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27828 ม.4/2 1 ด.ญ. จิราภรณ์ คล้ายบุญมี วทิย-์คณิต
27829 ม.4/2 2 ด.ญ. จุลลดา ทาลังกา วทิย-์คณิต
27830 ม.4/2 3 ด.ช. ณัฐวฒัน์ สุทธิ วทิย-์คณิต
27831 ม.4/3 1 ด.ช. โรจน์วนิช ทองเที่ยงตรง วทิย-์คณิต
27832 ม.4/3 2 ด.ญ. ธนัชชา หงวนเสง่ียม วทิย-์คณิต
27833 ม.4/2 4 ด.ญ. ณัฐธดิา ศรีงาม วทิย-์คณิต
27834 ม.4/3 3 ด.ญ. ลภสัรดา ขุนชู วทิย-์คณิต
27835 ม.4/2 5 ด.ช. ธนวฒัน์ สายค าพันธ์ วทิย-์คณิต
27837 ม.4/3 4 ด.ญ. วรีาวรรณ วฒิุสุนทรวาณิชย์ วทิย-์คณิต
27838 ม.4/11 1 ด.ช. จีรทีปต์ กิง่แก้ว ญี่ปุ่น
27839 ม.4/5 1 ด.ช. นรวชิญ์ ปิตตานัง วศิวกรรม
27840 ม.4/6 1 นาย สิปปกร ศรีต่างค า IEP
27841 ม.4/3 5 ด.ช. สรวชิญ์ หอทอง วทิย-์คณิต
27842 ม.4/3 6 ด.ช. ศุภกร ศรีรักษา วทิย-์คณิต
27843 ม.4/7 46 น.ส. รัตนาภรณ์ สุขชนะ คณิต-อังกฤษ
27844 ม.4/3 7 น.ส. ปาณิสรา ทองอู๋ วทิย-์คณิต
27845 ม.4/3 8 ด.ญ. ธนภรณ์ เย็นมั่น วทิย-์คณิต
27846 ม.4/3 9 ด.ญ. ศิภามาศ ชาญเชี่ยว วทิย-์คณิต
27849 ม.4/11 2 ด.ช. เตชสิทธิ์ สาลีผล ญี่ปุ่น
27850 ม.4/3 10 ด.ญ. อิ่มบุญ สังขนิมิตร วทิย-์คณิต
27851 ม.4/3 11 ด.ญ. มณัฐษา เทศนา วทิย-์คณิต
27852 ม.4/13 1 ด.ช. จักรพงษ์ แต่งประกอบ ศิลปกรรม
27855 ม.4/7 1 ด.ช. นนธวชั งามบุญศิริสิงห์ คณิต-อังกฤษ
27856 ม.4/3 12 ด.ช. พงศ์กฤต ฤทธิศิ์ริ วทิย-์คณิต
27857 ม.4/3 13 ด.ญ. ปพิชญา สุดสาย วทิย-์คณิต
27858 ม.4/5 2 ด.ช. สรวชิญ์ ปิ่นสุวรรณ วศิวกรรม
27859 ม.4/7 47 ด.ช. ธติิพงศ์ ทาท า คณิต-อังกฤษ
27860 ม.4/12 1 ด.ญ. วรัชญา สมาธิ มนุษย-์สังคม
27861 ม.4/7 48 ด.ช. ศุภกฤต อามาตรมนตรี คณิต-อังกฤษ
27862 ม.4/3 14 ด.ญ. อธติยา ก๋าใจ วทิย-์คณิต
27863 ม.4/2 6 ด.ช. เพชรสกุล พิกุลแก้ว วทิย-์คณิต
27864 ม.4/3 15 ด.ญ. ธญัญรัตน์ เงินมั่น วทิย-์คณิต
27865 ม.4/2 7 ด.ญ. รววิรรณ ขันทะชา วทิย-์คณิต
27866 ม.4/2 8 น.ส. ชนาภทัร แก่นจ าปา วทิย-์คณิต

โรงเรยีนเทพศิรนิทรร์ม่เกล้ำ ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม.  4 (โควตา) เรียงตามเลขประจ าตัวนักเรียน
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27867 ม.4/2 9 ด.ช. อธกิาร ชินจิรัฐติกาล วทิย-์คณิต
27869 ม.4/5 3 ด.ช. ธนภมูิ ชูสนิท วศิวกรรม
27870 ม.4/2 10 ด.ญ. ศิริฉัตรา ค าสอน วทิย-์คณิต
27871 ม.4/11 3 ด.ช. ธรีะวฒัน์ ทุมชะ ญี่ปุ่น
27872 ม.4/2 11 ด.ญ. พิชญาภคั รินชัย วทิย-์คณิต
27873 ม.4/4 1 ด.ญ. ปาณิสรา ทองอยู่ วทิย-์คณิต
27874 ม.4/3 16 ด.ช. ปุณณวชิ แดงอรุณ วทิย-์คณิต
27876 ม.4/11 4 ด.ช. ชนาธปิ อร่ามทิพย์ ญี่ปุ่น
27877 ม.4/2 12 ด.ญ. พีรญา แผ้วกิง่ วทิย-์คณิต
27878 ม.4/3 17 ด.ช. สุวรรณภมูิ พรัดข า วทิย-์คณิต
27879 ม.4/3 18 ด.ญ. ปรียาภรณ์ อินาลา วทิย-์คณิต
27880 ม.4/7 2 ด.ช. ดนัย ชูศรี คณิต-อังกฤษ
27881 ม.4/2 13 ด.ช. ธนกฤต ชิตเชื้อ วทิย-์คณิต
27882 ม.4/12 2 ด.ญ. แพรไหม สนกันหา มนุษย-์สังคม
27883 ม.4/2 14 ด.ช. เชวง จิรสรวงเกษม วทิย-์คณิต
27885 ม.4/7 49 ด.ช. ธธีชั ธติิพงษ์ภญิโญ คณิต-อังกฤษ
27887 ม.4/12 3 ด.ญ. พัชรพร ค าเอี่ยม มนุษย-์สังคม
27888 ม.4/2 15 ด.ญ. ณัฐวร์ี บูรณ์เจริญ วทิย-์คณิต
27889 ม.4/13 2 ด.ญ. พิชญาภรณ์ สิทธไิกรพงษ์ หัตถ
27890 ม.4/3 19 ด.ช. ภาสกร คงเมือง วทิย-์คณิต
