
เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28780 นาย ชิษณุพงศ์ ปาเวียง
2 28781 นาย ณรงค์ศักด์ิ สังเสวี
3 28787 นาย ธิติ สุจริตกุล
4 28837 นาย ปิยวัชร สุดแสวง
5 28893 นาย อัมรินทร์ อ่อนย้ิม
6 28938 นาย นราธิป ปัญญาชนวัฒน์
7 28940 นาย บัญญัติ เตือประโคน
8 29092 นาย นิพพิธาน คิม สิงห์โตเกษม
9 29095 นาย ปรมัตช์ ประมวญ
10 29115 นาย อภิสิทธ์ิ สมนึก
11 29233 นาย ประกิตภัทร ซ่ือคง
12 30639 นาย ธนภัทร โลกค าลือ
13 30640 นาย เพชร แก่นพินิจ
14 31079 นาย พนมกร ลอยครบุรี
15 31080 นาย โชคชัย พ่ึงพินิจ
16 28804 นางสาว จุฑาทิพย์ สิงขรแก้ว
17 28805 นางสาว ฉัตรศิริ ธรรมแก้ว
18 28808 นางสาว ณัฐมน มะละกีมะ
19 28809 นางสาว ธันยพร พลรักษ์
20 28815 นางสาว เพ็ญพิชชา วิวัธนวานนท์
21 28817 นางสาว ภิญญดา รักดีแข
22 28820 นางสาว วจีรัตน์ กล่ินหมุด
23 28824 นางสาว สุภานัน เอ่ียมพูลงาม
24 28825 นางสาว อริศา อินทจักร
25 28827 นางสาว เอราวรรณ พับพุ
26 28877 นางสาว อาทิตยา อินนุพัฒน์
27 28925 นางสาว อมิตตดา เผือกเวชกุล
28 29008 นางสาว ณัฐชา ช่ืนอารมย์
29 29070 นางสาว ปรางค์อ าไพ ย่ิงนอก
30 29213 นางสาว นัทธ์ชนัน ศักด์ิประเสริฐวุฒิ
31 29223 นางสาว อรปรียา ร่วมสกุลโชคชัย
32 29248 นางสาว ปภาดา ศรีวานิชภูมิ
33 30566 นางสาว รุ่งรัติยา ปริเวสูง
34 30641 นางสาว ฉันชนก นราอาจ
35 30642 นางสาว ณัฐธิชา ปันแก้ว
36 30643 นางสาว ณิชกมล เสริมศิริ
37 30644 นางสาว ธัญมน ทับเมือง
38 30645 นางสาว นพวรรณ แสนว่าง
39 30646 นางสาว พัฒน์นรี อ าไพ
40 30647 นางสาว วรางคณา สบายใจ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 (วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  15  คน หญิง 25 คน รวม 40 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงนัยนำ  จิตรรังสรรค์ 2.นำงสำวจินตนำ กิตตินำนนท์ 3.นำงพิศมัย  ทับทิมทอง

ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 18/4/2018 17:21 หนา้ 1 / 7 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28788 นาย ธีรพงศ์ วงษ์สอน
2 28830 นาย กฤษฏ์ิเพ็ชร น้ าเพ็ชร
3 28937 นาย ธีรภัทร เอ่ียมย้ิม
4 28995 นาย ภูริพัฒน์ พร้อมมูล
5 29049 นาย ยูซุบ  คล้ายสุวรรณ์
6 29099 นาย พีระพัฒน์ ใจเมือง
7 29228 นาย จรุงวิทย์ ธิทา
8 29231 นาย ทัตพงศ์ สมหวัง
9 29778 นาย ณอมร สุขโชติ
10 30022 นาย สรวิชญ์ วงษ์จักร์
11 30648 นาย เจริญฤทธ์ิ สุนทะวงษ์
12 30649 นาย ธัญชวิชณ์ ดีดวงพันธ์
13 30650 นาย รติพงษ์ จันทร์แจ่ม
14 30651 นาย สมศักด์ิ พูลทอง
15 28803 นางสาว จีรนุช วรวงศ์
16 28810 นางสาว นัท ทองแสง
17 28813 นางสาว พิชชาภรณ์ สินพรม
18 28821 นางสาว ศศิธร ทิพย์ประทุม
