
เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19121 ด.ช. เกยีรตศิกัดิ ์ อุปถมัภ์
2 19122 ด.ช. ณฐัวทัธ์ พงษ์พทิกัษ์กลุ
3 19123 ด.ช. ธรีดนย์ แตงอ่อน
4 19124 ด.ช. นนทพล สุทธพิงศพ์ธิาน
5 19125 ด.ช. นรวชิญ์ นิ่มปิ
6 19126 ด.ช. ปรานต์ สาคะรงัค์
7 19127 ด.ช. ปองคณุ จรินนัชยักลุ
8 19128 ด.ช. ภคัรเดช แกว้นรา
9 19129 ด.ช. ภมีวฒัน์ นดัทองคาํ
10 19130 ด.ช. วรนิทร ศริศิกัดิ ์
11 19131 ด.ช. ศภุกร นนักระโทก
12 19132 ด.ช. อณชา โรจน์สกลุวงศ์
13 19133 ด.ญ. ฐติาภรณ์ ดาศรี
14 19134 ด.ญ. ณฏัฐ์ฐญิา แกว้ผอ่งศรี
15 19135 ด.ญ. ณฐัฎ์รดา จงศริมิณกีรณ์
16 19136 ด.ญ. ณฐัณชิา เจีย่ภกัดี
17 19137 ด.ญ. ณฐันรี ฟุ้งเฟ่ืองวรชยั
18 19138 ด.ญ. ณชินนัทน์ ประจกัษ์รตันกจิ
19 19139 ด.ญ. ทกัษอร บุญเกือ้เกยีรติ
20 19140 ด.ญ. นภสัสร ขนุทรง
21 19141 ด.ญ. นฤมล องิไธสง
22 19142 ด.ญ. เนตรนภา องักนินัทน์
23 19143 ด.ญ. เบญญาภา พนัธุก์าหลง
24 19144 ด.ญ. ปฤนธสร บุญญานุกลูกจิ
25 19145 ด.ญ. พทัธ์ธรีา เชงิครีี
26 19146 ด.ญ. วราลี ชดิปรางค์
27 19147 ด.ญ. ศภุกร ทติภากาญจน์
28 19148 ด.ญ. อรสิรา รตันโชติ
29 19149 ด.ญ. อรสิา วงศก์าํแหงหาญ
30 19150 ด.ญ. แองเจลซิ เอลซิาเบท องักโุล

ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/1    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

โครงการส่งเสรมิภาษาองักฤษ - คณติศาสตร–์ วทิยาศาสตร ์  (Mini English Program) 
ครทูีป่รกึษา 1. นางจรยิา  ศรปีระเสรฐิ  2. นางสาวภาลดิา  เลอศลิป์

ช. = 12  ญ. = 18  รวม 30  คน



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19151 ด.ช. กมลพฒัน์ ราํพรรณ
2 19152 ด.ช. กติตศิกัดิ ์ จนัลาน
3 19153 ด.ช. เจรญิชยั เละเซน็
4 19154 ด.ช. ณรงคเ์ดช เลาศรรีตันชยั
5 19155 ด.ช. ณฐันนท์ ทองจนัทร์
6 19156 ด.ช. ณฐัรฐั ธรรมสริพิฤทธิ ์
7 19157 ด.ช. ตฤณ ทรพัยแ์สงส่ง
8 19158 ด.ช. เตชนิท์ รตัโนธร
9 19159 ด.ช. ธนนัทร์ฐั ศกัดาพสิุทธิ ์
10 19160 ด.ช. ปัญญวฒัน์ ธรรมส่องหลา้
11 19161 ด.ช. พพิฒัน์พงศ์ คาํสุภาพ
12 19162 ด.ช. ภาณุภาพ ตุย้เตม็วงศ์
13 19163 ด.ช. ภผูา ภผูานี
14 19164 ด.ช. ภรูนิทร์ อมัรนนัท์
15 19165 ด.ช. อโณทยั บุญอาํพล
16 19166 ด.ญ. กลัยกร แกว้วงษา
17 19167 ด.ญ. เขมสิรา กาสอน
18 19168 ด.ญ. ชวลัรตัน์ แซ่ลี้
19 19169 ด.ญ. ณฏัฐ์ชาพร จนินพตักติติ
20 19170 ด.ญ. ณฐักฤตา แรกเรยีง
21 19171 ด.ญ. น้อมเกตุ ศรสีุรกัษ์
22 19172 ด.ญ. นชิาภทัร ตามพนัธุด์ี
23 19173 ด.ญ. ปรยิากร จนัทรเ์ตม็
24 19174 ด.ญ. ปานชวีา มุง่งาม
25 19175 ด.ญ. เปมกิา วงคอุ์คะ
26 19176 ด.ญ. ไปรยา ทศันเจรญิวงศ์
27 19177 ด.ญ. แพรวา บางไตรรตัน์
28 19178 ด.ญ. ภคันนัท์ เสนวีงศ ์ณ อยุธยา
29 19179 ด.ญ. ภทัรนษิฐ์ รตันวโิรจน์
30 19180 ด.ญ. รวพิร ชวิ

ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/2    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

โครงการส่งเสรมิภาษาองักฤษ - คณติศาสตร–์ วทิยาศาสตร ์  (Mini English Program) 
ครทูีป่รกึษา นางวราภรณ์  เรอืงผึง้   2. นางวศยา  เลาปัญญพานชิย์