27891 ม.4/2 16 ด.ช. กมลวชิ กาญจนทวลีาภ วทิย-์คณิต
27892 ม.4/3 20 ด.ช. ภทัรพล สีเที่ยงธรรม วทิย-์คณิต
27893 ม.4/2 17 ด.ช. นภธร แสงแก้ว วทิย-์คณิต
27895 ม.4/3 21 ด.ช. รัฐวฒิุ คงคีรี วทิย-์คณิต
27896 ม.4/3 22 ด.ญ. ศิรภสัสร สืบเชื้อ วทิย-์คณิต
27897 ม.4/3 23 ด.ญ. จุฑาธบิด์ิ แก้วดวงตา วทิย-์คณิต
27898 ม.4/13 3 ด.ช. พันกร สุขเกษม ศิลปกรรม
27899 ม.4/3 24 ด.ช. กิตติกร พลธริาช วทิย-์คณิต
27900 ม.4/6 2 ด.ญ. ปวริศา พาลี IEP
27901 ม.4/6 3 ด.ญ. ธนัญญา งามสันติกุล IEP
27902 ม.4/5 4 ด.ช. ภาณุวชิญ์ หมุดหวนั วศิวกรรม
27904 ม.4/4 2 ด.ช. ศิลดล งามปลอด วทิย-์คณิต
27905 ม.4/6 4 ด.ญ. ณัชชา ภษูิตวทิย์ IEP
27906 ม.4/6 5 ด.ช. ณัฐภทัร กนกโชติกุล IEP
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27907 ม.4/5 5 ด.ช. ไอยรา ธนาพลกุล วศิวกรรม
27908 ม.4/6 6 ด.ญ. อนัญญา อาจสามารถ IEP
27909 ม.4/8 1 ด.ช. กษิด์ิเดช ผัดผล คณิต-อังกฤษ
27910 ม.4/4 3 ด.ช. ธนพัฒน์ บัวผัด วทิย-์คณิต
27911 ม.4/6 7 ด.ญ. กัญจนพร บุญรอด IEP
27912 ม.4/4 4 ด.ช. ชยกร บุณยัษเฐียร วทิย-์คณิต
27913 ม.4/4 5 ด.ช. อิทธพิัทธ์ เงินดิษฐ์ วทิย-์คณิต
27917 ม.4/6 8 ด.ช. โยชิทากะ ฮิวาดะ IEP
27918 ม.4/6 9 ด.ช. ฎกีาว์ ฎกีาวงค์ IEP
27919 ม.4/4 6 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ วะชุม วทิย-์คณิต
27920 ม.4/6 10 ด.ช. นไท เจริญภวูดล IEP
27922 ม.4/10 2 ด.ญ. ณิชนันทน์ อินทรไชย จีน
27923 ม.4/4 7 ด.ช. ธนวฒัน์ สมภาค วทิย-์คณิต
27924 ม.4/6 11 ด.ญ. สุปรียา หอมจันทร์ IEP
27925 ม.4/2 18 ด.ญ. ณฐนันท์ ชัยชนะศักด์ิ วทิย-์คณิต
27926 ม.4/6 12 ด.ช. วรีภทัร นามวจิิตร IEP
27927 ม.4/6 13 ด.ญ. พิชานันท์ บาหยัน IEP
27928 ม.4/5 6 ด.ช. ธนกฤต ทาบทอง วศิวกรรม
27929 ม.4/8 2 ด.ช. ธนวนิท์ มีพัฒน์ คณิต-อังกฤษ
27930 ม.4/6 14 ด.ญ. มัทนา ภารส าเร็จ IEP
27931 ม.4/2 19 ด.ญ. ณภทัร ชัยชนะศักด์ิ วทิย-์คณิต
27932 ม.4/2 20 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ติระกาล วทิย-์คณิต
27933 ม.4/11 5 ด.ช. จิรเดช เจตจิรประภา ญี่ปุ่น
27934 ม.4/5 7 ด.ญ. รัตนกร ชื่นชม วศิวกรรม
27935 ม.4/2 21 ด.ญ. อารยา แก้วก่อง วทิย-์คณิต
27936 ม.4/2 22 ด.ญ. เนตรนภา ศรียิม้ วทิย-์คณิต
27937 ม.4/5 8 ด.ช. คามิน วงษ์ดี วศิวกรรม
27938 ม.4/7 3 ด.ญ. จิตรลดา ชัยไธสงค์ คณิต-อังกฤษ
27939 ม.4/7 4 ด.ญ. ศศธร ปิ่นสุวรรณ คณิต-อังกฤษ
27940 ม.4/12 4 ด.ช. ศิรวชิญ์ อินทร์จันทร์ มนุษย-์สังคม
27941 ม.4/7 5 ด.ช. ภริูต ล้ิมววิฒันานนท์ คณิต-อังกฤษ
27942 ม.4/5 9 ด.ช. คามิน เหมือนกลาง วศิวกรรม
27943 ม.4/2 23 ด.ญ. วริศรา ฤกษ์ดี วทิย-์คณิต
27944 ม.4/2 24 ด.ญ. เบญญาภา กิง่กาหลง วทิย-์คณิต
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27945 ม.4/2 25 ด.ญ. พิชญธดิา มังกรวงษ์ วทิย-์คณิต
27946 ม.4/7 6 น.ส. ภคนันท์ ภาคะ คณิต-อังกฤษ
27947 ม.4/5 10 ด.ช. พิชญะ พลทองวจิิตร วศิวกรรม
27948 ม.4/2 26 ด.ญ. ณัฐพร ยิม้วลัิย วทิย-์คณิต
27949 ม.4/2 27 ด.ช. สาริน สุขสอน วทิย-์คณิต
27951 ม.4/5 11 ด.ช. ธนภทัร พันธช์ัย วศิวกรรม
27952 ม.4/12 5 ด.ญ. อนัญพร สีไหม มนุษย-์สังคม
27956 ม.4/2 28 ด.ญ. กนกภทัร เผือกทอง วทิย-์คณิต
27957 ม.4/2 29 ด.ช. ชัยวฒัน์ แวน่สุวรรณ์ วทิย-์คณิต