19 28847 นางสาว กาญจนา หมัดเหย่
20 28850 นางสาว จิตรฤดี ชาญณรงค์
21 28894 นางสาว กรรณิกา ข าธานี
22 28902 นางสาว ณัฐพร วีระสุข
23 28917 นางสาว รุ่งนภา ชัยชนะ
24 28927 นางสาว ไอลดา ศรีเจริญ
25 28954 นางสาว กนกวรรณ เทียมศร
26 28955 นางสาว กมลชนก บุตรศรี
27 29164 นางสาว เบญจพร รอดชมภู
28 29168 นางสาว แพรพรรณ นาคข า
29 29243 นางสาว ณญาดา บุญชม
30 29251 นางสาว มาริสา หวังพิทักษ์กุล
31 29835 นางสาว รมิตา เก่งหล้า
32 29992 นางสาว ฐานิตา ศรีประสมสอง
33 30565 นางสาว ธนพร เพ็งหนู
34 30652 นางสาว กัญญาณัฐ บุตรดี
35 30653 นางสาว จารุวรรณ คนชาญ
36 30654 นางสาว เบญจมาศ วราห์ค า
37 30655 นางสาว เบญญา สงค์เคราะห์
38 30656 นางสาว วรรัตน์ ขวัญบุญ
39 30657 นางสาว วัชราภรณ์ อุ่นเสือ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 (วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  14  คน หญิง 25 คน รวม 39  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสำวพรเพชร  พำนทอง 2.นำยศิริวัฒน์  เรียนบุรี
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 18/4/2018 17:21 หนา้ 2 / 7 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28791 นาย ปวริศ ภูมิพันธ์
2 28793 นาย รวินท์ จิไธสง
3 28797 นาย อองซานเพียว -
4 28831 นาย เกษมพันธ์ุ แซ่เซ้ีย
5 28841 นาย พุฒิพงศ์ จอมจ านงค์
6 28885 นาย เวหา วัฒนกุล
7 28889 นาย สุรเดช ขออยู่กลาง
8 28933 นาย ณัฏฐนันท์ สวัสด์ิกิจ
9 28952 นาย อดิศร ทรัพย์กล้า
10 29001 นาย สุธนา บุญยะกร
11 29035 นาย ณภัทร เม่นมงกุฎ
12 29039 นาย ธนุสพล เลาะมะ
13 29096 นาย พิสิษฐ์ ลดามณี
14 29152 นาย วัชรพล พักนา
15 30604 นาย ทิวลิป ทิพย์รัตน์
16 30658 นาย เจษฎา ชูแก้ว
17 30659 นาย นาวิน บู่ทอง
18 28799 นางสาว กชกร อินทรโฆษิต
19 28812 นางสาว เบ็ญจสิริ ส าราญใจ
20 28855 นางสาว ธนัชชา ภาแก้ว
21 28857 นางสาว ธัญญลักษณ์ หนแสง
22 28860 นางสาว ปทิตตา โสก าปัง
23 28865 นางสาว พิชชาภา สินพรม
24 28867 นางสาว มุทิตา ลาน้ าเท่ียง
25 28874 นางสาว สุภชา ยิน
26 28900 นางสาว ชุติภา บุญมา
27 28901 นางสาว ฐาปนี เอ๋งบ่อ
28 28913 นางสาว ป่ินมณี ชูทอง
29 28922 นางสาว สิริยากร มากนาสัก
30 28963 นางสาว ชลิดา นามทมาต
31 28965 นางสาว ธัญพร เครือครุ่ย
32 29074 นางสาว วรัญญา ไนยปราโมทย์
33 29220 นางสาว สุนารี ศรีสวัสด์ิ
34 29226 นางสาว อารีรัตน์ ร่ืนรวย
35 29247 นางสาว เบญจมาศ ลิปาง
36 30598 นางสาว สุชาดา เฟ่ืองฟู
37 30616 นางสาว พัชรินทร์ อินทะลัย
38 30660 นางสาว กรชนา วงษ์สวัสด์ิ
39 30661 นางสาว ศศิวิมล เมืองพวน