ช. = 15  ญ. = 15  รวม 30  คน



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19181 ด.ช. กลยธ์ชั ถิน่วงษ์เกอ
2 19182 ด.ช. ซู่อลัพ์ เออเวน
3 19183 ด.ช. ดนุวศั หดิาวรรณ
4 19184 ด.ช. ธรรมโรจน์ หาญธรรมรงค์
5 19185 ด.ช. ธรีภทัร ราํสงูเนนิ
6 19186 ด.ช. ธรีวฒัน์ รตันประทุม
7 19187 ด.ช. ปภาวนิ ฉนัทวรคณุ
8 19188 ด.ช. ปารเมศ แกว้ดอนรี
9 19189 ด.ช. ปุณณภฐัน์ ศลีเศวตศลิา
10 19190 ด.ช. พงศกรณ์ พลูสวสัดิ ์
11 19191 ด.ช. พติตนินัท์ มบุีญ
12 19192 ด.ช. ภทรพล ทองประกาศติ
13 19193 ด.ช. ภทัรวรรธ วงศส์นิสุนทร
14 19194 ด.ช. ภธูเนศ ชืน่ใจชน
15 19195 ด.ช. ววิศิน์ แซ่เตยีว
16 19196 ด.ช. อภสิทิธิ ์ ชยัเรอืงศลิป์
17 19197 ด.ญ. กลัยรกัษ์ วงศรชีู
18 19198 ด.ญ. กริตนินัท์ ขาํไพโรจน์
19 19199 ด.ญ. ชามกิา รอดดาํ
20 19200 ด.ญ. ญาตา คลา้ยสอน
21 19201 ด.ญ. ณชิรตัน์ แชม่ชุม่
22 19202 ด.ญ. นุชรยี์ วรพฤกษ์
23 19203 ด.ญ. บุณยานุช โพธิถ์งึ
24 19204 ด.ญ. ปภาวนิ หอมบรรเทงิ
25 19205 ด.ญ. ปภาวี นลิพลอย
26 19206 ด.ญ. พชิญาพร ระดาฤทธิ ์
27 19207 ด.ญ. เพชรรพี ทมิทอง
28 19208 ด.ญ. ภวรญัชน์ พธิยิะธนโชติ
29 19209 ด.ญ. ลภสัรดา สงัขส์เีหลอืบ
30 19210 ด.ญ. วรญัญา มานะเกษม
31 19211 ด.ญ. ศริภสัสร บูรณสนัติ
32 19212 ด.ญ. สรินิทรา ฟุ้งมงคลเสถยีร
33 19213 ด.ญ. สุพชิฌาย์ ดนีวลพะเนาว์
34 19214 ด.ญ. อชริญา กจิเจรญิ
35 19215 ด.ญ. อญัชษิา บูรณะภณัฑ์
36 19216 ด.ญ. อนิทรช์ญาณ์ ภทัรไ์ชยพร

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/3    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

โครงการส่งเสรมิคณติศาสตร ์– วทิยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ (Math & Science English Program)
ครทูีป่รกึษา 1. นางสาวสุภาวด ี พึง่รุ่ง   2. นางสาวธญัญารตัน์  เป่ียมปาน 

ช. = 16  ญ. = 16  รวม 36  คน
ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19217 ด.ช. กฤศกร เกตุทอง
2 19218 ด.ช. กอขา้ว ศรชยั
3 19219 ด.ช. ชวีนิ พนูกวนิทพิย์
4 19220 ด.ช. ฐติโิชติ เกดิประเสรฐิ
5 19221 ด.ช. ณฏัฐ์กร วชิชจุฑากลุ
6 19222 ด.ช. ธดากรณ์ พลอยนดั
7 19223 ด.ช. นรภทัร แกว้มณุยี์
8 19224 ด.ช. นติวิฒุิ ลีก้าํจร
9 19225 ด.ช. ปฐวรี์ บุญเทยีม
10 19226 ด.ช. พลวตั อรณุไพศาลกจิ
11 19227 ด.ช. พฒุพิงศ์ มณโีชติ
12 19228 ด.ช. ภาณุศษิฏ์ สมทุรรตันากร
13 19229 ด.ช. ภมูิ เกตุเอีย่ม
14 19230 ด.ช. ภรูทิตั พรหมวจิติ
15 19231 ด.ช. ภรูวิจัน์ บางเขยีว
16 19232 ด.ญ. กนัตก์นษิฐ์ พลูโกคยักลุ
17 19233 ด.ญ. ชลุติา วงษ์ชา
18 19234 ด.ญ. ฐตินิาถ ศรรีกัษ์
19 19235 ด.ญ. ณชัชา เศรษฐบุตร
20 19236 ด.ญ. ณฏัฐณชิา โยมเยีย่ม
21 19237 ด.ญ. ณฐัหทยั สุขใย
22 19238 ด.ญ. ณชิาภทัร ศรสีวสัดิ ์
23 19239 ด.ญ. นริชา วกิล
24 19240 ด.ญ. ปุญณศิา พทุโธ
25 19241 ด.ญ. พรนภิา ขาวเจรญิ
26 19242 ด.ญ. พรมิรดา อนิจนัทร์
27 19243 ด.ญ. พลอยรุง้ อรโุณทยักลุ
28 19244 ด.ญ. ภทัรภร สนัตนิมิติร
29 19245 ด.ญ. มนปภา เจรญิกลุ
30 19246 ด.ญ. วรศิรา พฒันกจิโชตกิลุ
31 19247 ด.ญ. วชิญาพร เหวยรมัย์
32 19248 ด.ญ. ศริชัชา อนิทะรงัษี
33 19249 ด.ญ. ศภุนติา เมอืงคาํ
34 19250 ด.ญ. สุกญัญา ทบัทมิศรี
35 19251 ด.ญ. อรพมิ ทมิแสง
36 19252 ด.ญ. อกัษรนิทร์ ลํ้าเลศิ

ชือ่ -  สกลุ

โครงการส่งเสรมิคณติศาสตร ์– วทิยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ (Math & Science English Program)
ครทูีป่รกึษา 1. นางแสงจนัทร ์ ปัญญาสุข  2. นางสาววไิลพร  วรนาม