27958 ม.4/2 30 ด.ญ. ศิริประภา มาละ วทิย-์คณิต
27959 ม.4/2 31 ด.ญ. กัญญาวร์ี โสดาวนั วทิย-์คณิต
27960 ม.4/7 7 น.ส. วกิาญดา สดเสมอ คณิต-อังกฤษ
27961 ม.4/2 32 ด.ญ. มัญชุสา พวงเพชร วทิย-์คณิต
27962 ม.4/2 33 ด.ช. ชวนัวทิย์ แสงประภาศุภวฒัน์ วทิย-์คณิต
27963 ม.4/7 8 ด.ญ. จันทนิภา แลพล คณิต-อังกฤษ
27964 ม.4/2 34 ด.ญ. ชลธชิา สินประสบโชคชัย วทิย-์คณิต
27965 ม.4/2 35 ด.ช. นรธปิ สิทธปิระเสริฐ วทิย-์คณิต
27966 ม.4/7 10 ด.ช. ณัฐวฒิุ มั่นตะคุ คณิต-อังกฤษ
27967 ม.4/7 11 ด.ญ. สุกัลญา ต้ันภมูี คณิต-อังกฤษ
27968 ม.4/7 12 ด.ญ. ดวงกมล จันทนาม คณิต-อังกฤษ
27969 ม.4/7 13 ด.ช. นภสัดล เอนกธนประเสริฐ คณิต-อังกฤษ
27970 ม.4/5 12 ด.ช. พีระพัฒน์ วนัหมัด วศิวกรรม
27971 ม.4/2 36 ด.ช. เนติพงษ์ นักร้อง วทิย-์คณิต
27972 ม.4/7 14 ด.ช. อดิสรณ์ เป็งค า คณิต-อังกฤษ
27973 ม.4/5 13 ด.ช. พรชพล สุขลักษณ์ วศิวกรรม
27974 ม.4/9 1 ด.ญ. ภารดี ลวนะกร ธรุกิจการบิน
27975 ม.4/9 2 ด.ญ. กานต์ธรีา ภู่กัน ธรุกิจการบิน
27976 ม.4/2 37 ด.ญ. คีระตา สระเสียงดี วทิย-์คณิต
27977 ม.4/7 15 ด.ช. ชิณกฤต สุนันทรัตน์ คณิต-อังกฤษ
27978 ม.4/5 14 ด.ช. จิรภทัร จิตอารี วศิวกรรม
27979 ม.4/7 16 ด.ญ. จันทร์ธมิา อินเพ็ชร คณิต-อังกฤษ
27980 ม.4/10 3 ด.ญ. รัตติกาล สวสัปภา จีน
27981 ม.4/7 17 ด.ช. กันตินันท์ แก้วก่า คณิต-อังกฤษ
27982 ม.4/7 18 ด.ญ. ชญาน์นันท์ ไม้จันทร์ คณิต-อังกฤษ
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27983 ม.4/7 19 ด.ญ. เบญจมินต์ ทองธรรมมา คณิต-อังกฤษ
27984 ม.4/2 38 ด.ญ. เณศรา ประดับ วทิย-์คณิต
27985 ม.4/5 15 ด.ช. อิทธนิุกูล สมนีย์ วศิวกรรม
27986 ม.4/7 20 ด.ช. ประกายวทิย์ แสงจันทร์ คณิต-อังกฤษ
27987 ม.4/5 16 ด.ช. ธนภณ เตชะตระการกุล วศิวกรรม
27988 ม.4/7 21 ด.ช. พิชญุตม์ ฉัตรอัศวพิทักษ์ คณิต-อังกฤษ
27989 ม.4/7 22 ด.ญ. ภคัสิตา บุญกลาง คณิต-อังกฤษ
27990 ม.4/2 39 ด.ญ. ณัฐฐินี จันทร์เทศ วทิย-์คณิต
27991 ม.4/7 23 ด.ญ. ณัฐริกา แหลมมาก คณิต-อังกฤษ
27992 ม.4/6 15 ด.ช. พิริยกร ชาตินาฝาย IEP
27993 ม.4/7 24 น.ส. พิรชญาณ์ อธพิรภกัดีพงษ์ คณิต-อังกฤษ
27994 ม.4/7 25 ด.ญ. ฑิฆมัพร ไชยคงทอง คณิต-อังกฤษ
27995 ม.4/10 4 ด.ญ. กัลญารัตน์ ชมขุนทด จีน
27996 ม.4/2 40 ด.ญ. สุชานาถ ค าเพชรดี วทิย-์คณิต
27997 ม.4/7 26 ด.ญ. ปาริดา ชุมใหม่ คณิต-อังกฤษ
27998 ม.4/7 27 ด.ช. ตะวนั ทองสืบสาย คณิต-อังกฤษ
27999 ม.4/9 3 ด.ช. อธวิฒัน์ การภกัดี ธรุกิจการบิน
28000 ม.4/7 28 ด.ญ. ปิยะนันท์ เที่ยงแน่ คณิต-อังกฤษ
28001 ม.4/7 29 ด.ญ. พัชริญา บุญเหลือง คณิต-อังกฤษ
28002 ม.4/2 41 ด.ญ. ปรียาภรณ์ ภถูอดใจ วทิย-์คณิต
28003 ม.4/13 4 ด.ช. ก้องภพ ทวนทอง หัตถ
28004 ม.4/9 4 ด.ญ. ทักษพร ซุ่นใช้ ธรุกิจการบิน
28005 ม.4/7 31 ด.ช. ฐากูร ปูพบุญ คณิต-อังกฤษ
28006 ม.4/6 16 ด.ญ. พาขวญั เตชะวชัราภรณ์ IEP
28007 ม.4/6 17 ด.ญ. มานิตา เสรีวฒัน์ IEP
28009 ม.4/6 18 ด.ญ. พรรณฤดี ค าดีวนั IEP
28010 ม.4/3 25 ด.ญ. จิรัชญา จิตต๊ะ วทิย-์คณิต
28011 ม.4/6 19 ด.ญ. กัญญาณัฐ กองศรี IEP
28012 ม.4/11 6 ด.ช. สุทธโิรจน์ เล้าเกษมทรัพย์ ญี่ปุ่น
28013 ม.4/3 26 ด.ญ. วริศรา บุญเทพ วทิย-์คณิต
28014 ม.4/6 20 ด.ช. พีรพัฒน์ กิติสกนธ์ IEP
28015 ม.4/7 32 ด.ช. ณัฐพัชร์ สายกิม้ซ้วน คณิต-อังกฤษ