40 30662 นางสาว ไอลดา แสงจันทร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3 (คณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  17  คน หญิง 23 คน รวม 40  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสำวมำริษำ  โพธ์ิดิษฐ์ศิริ 2.นำยคมกฤษณ์  ฉัตรจิรธีรพงศ์
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 18/4/2018 17:21 หนา้ 3 / 7 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28786 นาย ธนภัทร กฤตพิทยาเวช
2 28843 นาย วรวิช นวมาลา
3 28886 นาย ศิขรินทร์ ภาคทิพย์
4 28888 นาย สุรเชษฐ์ มณีไพบูลย์
5 28978 นาย กานต์ แก้วเคน
6 29257 นาย เอกองค์ ดีพิจารณ์
7 30663 นาย ณัฐวุฒิ สุดมไห
8 30664 นาย ศุภกร ปัญญาวุธ
9 30665 นาย อันดามัน เดชบ ารุง
10 30666 นาย อิบรอฮีม พะยีแวดาโอ๊ะ
11 30667 นาย อุทิศ แปยอ
12 28801 นางสาว เกสรา ป่ินทอง
13 28807 นางสาว ชลลดา น้อยใหญ่
14 28819 นางสาว รุธิรา คชบูรณ์
15 28822 นางสาว ศิรินทิพย์ มีชัยโย
16 28848 นางสาว เกษสุดา วิชายงค์
17 28852 นางสาว ณฐพร โพธ์ิดอกไม้
18 28858 นางสาว ธิดารัตน์ เสระทอง
19 28866 นางสาว ฟ้าขจี ผลสุข
20 28897 นางสาว ชญาภา เอ่ียมสนิท
21 28910 นางสาว นัชชา เทนเนิร์ท
22 28911 นางสาว น้ าทิพย์ ภูหม่ืน
23 28923 นางสาว หฤทัย ชูทอง
24 29061 นางสาว กานต์หทัย หวังปัญญา
25 29069 นางสาว ปภาวรินท์ ศักด์ิศรีกุล
26 29124 นางสาว พราวรี ว่องอัญชันศิลป์
27 29126 นางสาว รัตชนก ไชยศรีหา
28 29167 นางสาว เพ็ญนภา พ่อศรีชา
29 29215 นางสาว วณัชญา พันธ์ค า
30 29221 นางสาว อโนชา สังข์สว่าง
31 29255 นางสาว อรวรา โตสมภาค
32 29982 นางสาว อติพร แซ่ภู่
33 29983 นางสาว สุภาวดี พบก่ิง
34 29988 นางสาว ชนิภรณ์ วิริยโกศล
35 30599 นางสาว นภัสสร โพธ์ิซก
36 30668 นางสาว ฉัตรพร แซ่ย่าง
37 30669 นางสาว ชุติภาส เกียรติประทุม
38 30670 นางสาว วาสนา สีทอง
39 30671 นางสาว วิภาวดี พาลี
40 31081 นางสาว กุลธิดา สีงาม

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4 (ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  11  คน หญิง 29 คน รวม 40 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยโสภณัฐ  ขันทอง 2.นำงสำวภัทรภรณ์  บุญส่ง
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 18/4/2018 17:21 หนา้ 4 / 7 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28835 นาย ปัญญากร โลมรัตน์
2 28844 นาย สิทธิชัย มิตรชู
3 28930 นาย สราวุฒิ ทุมจาร
4 28941 นาย บันเทิง หนูแย้ม
5 28942 นาย ปัฏธม์กรณ์ กรรภิรมย์
6 28953 นาย อินทภาษ ขะชาตย์
7 29033 นาย ณฐกันต์ ไชโย
8 29079 นาย จิรนันท์ ฟองทราย
9 29090 นาย นฤพัทธ์ ค าภักดี
10 29101 นาย ภัทรดนัย ขิณวงศ์
11 29108 นาย ศุภชัย ย้ิมสวน