ช. = 15  ญ. = 21  รวม 36  คน

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/4    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19253 ด.ช. กฤตพิงศ์ จตุราวชิานนัท์
2 19254 ด.ช. กฤษฎา โกวทินนท์
3 19255 ด.ช. คณนัชา ยงคธ์รีะพนัธ์
4 19256 ด.ช. ชยธร แกว้สนีวน
5 19257 ด.ช. ณฐัพล ประพนัธ์
6 19258 ด.ช. ณฐัภทัร แซ่กว๊ย
7 19259 ด.ช. ทรงภมูิ รตันชศูรี
8 19260 ด.ช. ธนกฤต ยอดทรพัย์
9 19261 ด.ช. ธนธชั เขมาวฒุานนท์
10 19262 ด.ช. ธนภทัร วงษารี
11 19263 ด.ช. ธนวชิญ์ ธรีเดชสหทรพัย์
12 19264 ด.ช ธราดล เตชะชตุนินัท์
13 19265 ด.ช. บวรศกัดิ ์ พวัวรานุเคราะห์
14 19266 ด.ช. ปรตัถกร สมัฤทธิส์ุทธิ ์
15 19267 ด.ช. พนูภริมย์ ไพโรจน์
16 19268 ด.ช. ภทัรวตั วชัระอรณุธาร
17 19269 ด.ช. ภาคนิ รตัน์โมราห์
18 19270 ด.ช. รตันเทพ ลดัลอย
19 19271 ด.ช. วรวชิ พฤกษารตันนนท์
20 19272 ด.ช. ศรณัยภ์ทัร กฤษดาธานนทร์
21 19273 ด.ช. สุทธศิกัดิ ์ วงศม์ณี
22 19274 ด.ช. สุพริกัษ์ มทีบัแลว้
23 19275 ด.ญ. จดิาภา ตัง้ทองกรู
24 19276 ด.ญ. ชญานนิ สุวรรณศริิ
25 19277 ด.ญ. ชนกานต์ ไชยสวสัดิ ์
26 19278 ด.ญ. ฐติรตี พระการณุ
27 19279 ด.ญ. ฐติญิา ขนัอาษา
28 19280 ด.ญ. ณฐักฤตา อ่อนละออ
29 19281 ด.ญ. ธญัพชิชา อดทน
30 19282 ด.ญ. เนตรณภาวลัย์ จนิดาทะจกัร
31 19283 ด.ญ. น้ํา เพช ร จนัทรค์าํ
32 19284 ด.ญ. นชิาภา เคนวงษา
33 19285 ด.ญ. เบญญาภา มลูสาร
34 19286 ด.ญ. ปภาวดี ทนตป์ระเสรฐิเวช
35 19287 ด.ญ. ปมานนั ทองหยวก
36 19288 ด.ญ. พรธรีา รุ่งเรอืง
37 19289 ด.ญ. พชัชญา มากรุ่น
38 19290 ด.ญ. ภณิปภสัร์ ฉตัรธนกลุพงศ์
39 19291 ด.ญ. รกัษยา ภกูองไชย
40 19292 ด.ญ. ลกัษมี สวสัดิไ์ธสงค์
41 19293 ด.ญ. สรินีาถ ผสุสระ
42 19294 ด.ญ. สุจติรา สุขสมยั
43 19295 ด.ญ. เหมอืนฝัน วานชิานนัท์
44 19296 ด.ญ. อชริญา ใจเพช็ร์
45 19297 ด.ญ. อฐัภญิญา สายศลิป์

ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/5    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564
ครทูีป่รกึษา 1. นางสุภาภรณ์  อนิทรเ์ชือ้  2. นางสาวสุขธนินัท ์ แจ่มประแดง

ช. = 22   ญ. = 23  รวม 45 คน



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19298 ด.ช. ชนาภทัร ศรสีุวรรณ
2 19299 ด.ช. ณกฤช เลขไวฑรูย์
3 19300 ด.ช. ณฐกรณ์ ไมไ้หว
4 19301 ด.ช. ณรงคว์ฒัน์ เผอืกพลูผล
5 19302 ด.ช. เตชากร ยนิดจีนัทร์
6 19303 ด.ช นทชยั พรมชว่ย
7 19304 ด.ช. ปณธิเิสกข์ โสตะพราหมณ์
8 19305 ด.ช. ปัณณทตั พรหมทอง
9 19306 ด.ช. พนัภตั เจรญิศรชียัรตัน์
10 19307 ด.ช. ภทัรดนยั บุญกอง
11 19308 ด.ช. ภมูรนิทร์ ศริอิกัษร
12 19309 ด.ช. วายุภกัษ์ เทอดไทย
13 19310 ด.ช. วชิญพล แกว้ขาว
14 19311 ด.ช. วธิวทิย์ สุขสวรรค์
15 19312 ด.ช. วลิลวฒัน์ อยู่วฒันา
16 19313 ด.ช. อตวิณัณ์ ฐานยิาภรณ์
17 19314 ด.ช. อนุชา เจรญิบุญ
18 19315 ด.ญ. จริศัยา หริญับูรณะ
19 19316 ด.ญ. จุฑารตัน์ เชีย่วชพูนัธ์
20 19317 ด.ญ. ชญานษิฐ์ ไพณุจติร
21 19318 ด.ญ. ชนญัธดิา แยม้สนิยิง่
22 19319 ด.ญ. ชนสิรณ์ สรอ้ยจติร
23 19320 ด.ญ. ญาณศิา คาํทบัทมิ
24 19321 ด.ญ. ณฏัฐณชิา จาํปาศร
25 19322 ด.ญ. ณฏัฐนนัท์ มธุกาธะสทสิธ์
26 19323 ด.ญ. ณฐัณชิา บวังาม
27 19324 ด.ญ. ณฐัรดา ไชยเสนา
28 19325 ด.ญ. ธมนวรรณ โฆษติเตโช
29 19326 ด.ญ. ธดิาวรรณ อนิทรโ์พธิ ์
30 19327 ด.ญ. ธรีญา สวสัดิว์งษ์สกลุ
31 19328 ด.ญ. นชิาภทัร รตันกลุ
32 19329 ด.ญ. บุษกร ดาหนองแหว้
33 19330 ด.ญ. ปภาพนิท์ ภสูาํรอง
34 19331 ด.ญ. ปาณสิรา กลิน่หอม
35 19332 ด.ญ. ปารติา สมสาย
36 19333 ด.ญ. ภวติา ศรทีบัทมิ
37 19334 ด.ญ. มานติา รกัเผือ่น
38 19335 ด.ญ. รพภีทัร ภู่ระมาด
39 19336 ด.ญ. ลกัขณาภรณ์ สุวรรณประทุม
40 19337 ด.ญ. วริาศณิี สวาทชาติ
41 19338 ด.ญ. ศรณัยพ์ร โพธิศ์รี
42 19339 ด.ญ. ศศภิาณฏัฐ์ ศรแีสงจา้ย
43 19340 ด.ญ. สริกิร แกว้จารนยั
44 19341 ด.ญ. อาภาวดี นครงัสุ
45 19342 ด.ญ. องิฟ้า โฉมเฉิด

ช. = 17   ญ. =  28  รวม  45  คน
ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/6    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