28016 ม.4/13 5 ด.ญ. ญาณิศา เล่ห์มงคล ศิลปกรรม
28017 ม.4/6 21 ด.ญ. กษิรา ไกรพงษ์ IEP
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28018 ม.4/6 22 ด.ญ. ประภาบุญ กุลชฤทธิ์ IEP
28020 ม.4/7 33 ด.ช. วชิยุตม์ หอกค า คณิต-อังกฤษ
28021 ม.4/3 27 ด.ช. ปริพัฒน์ มาสา วทิย-์คณิต
28022 ม.4/6 23 ด.ช. สุกฤษฎิ์ ไชยทองยศ IEP
28023 ม.4/7 34 ด.ช. ภทัรกร แพนล้ินฟ้า คณิต-อังกฤษ
28024 ม.4/3 28 ด.ญ. วภิาดา รุ่งอยูศิ่ริ วทิย-์คณิต
28025 ม.4/6 24 ด.ช. ณัฐวฒิุ บันโสภา IEP
28026 ม.4/3 29 ด.ญ. พรนภสั โชติทอง วทิย-์คณิต
28027 ม.4/6 25 ด.ญ. สุภสัสรา สงวนทรัพย์ IEP
28028 ม.4/3 30 ด.ญ. ฐิติพรรณ คล้ายลี วทิย-์คณิต
28029 ม.4/11 7 ด.ช. นันทพัทธ์ นุอินทร์ ญี่ปุ่น
28031 ม.4/3 31 ด.ญ. ศศิวมิล จันทร์ศรี วทิย-์คณิต
28032 ม.4/3 32 ด.ญ. สุปราณี ชัยยิง่ วทิย-์คณิต
28033 ม.4/7 35 ด.ช. เกียรติภมูิ บุรีมาตร์ คณิต-อังกฤษ
28034 ม.4/3 33 ด.ญ. ธนัญญา ค านึงกิจ วทิย-์คณิต
28035 ม.4/5 17 ด.ญ. ฐิติชญาพัชร์ ตลึงพันธ์ วศิวกรรม
28036 ม.4/6 26 ด.ช. ธราเทพ บุญเสง่ียม IEP
28037 ม.4/13 6 ด.ช. ธนภมูิ หงษ์แก้วปรีชา หัตถ
28038 ม.4/3 34 ด.ญ. ลลิภทัร จันมีวงษ์ วทิย-์คณิต
28039 ม.4/6 27 ด.ญ. ปาลิตา สังข์สวสัด์ิ IEP
28040 ม.4/3 35 ด.ช. ธรีนัย สิทธนิันท์เจริญ วทิย-์คณิต
28041 ม.4/10 5 ด.ญ. วรีดา ศรีภมร จีน
28042 ม.4/7 36 ด.ญ. ธนัชชา ศิริกาญจนสุข คณิต-อังกฤษ
28043 ม.4/7 37 ด.ช. ทองพิสุทธิ์ ชะนะสิน คณิต-อังกฤษ
28044 ม.4/10 6 ด.ญ. เรืองรชตา เรืองดิษฐ์ จีน
28045 ม.4/10 7 ด.ญ. ชนนิชา โคตรอาษา จีน
28047 ม.4/10 8 ด.ญ. ภษิฐญา ทองระอา จีน
28048 ม.4/12 6 ด.ช. สุวรรณภมูิ ทองอินทร์ มนุษย-์สังคม
28049 ม.4/10 9 ด.ญ. ธดิาเทพ โตจะโป๊ะ จีน
28050 ม.4/10 10 ด.ญ. ชลภสัสรณ์ กุมภโิร จีน
28051 ม.4/10 11 ด.ญ. ณัฐริกา เทียนโพธิก์ลาง จีน
28052 ม.4/10 12 ด.ญ. เกวลิน รัตนอุดมพงษ์ จีน
28053 ม.4/7 38 ด.ญ. ทิฆมัพร จ าปาสี คณิต-อังกฤษ
28054 ม.4/7 39 ด.ช. พชรพล มาลัย คณิต-อังกฤษ
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28055 ม.4/10 13 ด.ช. ปัณณธร ศิริกิจพาณิชย์กูล จีน
28056 ม.4/12 7 ด.ญ. พรอุมา ปริยพาณิช มนุษย-์สังคม
28057 ม.4/6 28 ด.ญ. ณัฐสิมา ดีแกง IEP
28058 ม.4/9 5 ด.ญ. พัชราภา บุญช่วย ธรุกิจการบิน
28059 ม.4/10 14 ด.ญ. ธนัญชนก ศรีเมธาวดี จีน
28062 ม.4/4 8 ด.ญ. วรรณนิษา สุธรรมเลา วทิย-์คณิต
28063 ม.4/13 7 ด.ช. ธนภทัร ภมูิวเิศษ หัตถ
28064 ม.4/10 15 ด.ญ. พิชญ์สินี วมิุกตานนท์ จีน
28065 ม.4/9 6 ด.ญ. รังสินี นนททิวากร ฝร่ังเศส
28066 ม.4/3 36 ด.ช. ธนากร ลัทเทรลล์ วทิย-์คณิต
28068 ม.4/8 3 ด.ช. อภรัิกษ์ เมตตา คณิต-อังกฤษ
28069 ม.4/9 7 ด.ช. เอกพงษ์ ขุนวเิศษ ธรุกิจการบิน
28070 ม.4/5 18 ด.ช. ภานพ ชาญชัย วศิวกรรม
28071 ม.4/7 40 ด.ช. จรณะ บุญทัน คณิต-อังกฤษ
28072 ม.4/3 37 ด.ช. วรินทร ผ่องศรี วทิย-์คณิต
28073 ม.4/4 32 ด.ญ. สิริวมิล สุโคตร วทิย-์คณิต
28074 ม.4/8 4 ด.ช. ทิวทัศน์ ดวงรัตน์ คณิต-อังกฤษ
28075 ม.4/7 41 ด.ญ. ชโลทร แซ่อั้ง คณิต-อังกฤษ
28076 ม.4/3 38 ด.ช. ธนภมูิ กังเจริญ วทิย-์คณิต
28077 ม.4/4 33 ด.ญ. ปุณยาภรณ์ ชุ่มเลิศ วทิย-์คณิต
28078 ม.4/8 5 ด.ญ. ณัชชา นามพิมพ์ คณิต-อังกฤษ
28079 ม.4/8 6 ด.ญ. นริศรา แสงหิรัญ คณิต-อังกฤษ
