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เลขประจ ำตัวนักเรียน (ส ำหรับปักหน้ำอกเสื้อนักเรียน) ห้อง เลขที่ ชื่อ สกุล แผนกำรเรียน

30516 ม.4/13 42 นาย สิรวิชญ์ พูนทรัพย์ ศิลปกรรม

30517 ม.4/2 42 ด.ช. ศิรภัส ชุ่มวงศ์ วิทย-์คณิต

30518 ม.4/2 43 ด.ญ. กชพร มหาพรม วิทย-์คณิต

30519 ม.4/2 44 นาย เล็กศรัณย์ ปัญจรักโภคิน วิทย-์คณิต

30520 ม.4/8 44 น.ส. ปิยะธิดา ศรีหนา คณิต-อังกฤษ

30521 ม.4/8 45 ด.ช. อุดมเดช สิงหาเมฆ คณิต-อังกฤษ

30522 ม.4/4 34 นาย อธิป สิทธินิสัยสุข วิทย-์คณิต

30523 ม.4/4 35 น.ส. นิศรีน ผิวอ่อน วิทย-์คณิต

30524 ม.4/10 36 น.ส. พิชามญชุ์ อาจสัญจร จีน

30525 ม.4/4 36 ด.ช. นนธวัช รัศมีฉาย วิทย-์คณิต

30526 ม.4/11 39 น.ส. กมลวรรณ สารพันธ์ เกาหลี

30527 ม.4/6 32 น.ส. อรทัย ต้ังชูสกุลชาติ IEP

30528 ม.4/9 33 น.ส. นันท์นภัส เหมศิริรัตน์ ฝร่ังเศส

30529 ม.4/4 37 นาย กฤตณัฐ ฤทธิ์มนตรี วิทย-์คณิต

30530 ม.4/11 40 น.ส. คุนหมิง รุ่งเรือง ญี่ปุ่น

30531 ม.4/9 34 ด.ญ. ณัฐ ณิชา ภาชะนัย ฝร่ังเศส

30532 ม.4/13 43 ด.ญ. สิริน ทองนรินทร์ ศิลปกรรม

30533 ม.4/9 35 นาย ทีปต์ฐานิต นิ่มน้อย ฝร่ังเศส

30534 ม.4/11 41 นาย นนธิชา ผะดาศรีโยธินท์ ญี่ปุ่น

30535 ม.4/11 42 นาย ธัญพิสิษ บุญถนอมจิต ญี่ปุ่น

30536 ม.4/4 38 น.ส. กานต์มณี นาสนม วิทย-์คณิต

30537 ม.4/6 33 น.ส. สุภาวดี กรมแสง IEP

30538 ม.4/9 36 น.ส. วิภาสิริ หวันทา ธุรกิจการบิน

30539 ม.4/13 46 นาย วีรภัทร์ นาคสุข หัตถ

30540 ม.4/4 39 น.ส. เอมวิกา ปานรุ่ง วิทย-์คณิต

30541 ม.4/5 30 น.ส. ชญานันท์ กัลยาศิริ วิศวกรรม

30542 ม.4/9 37 ด.ญ. ชนาพร ทองกุล ฝร่ังเศส

30543 ม.4/9 38 นาย คทาทอง จันทร์บ ารุง คณิต-อังกฤษ

30544 ม.4/9 39 ด.ญ. เรณุกา วงค์ษา คณิต-อังกฤษ

30545 ม.4/11 43 น.ส. นิชาภา จิระภาวรันญู เกาหลี

30546 ม.4/4 40 นาย นรินธรณ์ เถื่อนวรรณา วิทย-์คณิต

30547 ม.4/11 44 ด.ญ. ภัคจิรา แสนวิเศษ เกาหลี

30548 ม.4/10 37 น.ส. ชวิศา เผ่าพลทอง จีน

30549 ม.4/10 38 น.ส. มีนา มุสตอฟาดี จีน

30550 ม.4/10 39 น.ส. เจนจิรา ค าสุขสวัสด์ิ จีน

30551 ม.4/13 44 น.ส. อีฟ อลีศรา คชพันธ์ ศิลปกรรม

30552 ม.4/9 40 น.ส. จุฑามาศ กองทอง คณิต-อังกฤษ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564

ประกำศรำยชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4  ประเภทสอบคัดเลือก เงื่อนไขพิเศษ และควำมสำมำรถพิเศษ
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30553 ม.4/4 41 น.ส. กมลพรรณ ไข่เขียว วิทย-์คณิต

30554 ม.4/9 41 น.ส. สุพัตรา สายวงค์ ธุรกิจการบิน

30555 ม.4/11 45 ด.ญ. ธวัลรัตน์ เซงก๋า ญี่ปุ่น

30556 ม.4/9 42 น.ส. รินลดา ช้างแก้ว ฝร่ังเศส

30557 ม.4/9 43 น.ส. พัฒน์นรี ฟักอุดม ฝร่ังเศส

30558 ม.4/13 47 นาย ทรงชัย บุญชู หัตถ

30559 ม.4/9 44 นาย ภคิน กิจจานุรักษากร ฝร่ังเศส

30560 ม.4/9 45 ด.ญ. ศศิญาดา คล้ายบ ารุง ธุรกิจการบิน

30561 ม.4/5 31 นาย วิษรุติ รินทอง วิศวกรรม

30562 ม.4/9 46 น.ส. กิ่งดาว จ าปาแดง ฝร่ังเศส

30563 ม.4/4 42 น.ส. กัญญาณัฐ เผือกน้อย วิทย-์คณิต

30564 ม.4/4 43 น.ส. ปาริตา แก้วประเสริฐกุล วิทย-์คณิต

30565 ม.4/5 32 นาย อัศฎาวุธ ค ามีอ่อน วิศวกรรม

30566 ม.4/13 45 ด.ญ. มินท์ธิตา ธนิกกุลบริพัชร์ ศิลปกรรม

30567 ม.4/5 33 น.ส. อรพรรณ พรมนาง วิศวกรรม

30568 ม.4/8 46 น.ส. ธันยพร โพธิเกษม คณิต-อังกฤษ

30569 ม.4/5 34 นาย อุกฤษฎ์ ภู่ระหงษ์ วิศวกรรม

30570 ม.4/8 47 น.ส. ปวีณ์นุช ก าเหนิดสิงห์ คณิต-อังกฤษ

30571 ม.4/11 46 น.ส. สุนันทา ดิษยะกมล เกาหลี

30572 ม.4/6 34 น.ส. ชนิษฐา สุระสุข IEP

30573 ม.4/11 47 น.ส. กาญจน์ธิรัตน์ แพสุวรรณ์ เกาหลี

30574 ม.4/11 48 ด.ญ. จิรนันท์ อุดมกัน ญี่ปุ่น

30575 ม.4/4 44 ด.ช. กัณตพงษ์ แสงโนราช วิทย-์คณิต

30576 ม.4/11 49 น.ส. ภัชชกร วรรณสกุล เกาหลี

30577 ม.4/4 45 นาย กิตติกรณ์ กิตติวรนนท์ วิทย-์คณิต

30578 ม.4/8 48 น.ส. ธนชพร จอมค าศรี คณิต-อังกฤษ

30579 ม.4/4 46 น.ส. ธวัลรัตน์ อภิชาพงษ์ วิทย-์คณิต

30580 ม.4/10 40 น.ส. ลีลารัตน์ ชินโชติวัฒน์ จีน

30581 ม.4/8 49 น.ส. ศวีตา ศิริลัก คณิต-อังกฤษ