ครทูีป่รกึษา 1.นางจนัทกร  แกว้เทพ    2. นางสาวรตันาภรณ์  ผอ่นจรงุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19343 ด.ช. กฤษณะ มลู สวสัดิ ์
2 19344 ด.ช. กนัตณฐั นุ่มสวน
3 19345 ด.ช. ชดัเจน จนัทรแ์กว้
4 19346 ด.ช. ชยัยศ คลา้ยสุบรรณ์
5 19347 ด.ช. ณกรณ์ เลาะหห์มดุ
6 19348 ด.ช. ณฐกร ดอนเมอืง
7 19349 ด.ช. ณฐัวฒัน์ กลิน่ทรพัย์
8 19350 ด.ช. เตชติ จุนาศพัท์
9 19351 ด.ช. แทนคณุ กลูเกือ้
10 19352 ด.ช. ธนภทัร เขม็เพชร
11 19353 ด.ช. ธนา นธิโิชตจิริมณฑล
12 19354 ด.ช. พฒุพิงศ์ องิอนุรกัษ์สกลุ
13 19355 ด.ช. ภานุวฒัน์ สุวรรณวเิชยีร
14 19356 ด.ช. ภวูรนิทร์ สุทธปิระภา
15 19357 ด.ช. เมธี จนัทพมิพ์
16 19358 ด.ช. วจัน์กร พานชิกลุ
17 19359 ด.ช. วชัรวศิว์ แกว้เมอืง
18 19360 ด.ช. ศรณัยภ์พ แสงอรณุจรสั
19 19361 ด.ญ. กฤาณากร มายนืยง
20 19362 ด.ญ. กญัญา ถานกางสุย่
21 19363 ด.ญ. กญัญาณฐั แจ่มวลิยัพนัธุ์
22 19364 ด.ญ. กญัญาภทัร กญัญาประสทิธิ ์
23 19365 ด.ญ. กลุธดิา เกดิศรเีลก็
24 19366 ด.ญ. กลุนษิฐ์ เอีย่มสามโคก
25 19367 ด.ญ. คณุญัญา ชรีะพฒุ
26 19368 ด.ญ. จฑิาภรณ์ สบืสาย
27 19369 ด.ญ. ชตุกิาญจน์ รุ่งเรอืง
28 19370 ด.ญ. ณฐัพมิล ไชยสวสัดิ ์
29 19371 ด.ญ. ธชิา แผพ่ร
30 19372 ด.ญ. นภสวรรณ น้ําสม้
31 19373 ด.ญ. บุญญาภรณ์ วงษ์แพทย์
32 19374 ด.ญ. เปมกิา ปานวุน่
33 19375 ด.ญ. เพญ็พณิฑ์ กลํ่าคาํ
34 19376 ด.ญ. พจนนิทร์ บุญจนัทร์
35 19377 ด.ญ. พรประภา ใจตรงดี
36 19378 ด.ญ. พรมิา แกว้ลดัดา
37 19379 ด.ญ. ภษูณศิา มะเฮง็
38 19380 ด.ญ. มธุรดา เงาภู่ทอง
39 19381 ด.ญ. มานติา นลิาวงศ์
40 19382 ด.ญ. รพพีรรณ สุวรรณศรี
41 19383 ด.ญ. วชิดุา พลัลคีาํ
42 19384 ด.ญ. ศรินิทพิย์ อยู่สมบูรณ์
43 19385 ด.ญ. สุพชิญนนัทน์ กาญจนธาํรงโสภณ
44 19386 ด.ญ. สุพชิญา หวู
45 19387 ด.ญ. อรพชิา บุญญะเสนยี์

ครทูีป่รกึษา 1. นางสาววชัรนิทร ์ วดัทอง  2. นางสาวประภาพร  กอ้นศลิา
ช. = 18   ญ. =  27  รวม  45  คน

ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/7    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19388 ด.ช. จกัรกฤช อรญัชยั
2 19389 ด.ช. จริฏัฐ์ ลฬีหากาญจน์
3 19390 ด.ช. จริาพชัร ชศูรี
4 19391 ด.ช. ชนะภยั ตัน๋คดิ
5 19392 ด.ช. ชยัยศ เนตรน้อย
6 19393 ด.ช. ธนกร ชนิเจรญิวงศ์
7 19394 ด.ช. ธนกฤต ศรกีาญจนคณุ
8 19395 ด.ช. ธนกฤต เรอืงเดช
9 19396 ด.ช ธญัภพ หลวงสาร
10 19397 ด.ช. ธรีโชติ ลลีาคณาทรพัย์
11 19398 ด.ช. นนทกร เคนเหลือ่ม
12 19399 ด.ช. นนัทพงศ์ บุญพนัธ์
13 19400 ด.ช. ปฏญิญา ป่ินเกตุ
14 19401 ด.ช. ปิยวฒัน์ กววีงษ์พพิฒัน์
15 19402 ด.ช. พชรวนิท์ กลิน่กรอง
16 19403 ด.ช. พศวตั สริสิงัขเ์พชร
17 19404 ด.ช. รฐัภมูิ เวชาคม
18 19405 ด.ช. รฐัศาสตร์ นุ่มวงศ์
19 19406 ด.ช. วรเมศร์ หมัน่บรรจง
20 19407 ด.ช. วรียุทธ สุขสมบตัไิพบูลย์
21 19408 ด.ช. อภนินัท์ ชมุสุข
22 19409 ด.ญ. กชพร ศรรีะอุดม
23 19410 ด.ญ. กชมน สารสมบูรณ์
24 19411 ด.ญ. กญัญาพร วราหุล
25 19412 ด.ญ. กลัยา พลูสวสัดิ ์
26 19413 ด.ญ. กลุสิรา เทยีนทอง
27 19414 ด.ญ. จริชัญา โอ่งกลาง
28 19415 ด.ญ. ดาวนภา อุดมอาภาพงศ์
29 19416 ด.ญ. ทอฝัน หนูปุ้ย
30 19417 ด.ญ. ธรีนติิ จาํปาดบิรตันกลุ
31 19418 ด.ญ. ประภาวดี คดัคลอ้ย
32 19419 ด.ญ. ป่ินมขุ ฟองฤทธิ ์
33 19420 ด.ญ. ปิยาพชัร เป็นบุญ
34 19421 ด.ญ. ปุญญดา สงัขผ์นั
35 19422 ด.ญ. พชิญ์สนิี ป่ินเกตุ
36 19423 ด.ญ. พมิพช์นก น้อยพมิพ์
37 19424 ด.ญ. ภทัรธดิา กฤตเจรญินนท์
38 19425 ด.ญ. มทัธนา ละลาคี
39 19426 ด.ญ. วรกญัญา คงชืน่
40 19427 ด.ญ. วรญัญา กองคาํ
41 19428 ด.ญ. สญัชนนั เเสงอรณุ
42 19429 ด.ญ. สุภานชิา พนูทรพัย์
43 19430 ด.ญ. หทยัชนก ศรบุตรวงค์
44 19431 ด.ญ. อรกานต์ วงษ์นอก
45 19432 ด.ญ. อสิรยิาภา ชมภนุูช