28080 ม.4/11 8 ด.ช. นันทพงศ์ วงษ์เชื้อ เกาหลี
28081 ม.4/8 7 ด.ช. ธนพันธ์ พันธพ์ระ คณิต-อังกฤษ
28082 ม.4/8 8 ด.ญ. ณัฐริกา ไตรราษฎร์ คณิต-อังกฤษ
28083 ม.4/8 9 ด.ช. คุณานนต์ สังเสวี คณิต-อังกฤษ
28084 ม.4/13 8 ด.ญ. ธญัญลักษณ์ เปี่ยมแพร ศิลปกรรม
28085 ม.4/13 9 ด.ญ. กันติชา แสนสุข หัตถ
28086 ม.4/12 8 ด.ญ. พิชามนญ์ ทองคง มนุษย-์สังคม
28087 ม.4/11 9 ด.ญ. ตรีเนตร เรืองชม ญี่ปุ่น
28088 ม.4/3 39 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ พยัพเมฆ วทิย-์คณิต
28089 ม.4/13 10 ด.ญ. วภิาดา พิมสอน ศิลปกรรม
28091 ม.4/11 10 ด.ช. กฤติธี เพ็งสวา่ง ญี่ปุ่น
28092 ม.4/13 11 ด.ญ. ฐิตาพร บัวแก้ว ศิลปกรรม
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28093 ม.4/11 11 ด.ญ. ธนพร มากนิคม ญี่ปุ่น
28094 ม.4/11 12 ด.ช. จักรพันธ์ สิงหวรรณุรัตน์ ญี่ปุ่น
28095 ม.4/8 10 ด.ญ. อิสริยาภรณ์ หลักค า คณิต-อังกฤษ
28096 ม.4/5 19 ด.ช. พงศธร เหมือนสันเทียะ วศิวกรรม
28097 ม.4/6 29 ด.ญ. กรกนก เสมแก้ว IEP
28098 ม.4/3 40 ด.ช. สราวฒิุ ล้อมน ้า วทิย-์คณิต
28099 ม.4/13 12 ด.ญ. ชลนิชา หันตุลา ศิลปกรรม
28100 ม.4/11 13 ด.ญ. ชลธชิา เล็กสาคร ญี่ปุ่น
28101 ม.4/13 13 ด.ญ. ชนม์นิภา คู่แก้ว ศิลปกรรม
28102 ม.4/6 30 ด.ช. สหรัฐ พีชะนะ IEP
28103 ม.4/13 14 ด.ช. ภานุพงศ์ พุ่มอิ่ม ศิลปกรรม
28104 ม.4/12 9 ด.ญ. ทอรุ้ง มันดี มนุษย-์สังคม
28105 ม.4/12 10 ด.ช. พงศธร นิมิตร มนุษย-์สังคม
28106 ม.4/3 41 ด.ช. ธนบดี ชุนงาม วทิย-์คณิต
28108 ม.4/3 42 ด.ช. ภาคิน ระเบียบเจริญสุข วทิย-์คณิต
28109 ม.4/11 14 ด.ช. ณัชกร ศรีจามร ญี่ปุ่น
28110 ม.4/3 43 ด.ญ. วภิาษณีย์ สอนแก้ว วทิย-์คณิต
28111 ม.4/5 20 ด.ช. ฆรวณัณ์ วอนจวง วศิวกรรม
28112 ม.4/3 44 น.ส. ธนภรณ์ ลือเนตร วทิย-์คณิต
28113 ม.4/11 15 ด.ช. ภรีูภทัร์ แย้มสาย ญี่ปุ่น
28114 ม.4/11 16 ด.ญ. วริศรา ศรีไชโยรักษ์ ญี่ปุ่น
28117 ม.4/13 15 ด.ช. ชิน ประทุมเมศร์ ศิลปกรรม
28119 ม.4/9 8 ด.ช. อัษฎาวธุ งานมั่น คณิต-อังกฤษ
28120 ม.4/9 9 ด.ช. อชิร สีมาเมือง ฝร่ังเศส
28121 ม.4/10 16 ด.ญ. นันทฉัตร สุขสบาย จีน
28122 ม.4/9 10 ด.ญ. สุนิตา พรหมภกัด์ิ ฝร่ังเศส
28124 ม.4/9 11 ด.ช. กิติพัฒน์ ศิริวฒัน์กรรกุล คณิต-อังกฤษ
28125 ม.4/9 12 ด.ช. ภทัรพล ทรัพย์งาม คณิต-อังกฤษ
28127 ม.4/9 13 ด.ช. ณัฐพล สาวตัร คณิต-อังกฤษ
28128 ม.4/4 9 ด.ช. วสุธา แจ่มใสดี วทิย-์คณิต
28129 ม.4/9 14 ด.ญ. มิ่งขวญั คุ้มฉายา ฝร่ังเศส
28130 ม.4/11 17 ด.ญ. บุณยาพร หมั่นหาพล ญี่ปุ่น
28131 ม.4/11 18 ด.ญ. ธญัณิชา อื้นพวง เกาหลี
28132 ม.4/9 15 ด.ช. ธราเทพ สมปอง คณิต-อังกฤษ
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28133 ม.4/11 19 ด.ญ. มาลินี สมบัติ เกาหลี
28134 ม.4/9 16 น.ส. ณัฐวดี อินทร์ทอง ฝร่ังเศส
28135 ม.4/5 21 ด.ช. ภศพล ค าพุทธ วศิวกรรม
28136 ม.4/12 11 ด.ช. พิชชากร กาศกระโทก มนุษย-์สังคม
28137 ม.4/13 16 ด.ช. ศิวกร เหลืองพิริยะชาติ ศิลปกรรม
28139 ม.4/13 17 ด.ช. พงศ์พาณิช ปัญญารชุน หัตถ
28140 ม.4/11 20 ด.ญ. ศศิประภา พัดประดิษฐ เกาหลี
28141 ม.4/11 21 ด.ช. เกียรติศักด์ิ นิลแก้ว เกาหลี
28142 ม.4/9 17 ด.ช. ภาณุพงศ์ อภมิลนันทร คณิต-อังกฤษ
28143 ม.4/11 22 ด.ญ. น ้าเพ็ชร พลางวนั เกาหลี
