
1 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต ์2 1 ภาษาไทย หอ้งสมุด
2 ว30282 เคมีในชีวิตประจ าวนั 1 วิทยาศาสตร์ 741 20

3 ส30282 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก 1 สังคมศึกษา 552 20

4 พ30202 วิทยาศาสตร์การกีฬาพ้ืนฐาน 1 สุขศึกษา 414 20

5 ศ30216 การเตน้แจส๊ 1 ศิลปะ 432 20

6 ง30201 เบเกอร่ีเบ้ืองตน้ 1 การงานอาชีพ 422 20

7 ว30292 เทคโนโลยภีาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ 1 เทคโนโลยี 729 20

8 อ31210 ภาษาองักฤษฟัง - พดู 1 ภาษาองักฤษ 755 20

1 ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์ 1 ภาษาไทย หอ้งสมุด
2 ว30284 ดาราศาสตร์น่ารู้ 1 วิทยาศาสตร์ 748 20

3 ส30227 กฎหมายน่ารู้ 1 สังคมศึกษา 552 20

4 พ30204 มวยสากลสมคัรเล่น 1 สุขศึกษา 511 20 รับเฉพาะ นร.ชาย

5 ศ30225 การขบัร้องร่วมสมยั 1 ศิลปะ 441 20

6 ง30224 งานประดิษฐใ์บตองดอกไมส้ด 1 การงานอาชีพ 421 20

7 ง30216 การน าเสนอแบบส่ือประสม 1 เทคโนโลยี 729 20

8 อ32210 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 1 ภาษาองักฤษ 755 20

1 ว30286 วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 วิทยาศาสตร์ 748 23
2 ส30228 โลกศึกษา 1 สังคมศึกษา 552 23
3 พ30206 กิจกรรมนนัทนาการ 1 สุขศึกษา 414 23
4 ศ30224 นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 1 ศิลปะ 432 23

5 ง30296 ศิลปะการขาย 1 การงานอาชีพ 522 23
6 อ33210 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 ภาษาองักฤษ 755 23

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเทพลีลา

รายวชิาเพิ่มเติม ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6

หมายเหตุ

รายวชิาเพิ่มเติม ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-6

นกัเรียนซีไรต ์1

รายวชิาเพิ่มเติม ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-6

นกัเรียนวรรณกรรม

โรงเรียนเทพลีลา
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

รายวิชาเพ่ิมเติมเลือกตามความสนใจระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ห้อง 3-6)

ที่ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ กลุ่มสาระฯ ห้องเรียน จ านวนรับ

ก ำหนดลงทะเบียน 17-22 ตุลำคม 2561 เปิดระบบเวลำ 10.30 น.



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28791 นาย ปวริศ ภูมิพันธ์
2 28793 นาย รวินท์ จิไธสง
3 28797 นาย อองซานเพียว -
4 28831 นาย เกษมพันธ์ุ วารี
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 29035 นาย ณภัทร เม่นมงกุฎ ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
11 29039 นาย ธนุสพล เลาะมะ
12 29096 นาย พิสิษฐ์ ลดามณี ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
13 29152 นาย วัชรพล พักนา
14 30604 นาย ทิวลิป ทิพย์รัตน์ ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
15 30658 นาย เจษฎา ชูแก้ว
16 30659 นาย นาวิน บู่ทอง
17 31084 นาย ณัฐพล อังคะพนมไพร
18 28799 นางสาว กชกร อินทรโฆษิต
19 28812 นางสาว เบ็ญจสิริ ส าราญใจ
20 28855 นางสาว ธณัชชา ภาแก้ว
21 28857 นางสาว ธัญญลักษณ์ หนแสง
22 28860 นางสาว ปทิตตา โสก าปัง
23 28865 นางสาว พิชชาภา สินพรม
24 28867 นางสาว มุทิตา ลาน  าเท่ียง ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
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 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
34 29226 นางสาว อารีรัตน์ ร่ืนรวย
35 29247 นางสาว เบญจมาศ ลิปาง
36 30598 นางสาว สุชาดา เฟ่ืองฟู
37 30616 นางสาว พัชรินทร์ อันทะลัย ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
38 30662 นางสาว ไอลดา แสงจันทร์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/3  (คณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  17  คน หญิง 21 คน รวม  38  คน