ครทูีป่รกึษา 1. นางสาวสุพตัรา  เภานบิล  2. นางสาวศรนิรกั  นะละปะกะ
ช. =  21  ญ. =  24  รวม  45  คน

ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/8    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19433 ด.ช. กติตภิคั สรหงษ์
2 19434 ด.ช. จกัรภทัร พบวนัดี
3 19435 ด.ช. ธนกฤต แสงนคร
4 19436 ด.ช. ธนฑญัโญ จนัทรด์วง
5 19437 ด.ช. ธรีโชติ สุขประเสรฐิ
6 19438 ด.ช. ธรีภทัร์ กลุกลัยา
7 19439 ด.ช. นครนิทร์ โสรจัวงษ์เจรญิ
8 19440 ด.ช. นพวนิท์ เขยีนนลิ
9 19441 ด.ช. นราวชิญ์ แยม้บรบิูรณ์
10 19442 ด.ช. เปรมปรญิญ์ กลิน่ทพิย์
11 19443 ด.ช. พชิยัยุทธ ตัน๋คดิ
12 19444 ด.ช. ภาคภมูิ ธานี
13 19445 ด.ช. ภาวนิ แกน่เรอืง
14 19446 ด.ช. ภรูมพิฒัน์ บุญส่ง
15 19447 ด.ช. รฐนนท์ นนัทวสิุทธิ ์
16 19448 ด.ช. วรนิทร ภาระจ่า
17 19449 ด.ช. วศนิ คลา้ยมณี
18 19450 ด.ช. ศวิาดล ละหุ่ง
19 19451 ด.ช. ศกุลวฒัน์ ประดบัพลอย
20 19452 ด.ช. เอเชยี มนโมรา
21 19453 ด.ญ. เกวลนิ ทองอุทยั
22 19454 ด.ญ. กนกวรรณ ศรไีกรภกัดิ ์
23 19455 ด.ญ. จารวี ตนัสงวน
24 19456 ด.ญ. จดิาภา มกีลุ
25 19457 ด.ญ. จริาภา ชมบวัทอง
26 19458 ด.ญ. ชรรญภรณ์ พนิจิคณุ
27 19459 ด.ญ. โซเนยี ศรประสทิธิ ์
28 19460 ด.ญ. ณภาภชั ดรีกัษา
29 19461 ด.ญ. ณฐัชานนัท์ อยู่สถาน
30 19462 ด.ญ. ธนัยพร บุญชยั
31 19463 ด.ญ. นภาพร ลาเถนิ
32 19464 ด.ญ. เบญจมาศ อ่อนจติต์
33 19465 ด.ญ. ปนดัดา จติตจ์ะโปะ
34 19466 ด.ญ. ปาง ขอ้สงูเนนิ
35 19467 ด.ญ. พมิพช์นก ถนอมพลกรงั
36 19468 ด.ญ. เพยีงฟ้า แกน่กลางดอน
37 19469 ด.ญ. ภาวนา กลมไธสง
38 19470 ด.ญ. รกัษติา แกว้บุญมี
39 19471 ด.ญ. รนิรดา รุ่งเรอืง
40 19472 ด.ญ. วชริญาณ์ รามชยัเดช
41 19473 ด.ญ. วรกาญจน์ สุภาพ
42 19474 ด.ญ. วรพชิชา พราหมณ์โสภี
43 19475 ด.ญ. วรชัญา อยู่ชา
44 19476 ด.ญ. สาวติรี มานะกจิ
45 19477 ด.ญ. อญัชสิา กลุเพชรธรีะธร

รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/9    ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564
ครทูีป่รกึษา 1. นางพมิพา  วริยิปรมตัถ ์ 2. นางประไพ  เบญจวรเดช  3. นางสาวญานศิา  แสนจนัทร์

ช. =  20  ญ. =  25  รวม  45  คน
ชือ่ -  สกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19478 ด.ช. ชตุเิดช สุวรรณชลากร
2 19479 ด.ช. ณฐักติติ ์ ฐติพิรธญัภทัร์
3 19480 ด.ช. ดฐิกานต์ อนุดาํ
4 19481 ด.ช. ธนวฒัน์ พฒันโชตวิรกลุ
5 19482 ด.ช. นววรรษ อยัยรจุวิงษ์
6 19483 ด.ช. น้ําเพชร พงษ์ฉาย
7 19484 ด.ช. นลิพทัธ์ ขาววงศ์
8 19485 ด.ช. ประกาศติ รตันะผกู
9 19486 ด.ช. ภคกานต์ แสวงผล
10 19487 ด.ช. ภทัรกร โถมสนัเทยีะ
11 19488 ด.ช. ยศกร ศภุวรรณเจษฎ์
12 19489 ด.ช. ยศวรศิ ภู่คุม้
13 19490 ด.ช. วงศกร เศรษฐไีพบูลย์
14 19491 ด.ช. วรพล น้อยอรา่ม
15 19492 ด.ช. วชัรพงศ์ สมบตัจินิดา
16 19493 ด.ช. วริฬุหฉ์ตัร จงัอนิ
17 19494 ด.ช. วรีภทัร คงเจรญิพร
18 19495 ด.ช. ศตรรฆ เจรญิลาภ
19 19496 ด.ช. ศกัดา แซ่กอื
20 19497 ด.ช. ศภุกฤต มนีาภา
21 19498 ด.ช. อตคิณุ เกดิเฉ็งเมง็
22 19499 ด.ช. อศัวพงษ์ แซ่โคว้
23 19500 ด.ญ. กชพร ธรีทตัตานนท์
24 19501 ด.ญ. กมลวรรณ อุตราภาศ
25 19502 ด.ญ. กานตม์ณี ทองสุขมาก
26 19503 ด.ญ. จดิาภา เทยีนพดั
27 19504 ด.ญ. ฉตัรชญา มว่งเกดิ
28 19505 ด.ญ. ณฐพร ราชาสุธี
29 19506 ด.ญ. ธนัยพร ขนัตสิุข
30 19507 ด.ญ. นภสัรา คณุวงศ์
31 19508 ด.ญ. ปาณสิรา รอดรตัน์
32 19509 ด.ญ. พนดิา อนินุพฒัน์
33 19510 ด.ญ. พฤกรดา พรพทิกัษ์
34 19511 ด.ญ. พาฝัน สงัผนั
35 19512 ด.ญ. พชิญา แสนภมูิ
36 19513 ด.ญ. พมิลพรรณ จนีสงิหโ์ต
37 19514 ด.ญ. ภกัสดาพรรณ จงพฒันพนัธุ์
38 19515 ด.ญ. รจุนยี์ แสนสุขทวทีรพัย์
39 19516 ด.ญ. ลภสัลดา วรนาม
40 19517 ด.ญ. ศลษิา ใจซื่อ
41 19518 ด.ญ. ศริณุิภา ไชยวงษ์
42 19519 ด.ญ. ศภุกานต์ จติโสภา
43 19520 ด.ญ. สรลัชนา อมัถาวร
44 19521 ด.ญ. สุนษิา เสาโมก
45 19522 ด.ญ. อารยา วตัรสติ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/10   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