28144 ม.4/4 10 ด.ช. ประวณี ตีราย วทิย-์คณิต
28145 ม.4/11 23 ด.ช. เดชชัยญา ชีวะปัญญา ญี่ปุ่น
28146 ม.4/9 18 ด.ญ. ปราณปริยา ดวงศรี ฝร่ังเศส
28147 ม.4/10 17 ด.ญ. รินรดา กงกันยา จีน
28148 ม.4/11 24 ด.ญ. ศุภสิรา รองเดช เกาหลี
28149 ม.4/12 12 ด.ญ. กมลรัตน์ อยูดี่ มนุษย-์สังคม
28151 ม.4/9 19 ด.ช. เสรี บุญกองชาติ ฝร่ังเศส
28152 ม.4/9 20 ด.ช. พัชรพล ค าจุลลา ฝร่ังเศส
28153 ม.4/13 18 ด.ช. นัฐพันธ์ พรพงษ์ หัตถ
28154 ม.4/5 22 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ศรีเลิศ วศิวกรรม
28155 ม.4/9 21 ด.ญ. ศิริณ พิพิธกฤตกุล ธรุกิจการบิน
28156 ม.4/8 11 ด.ช. อิสริยะ แก้วสวา่ง คณิต-อังกฤษ
28157 ม.4/8 12 ด.ช. วศิรุต เหลืองไกรเลิศ คณิต-อังกฤษ
28158 ม.4/11 25 ด.ญ. ขวญัธดิา งามสมบัติ ญี่ปุ่น
28159 ม.4/7 42 น.ส. บัณฑิตา บุญเลิศ คณิต-อังกฤษ
28160 ม.4/13 19 ด.ช. นิธศิ เฝ้าหัน ศิลปกรรม
28161 ม.4/8 13 ด.ช. พงศกร ประเสริฐโสภณ คณิต-อังกฤษ
28162 ม.4/11 26 ด.ญ. ณกฤติยา ส าราญใจ ญี่ปุ่น
28163 ม.4/4 11 ด.ญ. สุชญา โสภา วทิย-์คณิต
28164 ม.4/8 14 ด.ช. นพเกล้า สงวนทรัพย์ คณิต-อังกฤษ
28165 ม.4/9 22 ด.ญ. ศิริรัชณี ไชยราช ฝร่ังเศส
28166 ม.4/8 15 ด.ญ. พิมลัดดา พูลสุวรรณ คณิต-อังกฤษ
28167 ม.4/11 27 ด.ญ. ปภสัสราพร แก้วมี ญี่ปุ่น
28168 ม.4/4 12 ด.ญ. ชนาภา เดินไธสง วทิย-์คณิต
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28169 ม.4/4 13 ด.ช. กิตติกร บุญมา วทิย-์คณิต
28170 ม.4/11 28 ด.ญ. ชลธชิา ตระกูลอุทัยอ าไพ ญี่ปุ่น
28171 ม.4/8 16 ด.ช. มาวนิ มาลี คณิต-อังกฤษ
28172 ม.4/11 29 ด.ญ. พิมพ์ชนก สุจินันท์กุล ญี่ปุ่น
28174 ม.4/4 14 ด.ญ. ชนม์นิภา ยอดสิงห์ วทิย-์คณิต
28175 ม.4/4 15 ด.ช. เสฏฐวฒิุ สัมพันธรั์ษฏากร วทิย-์คณิต
28176 ม.4/8 17 นาย พีรกานต์ ทับทิม คณิต-อังกฤษ
28177 ม.4/4 16 ด.ญ. พัชรพร เพ็งเพชร วทิย-์คณิต
28178 ม.4/8 18 ด.ช. ธนชาต เขือ่นมณี คณิต-อังกฤษ
28179 ม.4/13 20 ด.ญ. พีระดา ผาโคตร หัตถ
28180 ม.4/7 9 ด.ญ. หทัยพร จ ารัสผล คณิต-อังกฤษ
28181 ม.4/13 21 ด.ช. อภรัิกษ์ วมิาเณย์ หัตถ
28182 ม.4/4 17 ด.ญ. ญาณิศา จันโยธี วทิย-์คณิต
28183 ม.4/11 30 ด.ช. อนุวตัร ก๋งมีประเสริฐ ญี่ปุ่น
28184 ม.4/9 23 ด.ญ. ชาลิสา บุญส่ง ฝร่ังเศส
28185 ม.4/11 31 น.ส. ทิพย์วรรณ แก้วน ้าเย็น ญี่ปุ่น
28186 ม.4/4 18 ด.ญ. วริดา ศรีนากุง วทิย-์คณิต
28187 ม.4/13 22 ด.ช. สุคณิน ค้าคล่อง หัตถ
28188 ม.4/13 23 ด.ช. ปฏพิัทธิ์ จุย้ประโคน หัตถ
28189 ม.4/13 24 ด.ช. พงศธร โล้วมั่นคง ศิลปกรรม
28190 ม.4/10 18 ด.ญ. ชลธชิา บุตรน ้าเพชร จีน
28191 ม.4/13 25 ด.ช. พสิษฐ์ แก้วใส หัตถ
28192 ม.4/10 19 ด.ญ. ฐิตาภา ทองบาง จีน
28193 ม.4/13 26 ด.ช. บูรพา จรพิภพ ศิลปกรรม
28194 ม.4/13 27 ด.ช. ชัยวฒัน์ สุพรรณกลาง หัตถ
28195 ม.4/4 19 ด.ช. กฤตภาส ทองสัมฤทธิ์ วทิย-์คณิต
28196 ม.4/10 20 น.ส. มนัสวี ประพันธ์ จีน
28199 ม.4/8 19 ด.ช. ณชนก สัปสาร คณิต-อังกฤษ
28200 ม.4/11 32 ด.ญ. วรางคณาง สุวรรณคีรี เกาหลี
28201 ม.4/13 28 ด.ช. นัฐภทัร ภู่ประจ าศิลปกรรม หัตถ
28202 ม.4/10 21 ด.ญ. ฐิติมา รักษี จีน
28205 ม.4/5 23 ด.ญ. ชุติกาญจน์ พร้อมพันธุดี์ วศิวกรรม
28206 ม.4/6 31 ด.ช. สุธน วงษ์ประดิษฐ์ IEP
28207 ม.4/10 22 ด.ช. ปฎภิาณ แวดล้อมญาติ จีน