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

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 2 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28786 นาย ธนภัทร กฤตพิทยาเวช
2 28843 นาย วรวิช นวมาลา
3 28888 นาย สุรเชษฐ์ มณีไพบูลย์
4 28978 นาย กานต์ แก้วเคน
5 29257 นาย เอกองค์ ดีพิจารณ์
6 30663 นาย ณัฐวุฒิ สุดมไห
7 30664 นาย ศุภกร ปัญญาวุธ
8 30665 นาย อันดามัน เดชบ ารุง
9 30666 นาย อิบรอฮีม พะยีแวดาโอ๊ะ
10 30667 นาย อุทิศ แปยอ
11 28801 นางสาว เกสรา ป่ินทอง
12 28807 นางสาว ชลลดา น้อยใหญ่
13 28819 นางสาว รุธิรา คชบูรณ์
14 28822 นางสาว ศิรินทิพย์ มีชัยโย
15 28848 นางสาว เกษสุดา วิชายงค์
16 28852 นางสาว ณฐพร โพธ์ิดอกไม้ ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
17 28858 นางสาว ธิดารัตน์ เสระทอง
18 28866 นางสาว ฟ้าขจี ผลสุข
19 28897 นางสาว ชญาภา เอ่ียมสนิท
20 28910 นางสาว นัชชา เทนเนิร์ท
21 28911 นางสาว น  าทิพย์ ภูหม่ืน
22 28923 นางสาว หฤทัย ชูทอง ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
23 29061 นางสาว กานต์หทัย หวังปัญญา
24 29069 นางสาว ปภาวรินท์ ศักด์ิศรีกุล
25 29126 นางสาว รัตชนก ไชยศรีหา
26 29167 นางสาว เพ็ญนภา พ่อศรีชา
27 29215 นางสาว วณัชญา พันธ์ค า
28 29221 นางสาว อโนชา สังข์สว่าง ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
29 29255 นางสาว อรวรา โตสมภาค
30 29982 นางสาว อติพร แซ่ภู่
31 29983 นางสาว สุภาวดี พบก่ิง
32 30599 นางสาว นภัสสร โพธ์ิซก ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
33 30668 นางสาว ฉัตรพร แซ่ย่าง
34 30669 นางสาว ชุติภาส เกียรติประทุม ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
35 30670 นางสาว วาสนา สีทอง
36 30671 นางสาว วิภาวดี พาลี
37 31081 นางสาว กุลธิดา สีงาม ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/4  (ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  10  คน หญิง 27 คน รวม 37  คน

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

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 3 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28835 นาย ปัญญากร โลมรัตน์
2 28844 นาย สิทธิชัย มิตรชู
3 28941 นาย บันเทิง หนูแย้ม
4 28942 นาย ปัฏธม์กรณ์ กรรภิรมย์
5 28950 นาย สราวุฒิ ทุมจาร
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 ชิณวงศ์
11 29108 นาย ศุภชัย ยิ มสวน
12 29140 นาย ธณชัย หอมนาน
13 29146 นาย ปรเมษฐ์ พูนสังข์ ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
14 29201 นาย สุริยะ โนนทิง
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 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
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 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
26 28972 นางสาว วรรณษา แสงจันทร์ ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
27 29014 นางสาว ภัคจิรา เชิดชู
28 29022 นางสาว ศิริลักษณ์ ขุนทอง ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
29 29025 นางสาว สุธาทิพย์ ท าทอง
30 29072 นางสาว พิกุล ตันสกุล
31 29208 นางสาว ฐิติมา แซ่เตียว ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
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 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/5 (ภำษำอังกฤษ-ภำษำญ่ีปุ่น)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  17  คน หญิง 23 คน รวม 40  คน