12 29140 นาย ธณชัย หอมนาน
13 29146 นาย ปรเมษฐ์ พูนสังข์
14 29201 นาย สุริยะ ศรีวงษา
15 29202 นาย อนุสรณ์ อุทโท
16 30617 นาย รัชชานนท์ นวลแสง
17 30672 นาย ยุทธนา ตุ่ยไชย
18 29244 นางสาว ธนาภรณ์ โพธ์ิบาย
19 28859 นางสาว นันทวรรณ แก้วเกษร
20 28868 นางสาว รัตนากร ฉิมพาลี
21 28870 นางสาว วลัยลักษณ์ วงค์ทอง
22 28906 นางสาว ธรรมพร อร่ามโรจน์วัฒนา
23 28914 นางสาว เพชรลัดดา อันยะบาล
24 28921 นางสาว สิรภัทร แก้วบัวลา
25 28967 นางสาว ปานชนก มหาวงษ์
26 28972 นางสาว วรรณษา แสงจันทร์
27 29014 นางสาว ภัคจิรา เชิดชู
28 29022 นางสาว ศิริลักษณ์ ขุนทอง
29 29025 นางสาว สุธาทิพย์ ท าทอง
30 29072 นางสาว พิกุล ตันสกุล
31 29208 นางสาว ฐิติมา แซ่เตียว
32 29224 นางสาว อารยา ตระกูลธรรม
33 29241 นางสาว จิรภา ทองน า
34 29246 นางสาว นัยนา หน่อแก้ว
35 29252 นางสาว ศิริพร มาลี
36 29256 นางสาว อารียา สารา
37 30602 นางสาว กัญวัฒน์ ปัญญาโรจน์รุจ
38 30673 นางสาว ญาณิกา เฉลียวกิจ
39 30674 นางสาว ปทิตตา แก้วอินชัย
40 31082 นางสาว นุชนารถ ส่งเสริม

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 (ภำษำอังกฤษ-ภำษำญ่ีปุ่น) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  17  คน หญิง 23 คน รวม 40  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยกฤษดำ  สิมมะโน 2.นำงสำวธิติมนตร์ ศิลประเสริฐ
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 18/4/2018 17:21 หนา้ 5 / 7 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28588 นาย สุรศักด์ิ สหะชัย
2 28785 นาย ทินกร ทะชาฎา
3 28798 นาย อะลิบ ดอรอมาน
4 28845 นาย สุรชาติ วัฒนเรืองชัย
5 28931 นาย ณฐพัชร ชูพันธ์
6 28988 นาย นพรัตน ปานไกล
7 29002 นาย สุธี วงษ์ค าทอน
8 29006 นาย อนุวัฒน์ อินประจง
9 29227 นาย กวิณภพ ด้วงยศ
10 29235 นาย ภูริทัตต์ ค ามี
11 30614 นาย อัษฎาวุธ บุญรัตน์
12 30615 นาย นันทพงค์ ฉายประทีป
13 30675 นาย ปรัชญา มงคลจักรวาฬ
14 30676 นาย พีระกฤตย์ ธรานันทเศรษฐ์
15 30677 นาย พีระพงษ์ ประโยตัง
16 30678 นาย วรธรรม สุวรรณธรรมา
17 30679 นาย วัชรพงษ์ ดาทองงอน
18 28811 นางสาว นิรมล ภูบังแสง
19 28816 นางสาว ภัทรมณฑน์ รุ่งไพรวัน
20 28861 นางสาว ปริสรา นนทะศรี
21 28908 นางสาว นพรัตน์ สิงหชัย
22 28924 นางสาว อภิญญา อินตา
23 28956 นางสาว กมลชนก ศรีหฤทัย
24 28958 นางสาว คณัสนันท์ ธาตุทอง
25 28968 นางสาว พัชราภา รอมาลี
26 28973 นางสาว ศิริพร คุ้มวัน
27 29016 นางสาว มันทนา ธนูทอง
28 29017 นางสาว เมขลา เพชรหิน
29 29024 นางสาว สุจิตรา ศิริพลับ
30 29062 นางสาว กุลธิดา กาสันเทียะ
31 29066 นางสาว ธัญธร เครือครุ่ย