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28208 ม.4/10 23 ด.ญ. ภาณินี ผลโพธิ์ จีน
28209 ม.4/10 24 ด.ญ. ธญัชนก ทองเปราะ จีน
28210 ม.4/4 20 ด.ญ. ภทัรวดี แผนวชิิต วทิย-์คณิต
28211 ม.4/10 25 ด.ญ. ณชนก พรมตอง จีน
28213 ม.4/7 43 ด.ญ. สุชาวดี ศรีภธูร คณิต-อังกฤษ
28216 ม.4/13 29 ด.ช. ปฎภิาณ บูระประทีป ศิลปกรรม
28217 ม.4/11 33 ด.ญ. รุ่งทิวา เรืองแก้ว ญี่ปุ่น
28218 ม.4/8 20 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีลาชัย คณิต-อังกฤษ
28219 ม.4/5 24 ด.ช. อัจฉริยะ สามงามยา วศิวกรรม
28220 ม.4/10 26 ด.ญ. ประกายแก้ว ค าสวนจิก จีน
28221 ม.4/4 21 ด.ญ. สลาลีวลัย์ นุชภู่ วทิย-์คณิต
28222 ม.4/12 13 ด.ช. ณัฐกรณ์ ชื่นชม มนุษย-์สังคม
28223 ม.4/13 30 ด.ช. มีนธดา ใจใส หัตถ
28224 ม.4/4 22 ด.ญ. โสภาพรรณ ธปูพุทซา วทิย-์คณิต
28225 ม.4/12 14 ด.ญ. วรัทยา แดงประเสริฐ มนุษย-์สังคม
28226 ม.4/10 27 ด.ญ. ฐิตาพร ทองบาง จีน
28228 ม.4/4 23 ด.ญ. สุนิษา อบรม วทิย-์คณิต
28229 ม.4/8 21 ด.ช. ณัฐวฒิุ รัตนสีหา คณิต-อังกฤษ
28231 ม.4/8 22 ด.ญ. บัวเบญจพรรณ โพธพิันธุ์ คณิต-อังกฤษ
28233 ม.4/12 15 ด.ญ. เบญจพร ไกรทอง มนุษย-์สังคม
28235 ม.4/4 24 ด.ช. ปรินทร จันทราศรี วทิย-์คณิต
28239 ม.4/10 28 ด.ญ. จิดาภา ปรางวดั จีน
28240 ม.4/13 31 ด.ช. จตุรภทัร ไผ่ศิริ หัตถ
28241 ม.4/12 16 ด.ช. ขจรศักด์ิ ไกรลาส มนุษย-์สังคม
28243 ม.4/9 24 ด.ช. ณัฐรัชต์ แสงดาว ฝร่ังเศส
28244 ม.4/12 17 ด.ช. กิตติพงศ์ กัณหาชาลี มนุษย-์สังคม
28245 ม.4/11 34 ด.ญ. วรินทร ฤทธิเ์ดช เกาหลี
28246 ม.4/4 25 ด.ญ. มินท์ลดา ศรีสองเมือง วทิย-์คณิต
28247 ม.4/9 25 ด.ญ. พรพัชร หุ่นทอง ฝร่ังเศส
28248 ม.4/4 26 ด.ช. สุทธพิร โคตรก าพี้ วทิย-์คณิต
28249 ม.4/10 29 ด.ญ. แวววรรณ ทรงสวสัด์ิวงศ์ จีน
28250 ม.4/8 23 ด.ช. ภาณุพงศ์ ศรีทอง คณิต-อังกฤษ
28251 ม.4/8 24 ด.ช. พงษ์พิพัฒน์ สุขจันทร์ คณิต-อังกฤษ
28252 ม.4/9 26 ด.ญ. ธติิวรรณ สุขขวญั ฝร่ังเศส
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28253 ม.4/8 25 ด.ช. อนุชา เสรีธนากร คณิต-อังกฤษ
28254 ม.4/5 25 ด.ช. พชร นาคนพมณี วศิวกรรม
28255 ม.4/7 44 ด.ช. ธรรมรัตน์ จิตติกูล คณิต-อังกฤษ
28256 ม.4/4 27 ด.ญ. นริศรา ช้างน้อย วทิย-์คณิต
28257 ม.4/5 26 ด.ช. ชนกานต์ จงใจรักษ์ วศิวกรรม
28259 ม.4/9 27 ด.ญ. ภทัราภรณ์ รุณรู้รอบ ธรุกิจการบิน
28261 ม.4/10 30 ด.ญ. นรินทิรา เหมะธลิุน จีน
28262 ม.4/11 35 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ พิระชัย ญี่ปุ่น
28263 ม.4/12 18 ด.ช. กิตติพัฒน์ กฤษสมัย มนุษย-์สังคม
28264 ม.4/9 28 ด.ญ. รุจิรา แสวงสุข ธรุกิจการบิน
28266 ม.4/8 26 ด.ช. สรวชิย์ ศิริบุญญา คณิต-อังกฤษ
28270 ม.4/4 28 ด.ญ. สุจิราภรณ์ สุขประเสริฐ วทิย-์คณิต
28272 ม.4/8 27 ด.ช. ภพูิภทัร์ จิตรานนท์ คณิต-อังกฤษ
28273 ม.4/4 29 ด.ญ. อาทิตยา ผิวข า วทิย-์คณิต
28275 ม.4/13 32 ด.ช. ภวูศิ ใจกุศล หัตถ
28276 ม.4/8 28 ด.ญ. ณัฐณิชา ยังเรือง คณิต-อังกฤษ
28278 ม.4/9 29 ด.ญ. ชัญญา ทองหนูเกตุ ธรุกิจการบิน
28279 ม.4/12 19 ด.ช. ภานุวฒัน์ ภู่สมอินทร์ มนุษย-์สังคม
28280 ม.4/8 29 ด.ญ. ธญัลักษณ์ เสือหล้า คณิต-อังกฤษ
28282 ม.4/12 20 ด.ช. พงศกร พรมโคตร มนุษย-์สังคม