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

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 4 / 13 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 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
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 ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
14 30676 นาย พีระกฤตย์ ธรานันทเศรษฐ์
15 30678 นาย วรธรรม สุวรรณธรรมา
16 30679 นาย วัชรพงษ์ ดาทองงอน
17 28811 นางสาว นิรมล ภูบังแสง
18 28816 นางสาว ภัทรมณฑน์ รุ่งไพรวัน
19 28861 นางสาว ปริสรา นนทะศรี
20 28924 นางสาว อภิญญา อินตา
21 28956 นางสาว กมลชนก ศรีหฤทัย
22 28958 นางสาว คณัสนันท์ ธาตุทอง
23 28968 นางสาว พัชราภา รอมาลี
24 28973 นางสาว ศิริพร คุ้มวัน
25 29016 นางสาว มันทนา ธนูทอง
26 29017 นางสาว เมขลา เพชรหิน ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
27 29024 นางสาว สุจิตรา ศิริพลับ
28 29062 นางสาว กุลธิดา กาสันเทียะ
29 29066 นางสาว ธัญธร เครือครุ่ย
30 29067 นางสาว นพรัตน์ เกิดมงคลการ
31 29161 นางสาว ณัฐพร ปันปิง
32 29165 นางสาว พรรปพร ยอดเพชร
33 29242 นางสาว ชญานี รักษาพล
34 30034 นางสาว กัญญนันทน์ จรัสโรจน์ธนเดช
35 30601 นางสาว อลิสา วาระดินันท์
36 30681 นางสาว นลินทิพย์ ไข่ม่วง ท30214 พินิจวรรณกรรมซีไรต์ 2
37 30682 นางสาว วารินทร์ สุพานโซ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4/6  (ภำษำไทย-สังคมศึกษำ)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  16  คน หญิง 21 คน รวม  37  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยสมเกียรติ  สนธนวณิชย์ 2.นำงสำวอัจฉรียำ  ชุมภูบำง 3.นำยวิเชียร  วงค์ผำบุตร
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 5 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28175 นาย วงศกร อึ งอัจจิมากูล
2 28234 นาย ภูริน ดอนเหลือม
3 28266 นาย กันติทัต แสงสุวรรณ
4 28286 นาย ภูชิต สุขพรรษกิจ
5 28366 นาย กฤตยชญ์ วงษ์ค า
6 28421 นาย ณัฐชา ไวมือ
7 28435 นาย ศิวานนท์ สมรอด
8 28485 นาย ศิลปกร วงศ์พานิช
9 28566 นาย บูรฉัตร โชติกะนาวิน
10 28581 นาย ธงไชย หลิว
11 28582 นาย นิติ โกสุเต้า
12 30056 นาย ฐิติกร ธานี
13 30057 นาย ศรัญ ตั งฉัตรแก้ว
14 30587 นาย ไชยรินทร์ หยกจรัลลี
15 30618 นาย วรพล เซ่ียงหลิว
16 28181 นางสาว กรองนภา คัดทนะเงิน
17 28187 นางสาว ชลธิชา แสงโพธ์ิดา
18 28209 นางสาว สุดารัตน์ ริยะบุตร
19 28246 นางสาว ณัฏฐ์นรี นาระต๊ะ
20 28255 นางสาว พักตร์สุณี อรุณโรจน์
21 28261 นางสาว ศาสนรี สุขะลาภ
22 28264 นางสาว อโรญา ประสิทธ์ินอก
23 28265 นางสาว ไอลีน แสงจันทร์
24 28295 นางสาว กุลณัฐ ก ามะหย่ี
25 28298 นางสาว ฐิติพร สิทธิมงคล
26 28299 นางสาว ดลพร เล็กช่ืนสกุล
27 28302 นางสาว ธันยพร สว่างสุข
28 28312 นางสาว สุพิชญา โจระสา
29 28351 นางสาว นิลุบล น าภา
30 28357 นางสาว วรัญญา ตรีภักด์ิ
31 28358 นางสาว วิภาดา ขันค า
32 28396 นางสาว ธันยพร ขวัญเผือก
33 28404 นางสาว พิชาพัทธ์ ศรีวราหิรัญโชติ
34 28464 นางสาว อลิสา พรหมนัส
35 29339 นางสาว อาทิมา แก้วพิบูลย์
36 29347 นางสาว พิชชญา นินทระ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
37 30058 นางสาว สร้อยเพชร พั วพวง
38 30059 นางสาว นัทธกานต์ ผ่องเผือก
39 30060 นางสาว มโนชา ไพโรจน์
40 30061 นางสาว พัชราภา สอเหาะ
41 31103 นางสาว ชลิตา แร่มี
42 31104 นางสาว ปนัดดา วงษ์ศรีแก้ว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/3  (คณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  15  คน หญิง 27 คน รวม 42  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยพิทักษ์  ทับทิมทอง 2.นำงสำวศิริพร จ่ำเขียว
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 6 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28166 นาย กิตติภูมิ พุฒทอง
2 28177 นาย สิทธิโชค หอมพวงภู่
3 28228 นาย ประเทศ เพ็งแตงโม
4 28285 นาย ภัทรพล นวลผ่อง