ครทูีป่รกึษา 1. นางธญัญา  พชิยัยุทธกจิ   2. นายศรณัย ู ศรมีว่งพนัธุ ์ 3. นางสาวสุจนิดา  สมพงษ์
ช. =  22  ญ. =  23  รวม  45  คน

ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19523 ด.ช. กฤตภาส เอยีดชว่ย
2 19524 ด.ช. กรวชิญ์ มะรอแม
3 19525 ด.ช. กฤชณรงค์ รืน่จนัทร์
4 19526 ด.ช. กวนิภพ พนัธ์ศรี
5 19527 ด.ช. กลุเดช ทองดี
6 19528 ด.ช. ชยรพ แซ่เตยี
7 19529 ด.ช. ฐปนวฒัน์ พลานุพฒัน์
8 19530 ด.ช. เตชติ ทพิยเสนา
9 19531 ด.ช. ธนกร แซ่บู้
10 19532 ด.ช. ธาดา วรรณา
11 19533 ด.ช. ธาวนิ โตทมิ
12 19534 ด.ช. ปภาเทพ พรงึมณี
13 19535 ด.ช. พงศธร ปานดาํ
14 19536 ด.ช. พงศพศั มะปะเภา
15 19537 ด.ช. พรีวฒุิ รดัคุย่
16 19538 ด.ช. พรีะเดช พดัโท
17 19539 ด.ช. พรีศกัดิ ์ น้อยคง
18 19540 ด.ช. ภานุวชิญ์ การชงดั
19 19541 ด.ช. ยศกร โถน้อย
20 19542 ด.ช รฐนล เจอืบุญ
21 19543 ด.ช. สรธร หริญันุชนาถ
22 19544 ด.ช. อนาวนิ ทรพัยเ์กษม
23 19545 ด.ช. อคัรพนธ์ ชยักจิ
24 19546 ด.ช. เอทาน บูรด์เิอร์
25 19547 ด.ญ. กญัญาณฐั แพงพา
26 19548 ด.ญ. เขมจริา ราชกจิ
27 19549 ด.ญ. ชญาพฒัน์ สงา่ศรรีฐัพล
28 19550 ด.ญ. ชนนกิานต์ แกว้เขยีว
29 19551 ด.ญ. ชนฐัปภา ขนัธเขตต์
30 19552 ด.ญ. ชลธชิา บุญประเสรฐิ
31 19553 ด.ญ. ณฐัฐาวรีนุช สกลุจติรประเสรฐิ
32 19554 ด.ญ. ณฐัณชิา รณศริิ
33 19555 ด.ญ. ถนอมวรรณ เตบิโต
34 19556 ด.ญ. นนัทนชั เบญจทรพัย์
35 19557 ด.ญ. ปัณฑติา ทาดาจนัทร์
36 19558 ด.ญ. ปิยธดิา วงษ์ศรจีนัทร์
37 19559 ด.ญ. เพชรลดา สวนแกว้มณี
38 19560 ด.ญ. แพรวผกา เรอืงอุดม
39 19561 ด.ญ. มารสิา จติรเ์ลศิ
40 19562 ด.ญ. วริญัญา ทบัวงษ์
41 19563 ด.ญ. วริลัยุพา โกษาจนัทร์
42 19564 ด.ญ. ศริญิญา เวชกามา
43 19565 ด.ญ. อรสิา เหลอืจนัทร์
44 19566 ด.ญ. อญัณฐัฎ์ ทพิยช์ืน่
45 19567 ด.ญ. อมิ อาจพงษ์

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/11   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564
ครทูีป่รกึษา 1. นางอรวรรณ  รตันะพมิาน  2. นางสาวสุดาวลัย ์ สรรคพงษ์