28283 ม.4/10 31 ด.ช. เกียรติภมูิ ห่อหุ้ม จีน
28285 ม.4/12 21 ด.ช. ไม้เอก ทับทิมใหม่ มนุษย-์สังคม
28288 ม.4/12 22 ด.ช. ณัฐพงศ์ ทิพย์พงศ์ มนุษย-์สังคม
28290 ม.4/10 32 ด.ญ. อลิษา เมฆศรี จีน
28291 ม.4/5 27 ด.ช. อุกฤษฎ์ ค ามูล วศิวกรรม
28292 ม.4/8 30 ด.ช. โชติวฒัน์ เดวเิลาะห์ คณิต-อังกฤษ
28294 ม.4/8 31 ด.ญ. ทักษพร คนซ่ือ คณิต-อังกฤษ
28295 ม.4/4 30 ด.ญ. สิรินยา สมสะอาด วทิย-์คณิต
28296 ม.4/7 30 น.ส. พิชชานันท์ อธพิรภกัดีพงษ์ คณิต-อังกฤษ
28297 ม.4/8 32 ด.ช. ธนโชติ อันประเสริฐ คณิต-อังกฤษ
28298 ม.4/13 33 ด.ช. พรรณเทพ คล่องแคล่ว หัตถ
28299 ม.4/7 45 ด.ญ. อรนุช ปะทัง คณิต-อังกฤษ
28300 ม.4/5 28 ด.ช. เศรษฐพงศ์ แก้วสุติน วศิวกรรม
28301 ม.4/8 33 ด.ญ. ณัฌฐนิชา ด้วงล าพันธ์ คณิต-อังกฤษ
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28302 ม.4/11 36 ด.ญ. พิชยา ทองขาว ญี่ปุ่น
28304 ม.4/8 34 ด.ญ. กัลยาณี สุขเกษม คณิต-อังกฤษ
28305 ม.4/11 37 ด.ช. รชต ดีสันเที้ยะ ญี่ปุ่น
28307 ม.4/12 23 ด.ช. ปริญญา ต้นวรีะพันธ์ มนุษย-์สังคม
28308 ม.4/10 33 ด.ญ. เจตสุภา โอชารส จีน
28309 ม.4/8 35 ด.ญ. คีตกานท์ ศรีกุลกลาง คณิต-อังกฤษ
28310 ม.4/12 24 ด.ญ. สุจิตรตรา สุดสอาด มนุษย-์สังคม
28311 ม.4/8 36 ด.ญ. บุณยวยี์ เอี่ยมโคกสูง คณิต-อังกฤษ
28312 ม.4/13 34 ด.ญ. ศิรดา ทาสีสอน ศิลปกรรม
28313 ม.4/9 30 ด.ญ. ปราณปรียา ทับทิมศรี ธรุกิจการบิน
28314 ม.4/8 37 ด.ญ. วริศรา อัครวรีากร คณิต-อังกฤษ
28315 ม.4/8 38 ด.ญ. วริตรา แผ้วฉ ่า คณิต-อังกฤษ
28316 ม.4/12 25 ด.ช. ภมูิภทัร กฤษสมัย มนุษย-์สังคม
28317 ม.4/9 31 ด.ญ. วชัรมน ดวงรัตน์ ธรุกิจการบิน
28319 ม.4/12 26 ด.ญ. เชอร่ี ยาเท๊ศ มนุษย-์สังคม
28321 ม.4/8 39 ด.ญ. สุภาวดี อินทะสร้อย คณิต-อังกฤษ
28322 ม.4/13 35 นาย ศุภชัย สัมพันธ์ หัตถ
28462 ม.4/8 40 ด.ญ. ธญัชนก เจริญผล คณิต-อังกฤษ
28463 ม.4/11 38 ด.ญ. จิตรวดี ศุภสิงห์ ญี่ปุ่น
28464 ม.4/13 36 ด.ช. นิพิฐพนธ์ บริสุทธิ์ หัตถ
28465 ม.4/4 31 ด.ญ. จิระประภา สุ่มทอง วทิย-์คณิต
28467 ม.4/13 37 ด.ช. เอกพันธ์ เรืองอนันต์ หัตถ
28469 ม.4/5 29 ด.ช. ชวศิศรณ์ กรอบทอง วศิวกรรม
28470 ม.4/13 38 ด.ช. ชัยสิทธิ์ ยอดมงคล ศิลปกรรม
28471 ม.4/10 34 ด.ญ. พิมพ์ชนก นามพิมพ์ จีน
28482 ม.4/13 39 ด.ญ. สุวชิาดา จีนยี่ หัตถ
29162 ม.4/8 41 ด.ช. ฐาปนพงศ์ บุญเลิศ คณิต-อังกฤษ
29163 ม.4/13 40 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ตรีถัน หัตถ
29164 ม.4/12 27 ด.ญ. พิมพ์นิภา พรมฤทธิ์ มนุษย-์สังคม
29165 ม.4/12 28 ด.ช. นวารินทร์ นนทพิสิฐ มนุษย-์สังคม
29166 ม.4/8 42 ด.ช. จิระศักด์ิ แก้วสุข คณิต-อังกฤษ
29193 ม.4/12 29 ด.ญ. ธนัชพร อยูภ่กัดี มนุษย-์สังคม
29196 ม.4/8 43 ด.ญ. สุวรรณดี เสนนอก คณิต-อังกฤษ
29202 ม.4/9 32 ด.ญ. ปรายฟ้า สิงห์หล ฝร่ังเศส
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เลขประจ ำตัวนักเรียน ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล แผนกำรเรียน

โรงเรยีนเทพศิรนิทรร์ม่เกล้ำ ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม.  4 (โควตา) เรียงตามเลขประจ าตัวนักเรียน

29276 ม.4/10 35 ด.ญ. ญาณิศา สุดสาคร จีน
29277 ม.4/13 41 ด.ญ. ยุวกุลธดิา มูลพรม หัตถ
29824 ม.4/12 30 ด.ญ. ชิดชนก ไชยเลิศ มนุษย-์สังคม