5 28291 นาย สุมิตร สาทสุทธิ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
6 28376 นาย ปฐมกาล สุวรรณทิพย์ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
7 28486 นาย สงขลา ตรีสุวรรณ
8 30062 นาย ธนากร อภิรมย์อมรบดี
9 30074 นาย อัทธพล อินทรทัพ
10 30636 นาย วีรภัทร ไกรฤกษ์
11 30637 นาย ธนภัทร บ าเพ็ญธรรมน าสุข
12 28183 นางสาว กัญญ์วรา เกิดอยู่
13 28200 นางสาว พรพิมล โพธ์ิชัย
14 28210 นางสาว สุธาทิพย์ บุญสังข์
15 28241 นางสาว เกวลี ทรัพย์นิมิตร
16 28297 นางสาว ฐิติกานต์ ไตรยวงศ์
17 28342 นางสาว กฤติยาณี วิริยะชาติ
18 28345 นางสาว ญาณิศา สีลานาม
19 28411 นางสาว เสาวลักษณ์ เพ่ิมสวัสด์ิ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
20 28412 นางสาว อภิภาวดี ศรีชนะ
21 28465 นางสาว อัญชุลี ศรีงาม
22 28548 นางสาว ปริญชาน์ ฉัตรนุสรณ์
23 28591 นางสาว ณวพร กระต่ายรัก
24 28593 นางสาว ธณวรรณ ทับธิลักษ์
25 28595 นางสาว ปวีณา ปาค า
26 28682 นางสาว ชริญดา ประดับแก้ว
27 29998 นางสาว มัทนา ทวยหาญ
28 30040 นางสาว ประภัชชา พิตรพิบูลย์นันท์
29 30063 นางสาว ระพีพรรณ เอื อเฟ้ือ
30 30064 นางสาว ประพีร์ภัสร์ สุระเสียง
31 30065 นางสาว อุไรรัตน์ ร้องหมอดี ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
32 30067 นางสาว อภัชชา พูนผล
33 30068 นางสาว สัณห์ฤทัย คงศิริอนันต์
34 30069 นางสาว พรชนัน นามเขต ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
35 30070 นางสาว เพ็ชรพิรุณ วงศ์ใหญ่
36 30071 นางสาว วรรณิศา รสหอม ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
37 30072 นางสาว พรสุดารัตน์ สถานพงษ์
38 30073 นางสาว ฤทัย วิลัย
39 30584 นางสาว เสาวลักษณ์ หลิวคง
40 30632 นางสาว กชวรรณ ชมช่ืน
41 30638 นางสาว รัตติกาล ปิงวงศ์ษา
42 31107 นางสาว ปภาวรินทร์ บุญเพ็ง
43 31121 นางสาว สุดาทิพย์ จันลาวงค์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/4  (ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  11  คน หญิง 32 คน รวม 43  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสำวเสำวนีย์ ดลละออ 2.นำงสำวพันธ์วดี  บุษบำ
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 7 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28337 นาย วีรภัทร กฤตพิทยาเวช
2 28338 นาย สราวุธ ยูโซะ
3 28466 นาย กฤษดา เเก้วกอ
4 28471 นาย ณัฐวุฒิ รุ่งทอง
5 28481 นาย ภานุวัฒน์ เงินท๊อก
6 28487 นาย สรณ์พัฒน์ ลภภินันท์
7 28489 นาย สุเมธ ถาพินนา
8 28492 นาย อมรเทพ ทรัพย์ศิริ
9 28533 นาย สราวุฒิ วารสิทธ์ิ
10 28583 นาย ปิโยรส สมบูรณ์
11 30076 นาย ไชยวัฒน์ หมัดนุรักษ์ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
12 30078 นาย กองพล สุวินย์ชัย
13 30079 นาย โนบูโอะ โคบายาชิ
14 30081 นาย ธนพัฒน์ ไพรพฤกษ์
15 30082 นาย ภัทรพงศ์ จิตต์นิยม
16 30585 นาย สรารัญ สังฆะภูมิ
17 28013 นางสาว พิมพ์ลภัส จ าปาเงิน
18 28195 นางสาว ธิดารัตน์ พลังจินดาทิพย์
19 28212 นางสาว สุวัจนี นาคอาจหาญ
20 28248 นางสาว ณัฐิกา เมืองแก้ว ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
21 28249 นางสาว ดารารัตน์ เจริญศรี
22 28259 นางสาว วรรณธิชา อุ่นกรม ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
23 28349 นางสาว นาญาดา ฤกษ์สุทธ์ิ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
24 28414 นางสาว อรุชา ศรีวะสุทธ์ิ
25 28498 นางสาว กัญญาวีร์ คงอยู่
26 28596 นางสาว พิชชาภรณ์ ประติฎฐิตานนท์
27 28597 นางสาว พิชญ์สินี พลกระโทก
28 28602 นางสาว ศรุตยา สุขสอาด
29 28603 นางสาว สิริพร ทองดีเจริญ
30 28604 นางสาว สุภัคพร สิทธิจันทร์
31 28683 นางสาว อภิณห์ญา ศรีไพรวรรณ
32 29340 นางสาว ทัตติยา สถิตวิวัฒน์
33 30083 นางสาว สุพรรณิการ์ ปล้องอ้วน
34 30084 นางสาว วิชาดา จัดงาน
35 30085 นางสาว อัชฉราพร ไตรยสุทธ์ิ
36 30589 นางสาว อติกานต์ ชัยภูมิ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
37 31105 นางสาว น  าทิพย์ นาคะพงษ์
38 31106 นางสาว สุพพัตรา เมธาวงษ์