ช. =  24  ญ. =  21  รวม  45  คน
ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19568 ด.ช. กฤษธนะ เทพวงค์
2 19569 ด.ช. ชนาเมธ ทุมรตัน์
3 19570 ด.ช. ชยัมงคล ธรีกลุธนโชติ
4 19571 ด.ช. ทศพร ฉ่ําวงศ์
5 19572 ด.ช. แทนคณุ มากมลู
6 19573 ด.ช. ธนานุกลู ทรพัยค์ง
7 19574 ด.ช. ธรีะพงษ์ พรหมอยู่
8 19575 ด.ช. นฤชล จกัขจุนัทร์
9 19576 ด.ช. ปัณณทตั สุขรตัน์
10 19577 ด.ช. พรพพิทัธ์พงศ์ คงคา
11 19578 ด.ช. พรีณฐั เลขยนั
12 19579 ด.ช. เพชรแกว้ เพิม่พนู
13 19580 ด.ช. ภดูศิ สุขเตชศริิ
14 19581 ด.ช. ภมูพิฒัน์ เตชนอก
15 19582 ด.ช. ภรูนิท์ วงเวยีน
16 19583 ด.ช. เมธา อาํนวยโยธนิ
17 19584 ด.ช. ศภุณฏัฐ์ สุวรรณประเสรฐิ
18 19585 ด.ช. สุปกาจน์ สเีหลอืง
19 19586 ด.ช. อชติพล สุภรศรี
20 19587 ด.ช. อธภิทัร จอกลอย
21 19588 ด.ช. อนาวนิ อารยีร์กัษ์
22 19589 ด.ช. อคัรพล ปะตากะยงั
23 19590 ด.ช. อาํพนั ทาฟุ่น
24 19591 ด.ญ. กวนิธดิา คาํจนี
25 19592 ด.ญ. กานตธ์ดิา พรมแดน
26 19593 ด.ญ. ชนญัธดิา จีเ๋อ๋ย
27 19594 ด.ญ. ญาณภทัร รุ่งนยิม
28 19595 ด.ญ. ณฐัมล มรีอด
29 19596 ด.ญ. เตม็สริิ ทาํนองดี
30 19597 ด.ญ. ทชิากร แกว้อุดมวชัระ
31 19598 ด.ญ. ธญัญลกัษณ์ คาํเกลีย้ง
32 19599 ด.ญ. ธารณิี การบรรจง
33 19600 ด.ญ. ปภาอร ขาํทรพัย์
34 19601 ด.ญ. ปานณดิา เจรญิผล
35 19602 ด.ญ. พรชนก รกัภริมย์
36 19603 ด.ญ. เพญ็รพี เทพอาษา
37 19604 ด.ญ. มนพร กจิสงวน
38 19605 ด.ญ. มณัฑติา ตยิะธนากลู
39 19606 ด.ญ. วรศิรา มสัการ
40 19607 ด.ญ. เหมอืนฝัน สงัผนั
41 19608 ด.ญ. อมลรดา เเสงดาว
42 19609 ด.ญ. อภสิรา หอยสงัข์
43 19610 ด.ญ. อภชิญา เลาหรุ่งพสิฐิ
44 19611 ด.ญ. ไอรดา ประการะโพธิ ์

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/12   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564
ครทูีป่รกึษา 1. นางสาวสริพิร  ลิม่ทองแท ้  2. นางสาวจนัทกานติ ์ วรรณอาภา

ช. =  23  ญ. =  21  รวม  44  คน
ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19612 ด.ช. กฤษฎา เทีย่งตรง
2 19613 ด.ช. ชนะพทั จนัใบเลก็
3 19614 ด.ช. ชนาธปิ ณ น่าน
4 19615 ด.ช. ณฐัพงศ์ สตันาโค
5 19616 ด.ช. ณฐัพนธ์ สตันาโค
6 19617 ด.ช. ธรีก์มนต์ ศรเีพง็
7 19618 ด.ช. นนทป์วธิ เปรมมณี
8 19619 ด.ช. นนทพทัธ์ มเีนตรทพิย์
9 19620 ด.ช. นราพฒัน์ ศรปีู่
10 19621 ด.ช. นสกรญ์ อน้จนี
11 19622 ด.ช. ประสพโชค พทิยาธรกลุ
12 19623 ด.ช. พงศกร ปัญญาประโชติ
13 19624 ด.ช. พงศกร แสงเหลา
14 19625 ด.ช. พชร ทองดี
15 19626 ด.ช. ภานุพงศ์ พวงบุบผา
16 19627 ด.ช. รชตะ ทองศลิา
17 19628 ด.ช. รชัพล เตาะเจรญิสุข
18 19629 ด.ช. วฒุชิยั ชยัศรี
19 19630 ด.ช. ศริวทิย์ อน้โต
20 19631 ด.ช. อนุชา เจยีมเด่นงาม
21 19632 ด.ช. อนุพนธ์ เลาหรุ่งพสิฐิ
22 19633 ด.ญ. กมลวรรณ รุ่งสวา่ง
23 19634 ด.ญ. กรกต พวงไชโย
24 19635 ด.ญ. กวณิตรา มลูแกว้
25 19636 ด.ญ. กญัญณชั คณุประโยชน์
26 19637 ด.ญ. จริาภรณ์ สมพงษ์
27 19638 ด.ญ. จุฑารตัน์ เนยีมรุ่งเรอืง
28 19639 ด.ญ. จุฬาลกัษณ์ มุง่มงคล
29 19640 ด.ญ. ชลธชิา ยุคณุธร
30 19641 ด.ญ. ชญัญา รวมทรพัย์
31 19642 ด.ญ. ณฏัฐพร มชัฌมิา
32 19643 ด.ญ. ณฐัธดิา ออมชมภู
33 19644 ด.ญ. ณฐัพร สายยศ
34 19645 ด.ญ. ณชิานนัทร์ แซ่โงว้
35 19646 ด.ญ. ปณดิา สุขเอม
36 19647 ด.ญ. พรชนก ปิดตามาตา
37 19648 ด.ญ. ภทัรนนัท์ จนัทาทมู
38 19649 ด.ญ. มนพร อุ่นตระกลู
39 19650 ด.ญ. มาลนิี ขาํเหมอืน
40 19651 ด.ญ. สรลัพร ถรีะแกว้
41 19652 ด.ญ. สารติา พอกพลูขาํ
42 19653 ด.ญ. สริลิกัษมี ปัจฉิมกา้นตรง
43 19654 ด.ญ. สุดารตัน์ พฒันกลุ

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/13   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

ครทูีป่รกึษา 1. วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิณฏัฐนนัท ์ แยม้นยิม  2. นายธเนศร ์ สวสัดิว์นากลุ
ช. =  21  ญ. =  22  รวม  43  คน

ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19655 ด.ช. กรภพ ปัญญาใส
2 19656 ด.ช. กรรตวิฒุิ ทองประดบั
3 19657 ด.ช. กษดิสิ ทว้มอ่วม
4 19658 ด.ช. กาํเนดิชยั เกดิไพโรจน์
5 19659 ด.ช. คณุานนท์ พึง่กลาง
6 19660 ด.ช. ชยัยุทธ ปิยางกรู
7 19661 ด.ช. ฐปนวฒัน์ บุตรโท
8 19662 ด.ช. ณฎฐพล คณานติย์
9 19663 ด.ช. ณฐัวฒัน์ ชยัมงุคณุ
10 19664 ด.ช. เทวาพทิกัษ์ ศกัดา
11 19665 ด.ช. ธนโชติ กล่อมนก
12 19666 ด.ช. ธนภทัร โตอนิทร์
13 19667 ด.ช. ธนภทัร บุญสงู
14 19668 ด.ช. ปวรศิ สุขลอ้ม
15 19669 ด.ช. พชรพล จนัทรก์ระจ่าง
16 19670 ด.ช. ภรูเิดช ประทุมแกว้
17 19671 ด.ช. ลทัธพล ดวงตา
18 19672 ด.ช. ศรนัยว์ธัน์ โลหะกฤษณะ
19 19673 ด.ช. ศภุเดช คณานุโกศล
20 19674 ด.ช. สุธี กลิน่หอม
21 19675 ด.ช. อวริทุธ์ แยม้สุวรรณ
22 19676 ด.ญ. กลัยรตัน์ พศิเทยีมรตัน์
23 19677 ด.ญ. กลุยา เรยีมรตันวาณชิย์
24 19678 ด.ญ. ชนญัชดิา ศรทีองดี
25 19679 ด.ญ. ชลธชิา เนยีมหมวด
26 19680 ด.ญ. ชตุมิา ยิม้โสด
27 19681 ด.ญ. ซลัมา พวงธรรม
28 19682 ด.ญ. ณฏัฐนฐิ เบญจดาํรงกจิ
29 19683 ด.ญ. เตชติา ตัง้ตระกลูธรรม
30 19684 ด.ญ. ธญักมล สนคาํ
31 19685 ด.ญ. ปนดัดา สรอ้ยนาค
32 19686 ด.ญ. ประภสัสรา เคหะนาค
33 19687 ด.ญ. เปมศิา จูฑะจนัทร์
34 19688 ด.ญ. พลอยชมพู วงษ์อยัรา
35 19689 ด.ญ. พชัรพร มลูกองศรี
36 19690 ด.ญ. พชิชาพร แสงกลิน่
37 19691 ด.ญ. พมิพธ์าดา พุม่จาํรสั
38 19692 ด.ญ. ภทัทยิา พนูวเิศษสนิ
39 19693 ด.ญ. มธุรดา พายุพดั
40 19694 ด.ญ. รจุริา สม้ไทย
41 19695 ด.ญ. รจุษิยา เขยีวเมน่
42 19696 ด.ญ. ลลติา ฉิมพลวีฒัน์
43 19697 ด.ญ. วสุธร โทหนองตอ
44 19698 ด.ญ. ศภุกัษร ศริกิลุพฒันผล

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/14   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564

ครทูีป่รกึษา 1. นายธนพล  งอกโพธิ ์   2. นางสาวปรารถนา  วงษ์อุดม
ช. =  21  ญ. =  23  รวม  44  คน

ชือ่ -  สกลุ



เลขที่ เลขประจาํตวั
1 19699 ด.ช. กฤตพฒัน์ แกว้ทอง
2 19700 ด.ช. กนัตภทั เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา
3 19701 ด.ช. โชคทวี เสนวีงศ ์ณ อยุธยา
4 19702 ด.ช. ณฐัพล ดวงใหญ่
5 19703 ด.ช. เตชนิ สริารยิกลุ
6 19704 ด.ช. ธนธรณ์ เกดิสมจติร์
7 19705 ด.ช. ธนภรณ์ ลีส้มบูรณ์
8 19706 ด.ช. นนทกานต์ รอดเจรญิ
9 19707 ด.ช. นภสักร สุขแสงเขยีว
10 19708 ด.ช. ปกรณ์เกยีรติ แสงจนัทร์
11 19709 ด.ช. ปกฤษ ตุม้พว่ง
12 19710 ด.ช. ปฎมิากร พงษ์สุวรรณ
13 19711 ด.ช. ปรญิญา ภญิโญกลุ
14 19712 ด.ช. ปวรตุม์ เสรฐิพรรนกึ
15 19713 ด.ช. ปวนัพสัตร์ โพธิท์อง
16 19714 ด.ช. ปุญญพฒัน์ กลัป์เฌอกานต์
17 19715 ด.ช. พงศกร แกว้ศรี
18 19716 ด.ช. พสักร กลิน่สาํแดง
19 19717 ด.ช. ภทัร กนกกาญจนะ
20 19718 ด.ช. ภษูติ พรหมชนะ
21 19719 ด.ช. วรกนัต์ วรีะพงษ์ประดษิฐ์
22 19720 ด.ช. วรีภทัร ดอกดวง
23 19721 ด.ญ. กรพนิธ์ กฐนิทอง
24 19722 ด.ญ. ขวญัภสัสรา เขม็วชิยั
25 19723 ด.ญ. ขวญัรตัน์ เจตศกัดิร์ุ่งโรจน์
26 19724 ด.ญ. จริาภรณ์ สุขนยิม
27 19725 ด.ญ. ณกมล ศรโีชค
28 19726 ด.ญ. ณฎัฐณชิา วงศธ์นู
29 19727 ด.ญ. นงนภสั มณโีชติ
30 19728 ด.ญ. ใบบวั ชลนุรกัษ์
31 19729 ด.ญ. ภคพร หมอนสุวรรณ
32 19730 ด.ญ. มนรดา ศรสีมบตัิ
33 19731 ด.ญ. เมศญา ภกัดิพ์นิ
34 19732 ด.ญ. ลลติา นุสายรมัย์
35 19733 ด.ญ. ศราพร แซ่แต้
36 19734 ด.ญ. ศศธิร วารนิทร์
37 19735 ด.ญ. ศริประภา เลยีบแตง
38 19736 ด.ญ. ศภุชัญา กติสิาโร
39 19737 ด.ญ. หทยัชนก ไทยบรรหาญ
40 19738 ด.ญ. อรวรรยา บุญบาํรงุ
41 19739 ด.ญ. องัศมุล พงษ์สุรพนัธ์
42 19740 ด.ญ. อุมาพร เป่ียมเจยีก

 โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบุรี
รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่  1/15   ภาคเรยีนที ่ 1  ปีการศกึษา 2564
ครทูีป่รกึษา 1. นางกาญนกิา  ศริจิรรยาธรรม   2. นายภาณุพนัธุ ์ วณัณกลุ

ช. =  22  ญ. =  20  รวม  42  คน
ชือ่ -  สกลุ
