32 29067 นางสาว นพรัตน์ เกิดมงคลการ
33 29161 นางสาว ณัฐพร ปันปิง
34 29165 นางสาว พรรปพร ยอดเพชร
35 29242 นางสาว ชญานี รักษาพล
36 30034 นางสาว กัญญนันทน์ จรัสโรจน์ธนเดช
37 30601 นางสาว อลิสา วาระดินันท์
38 30680 นางสาว ณัฏฐ์สุมณ กุลวุฒฺกรนันท์
39 30681 นางสาว นลินทิพย์ ไข่ม่วง
40 30682 นางสาว วารินทร์ สุพานโซ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6 (ภำษำไทย-สังคมศึกษำ) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  17  คน หญิง 23 คน รวม 40  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยสมเกียรติ  สนธนวณิชย์ 2.นำงสำวอัจฉรียำ  ชุมภูบำง 3.นำยวิเชียร  วงค์ผำบุตร

ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 18/4/2018 17:21 หนา้ 6 / 7 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28318 นาย ชลวิทย์ เตมีบริบูรณ์
2 28779 นาย ชยานันต์ โสลุน
3 28782 นาย ณัฐวัฒน์ จารุสิทธ์ิรัตติ
4 28784 นาย ทศพล ทัดสิงห์
5 28792 นาย ภูวกร ไกยสวน
6 28795 นาย สิทธิโชค นัยนิตย์
7 28828 นาย กฤษฎา อินต๊ะพรม
8 28834 นาย ธนกร ศรีสุข
9 28839 นาย พงษ์นพัฒ มงคลอาจ
10 28878 นาย กาจพน เคล้าเคลือ
11 28882 นาย พีระพัฒน์ รัตกระจ่าง
12 28928 นาย คริษฐ์ติณณ์ อ าไพ
13 28930 นาย ชัยวัฒน์ สุขห่วง
14 28945 นาย วรวุฒิ แซ่ต้ัง
15 28948 นาย ศุภณัฐ แก้วกุลศรี
16 28981 นาย ชนวีย์ ประสิทธ์ินอก
17 28991 นาย ปาณุพงศ์ ทองสง่า
18 29000 นาย สุทิน ชาวไทย
19 29030 นาย เจษฎาภร แก้วนิคม
20 29057 นาย อัครพล เสือรอด
21 29083 นาย ธนภัทร ภูศิริ
22 29105 นาย โรจน์ศิลป์ โต๊ะเส๊ะ
23 29112 นาย สุรวุฒิ มณีพร้าว
24 29147 นาย ภาณุพงศ์ วงษ์ค าชัย
25 29148 นาย ภานุวัฒน์ สวนจันทร์
26 29150 นาย ไม้เมือง ว่องวิกย์การ
27 29194 นาย วชระ สิงหนารถ
28 30605 นาย อรรถพร ละครชัย
29 30625 นาย วรพล ผลสินธ์
30 30683 นาย ณัฐพล เตชะจงจินตนา
31 30684 นาย พงษ์ณภัทร สืบเรือง
32 30685 นาย นทีกานต์ ผ่องเผือก
33 31083 นาย วรปัญญา แซ่โซ้ง
34 28826 นางสาว อังษณา รัตนติสร้อย
35 28895 นางสาว กัญญารัตน์ คงมณี
36 28898 นางสาว ชนิดา ประเสริฐเช้ือ
37 28920 นางสาว สลิลทิพย์ แดงเรือง
38 28976 นางสาว อัจฉิมา ศรีย่ิงยงค์
39 28977 นางสาว อุรชา ทองแจ่ม
40 30686 นางสาว พิไลวรรณ สะเทิงรัมย์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/7 (คณิตศำสตร์-คอมพิวเตอร์) ปีกำรศึกษำ 2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  33  คน หญิง 7 คน รวม 40 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสุนทรี  กำญจนะวสิต 2.นำยอนุสรณ์  บุญนำค
ช่ือ - นำมสกุล
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