม
7 16714 นำย ศวิกร ทบัทมิดี
8 16716 นำย ศภุกร อนิต๊ะนำงแล
9 16718 นำย อนวชั เอีย่มสุข
10 16738 นำย ชวนนิทร์ เสนำเกำ่
11 16743 นำย ธรีภทัร ศรแีสง
12 16786 นำย กติตพินัธ์ ศรเีรอืนสรอ้ย
13 16841 นำย ดนุดล ลิม้ตระกลู
14 16843 นำย ธนวศิษิ ทองนอก
15 16844 นำย ธรีภทัร พนัธุท์อง
16 16855 นำย จกัรภทัร บุญจนัทร์
17 16972 นำย กฤษดำบดนิทร์ ส ำรำญดี
18 16994 นำย รจุดนยั บุญถนอม

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/8   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563   

แผนกำรเรยีน  คณติศำสตร ์- ภำษำองักฤษ 
ครทูีป่รกึษำ  1.นำงสำวจติตมำสฑ ์ แจง้ใจ  2.นำงสำวอำภสัรำ  ไกรนำจนัทร์

ชือ่  -  สกลุ



19 16679 น.ส. วภิำดำ พทุธภิควตั
20 16682 น.ส. สุทำทพิย์ รอดหลกั
21 16722 น.ส. นจยีำ โพธำรำม
22 16724 น.ส. นลนิ องัสุมำลี
23 16757 น.ส. กำญจณี วเิศษสงิห์
24 16767 น.ส. ณฐัธชิำ แตงเนยีม
25 16771 น.ส. นรญิญำ ข ำน้อย
26 16773 น.ส. นพิำดำ เจรญิพร
27 16774 น.ส. พนติตำ นรจนี
28 16780 น.ส. ภำวณิี ดำเดเลำะ
29 16781 น.ส. รตันสุดำ บวัวรรณงำม
30 16805 น.ส. ชนกิำนต์ วริะษร
31 16825 น.ส. ลกัษณพร เบญจมพรกลุ
32 16832 น.ส. หทยัชนก แกหลิง่
33 16833 น.ส. อรสิรำ บุตะเคยีน
34 16862 น.ส. ญำนศิำ กำมขนุทด
35 17001 น.ส. กญัญำพชัร แสงสวำ่ง
36 17002 น.ส. กลุนดัดำ ขนุวดั
37 17003 น.ส. จำรภุำ แสงวรำ
38 17017 น.ส. สุภทัตำ ปัตโชตชิยั
39 17059 น.ส. ปรมำภรณ์ เขจรรกัษ์
40 17880 น.ส. ปุญยวรี์ วงษ์สถติย์

เลขที่ เลขประจ ำตวั แผน
1 16473 นำย ธวฒัน์ชยั แพง่พนม J
2 16510 นำย อภริกัษ์ จรสัเมลอืงศกัดิ ์ F
3 16538 นำย ณพวทิย์ ศกัดิร์ุ่งพงศำกลุ J
4 16547 นำย พรีวฒัน์ ตำรชิกลุ F
5 16549 นำย ภชูติ มัน่คง F
6 16586 นำย โชตกิลุ เกดิคลำ้ย J
7 16596 นำย ภวูกร สุพฒันโสภณ F
8 16598 นำย รฐัภมูิ โคกทบัทมิ J
9 16622 นำย ปสุตวรตุม์ จำรภุมู ิ J
10 16669 นำย อภชิำติ สรอ้ยค ำ J
11 16750 นำย ภรณัยู วณัณสุโภประสทิธิ ์ F
12 16835 นำย กฤตภำส เลศิมะเลำ J
13 16836 นำย จุฑำภทัร จนัทรม์ี J
14 16839 นำย ฐำกรู มณฑลวทิย์ F

แผนกำรเรยีน  ภำษำองักฤษ - ภำษำญี่ปุ่ น และ ภำษำองักฤษ - ภำษำฝรัง่เศส
ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำวจดิำภำ  อุ่นสุดคลอง  2.นำยต ำรำ  ชำตกิำนนท ์ 3.นำงสำวสุวรำ  คงวภิำค 

ชือ่  -  สกลุ

รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/9   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563
โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี



15 16840 นำย ณฐัชวศิร์ มณธีรีโชติ J
16 16845 นำย ปฏญิญำวชัร แสงเทยีน F
17 16851 นำย วสุ นพฐำกรกลุ F
18 16934 นำย จริำยุทธ ประยรู F
19 16971 นำย กฤตธรรม ล ำเนำนำน F
20 16988 นำย ปุณยวรี์ จนัทรพ์ุม่ F
21 17026 นำย คณุำนนท์ โพธิข์ ำ F
22 17029 นำย ณฐัชนนท์ แตงมำก J
23 17037 นำย พงษ์ศริิ แชม่ชืน่ F
24 17049 นำย สทิธชิยั โตทองหลำง J
25 17050 นำย สุบรรณ รอดสตัรู F
26 16096 น.ส. ขวญัชนก ผลอนิทรห์อม F
27 16457 น.ส. นมิมดิำ ภทัทยิธนี J
28 16530 น.ส. ลลลิ คงแกว้ J
29 16613 น.ส. ฐติำภำ คงข ำ J
30 16614 น.ส. ฐติชิญำ ศรสีุวรรณ์ J
31 16763 น.ส. จรีะตะนนัท์ ศรนีกทอง F
32 16854 น.ส. กติตกิำญจน์ ศรหีนองพอก F
33 16856 น.ส. จำรวุรรณ สมใจเรำ J
34 16857 น.ส. จริำยุ รตันน้อย F
35 16859 น.ส. จรีนนัท์ รุ่งโรจน์ J
36 16865 น.ส. ณฐัวดี สุนำวี J
37 16868 น.ส. ธนัยช์นก พเิรนทร F
38 16871 น.ส. บุญสติำ นิ่มนวล F
39 16874 น.ส. ปวณีำ เพิม่ชำติ F
40 16877 น.ส. พรรณภทัร เกตุแกว้ J
41 16879 น.ส. ภทัรำนษิฐ์ พงษ์เทศ J
42 16883 น.ส. ศศกิำนต์ ส ำรำญรืน่ J
43 16955 น.ส. กนัตชิำ แซ่ตัง้ J
44 17004 น.ส. จุฑำทพิย์ อน้จนี J
45 17005 น.ส. ชวศิำ จนีเสน F
46 17007 น.ส. ธวลัหทยั เจรญิผล F

เลขที่ เลขประจ ำตวั
1 16467 นำย จติตกำญจน์ ทำมำตร
2 16469 นำย ณชนนม์ สมบูรณ์
3 16548 นำย ภคณิ ด ำงำม
4 16664 นำย ศกุรภ์ชยั บุตรน้อย
5 16668 นำย อนุวฒัิ ลำแดง
6 16705 นำย พชรดนยั มิง่เชือ้
7 16785 นำย กอ้งภพ อำจหำญวงศ์
8 16787 นำย ณฐกรพงศ์ บุญอุ่น
9 16796 นำย เมธพีพิฒัน์ เสอืทอง
10 16800 นำย ศภุวชิญ์ บุญมำประเสรฐิ
11 16907 นำย สทิธชิยั รตันกลุ

ครทูีป่รกึษำ 1.นำงสำวพมินภำ  โสภำกลุ  2.นำงสำวธมกร  เพชรทะจนัทร ์ 3.นำงสำววนสันนัท ์ อนิทรบ ำรงุ
ชือ่  -  สกลุ

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รำยชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 4/10   ภำคเรยีนที ่ 1  ปีกำรศกึษำ 2563

แผนกำรเรยีน ภำษำองักฤษ -  ภำษำจนี    



12 16945 นำย ปวรตุม์ กสุโล
13 16990 นำย พรีะพฒัน์ ทองสระคู
14 17035 นำย บดศีร แกน่ยิง่
15 17046 นำย ศวิกร วงษ์ใหญ่
16 17145 นำย นรศิร ธดิี
17 19105 นำย สรภนินัฒ์ ศภุสงัข์
18 16464 น.ส. อฐัศญำภรณ์ บุญรอด
19 16514 น.ส. กนกพร เงนิดี
20 16519 น.ส. ธณชัชำ คงเหลก็
21 16529 น.ส. รสนนัท์ ค ำสุวรรณ์
22 16803 น.ส. เขมมกิำ ศริคิู
23 16804 น.ส. จุฑำรตัน์ เผอืกพลูผล
24 16809 น.ส. ณฐัฐนินัท์ ยำยศ
25 16810 น.ส. ณฐัธดิำ พรมโพธิ ์
26 16811 น.ส. ณฐัวดี บวัเผือ่น
27 16812 น.ส. ณชิำรยี์ สตัยซ์ื่อ
28 16814 น.ส. ธนพร บุญสม
29 16817 น.ส. พรทพิย์ ค ำซอน
30 16820 น.ส. ฟ้ำใส สอนจนัทร์
31 16823 น.ส. รสสุคนธ์ พรกิคง
32 16826 น.ส. วนิธิำ ตนัตภิำสวศนิ
33 16828 น.ส. ศศมิล พึง่ฉิม
34 16875 น.ส. ปิยะธดิำ เจรญิเรยีน
35 16915 น.ส. นงนภสั ชำ้งสอน
36 17006 น.ส. ดวงใจ ประดษิฐสุวรรณ
37 17008 น.ส. ธญักร กอ้งไตรภพ
38 17014 น.ส. รนิรดำ เศวตดษิ
39 17060 น.ส. ประภำสริิ ศรปีระเสรฐิ
40 17069 น.ส. ศภุสัญำ เจรญิพรกจิวฒันำ