 

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/5 (ภำษำอังกฤษ-ภำษำญ่ีปุ่น)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  16  คน หญิง 22 คน รวม 38  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสำวญำณิศำ  ข่ำขันมะลี 2.นำงสำวธมลวรรณ  วิมลกุลรัตน
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 8 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 28226 นาย นันทวัฒน์ บริสุทธ์ิ
2 28288 นาย วัจน์กร ธิราพืชน์ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
3 28330 นาย พิชัยยุทธ ศรีสิริ
4 28331 นาย ภัทรพงศ์ ช านาญนา
5 28417 นาย กิตติพร หมวดเฟือง ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
6 28424 นาย ธนบดี แซ่ตัน
7 28426 นาย ธีรเดช โทวิวัฒนานนท์
8 28431 นาย พีรภัทร ฉายหุ่น
9 28526 นาย ภราดร ยืนธรรม
10 28528 นาย มนตรี เครือวัลย์
11 28529 นาย มินธาดา แซ่ลิ ง
12 28586 นาย ศุภณัฐ ชุนครบุรี
13 29353 นาย อภิสิทธ์ิ หวังพิทักษ์กุล ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
14 30086 นาย ชนะชล ภู่แข่งหมอก
15 30087 นาย นราธร สุขเสนา
16 30089 นาย ธนภูมิ ผู้มีสัตย์
17 30090 นาย พลอธิป กันทา
18 29954 นางสาว ภาวิดา ถนอมรัก
19 28190 นางสาว ญารินดา บุญชู
20 28192 นางสาว ทิพย์อักษร โคตรเจริญ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
21 28196 นางสาว ธีรพร น้อยศรี ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
22 28294 นางสาว กนกวรรณ แสนโคตร
23 28296 นางสาว จุฑาทิพย์ ครองงาม ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
24 28306 นางสาว พัชรพร สุวรรณศรี
25 28347 นางสาว ธัญกร บุญแรง
26 28355 นางสาว วรรณนิสา เลาะมะ
27 28390 นางสาว กมลพร ไตรยโชติ
28 28456 นางสาว มัทณี มีสาระภี
29 28457 นางสาว มานิตา ชุ่มเย็น
30 28461 นางสาว ศิรินทิพย์ พลจันทึก ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
31 28462 นางสาว สายธารทิพย์ แสนทวีสุข
32 28542 นางสาว ชัชฌา อู่วิเชียร
33 28545 นางสาว นภาลัย โพธ์ิไพจิตร
34 28599 นางสาว ไพริน สาระมิตร
35 29995 นางสาว ช่อทิพย์ ชูเชิดเชื อ ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
36 30091 นางสาว กัญญารัตน์ บุญหลาย
37 30092 นางสาว รัตนา ศรีบุญเรือง ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
38 30093 นางสาว ปิยะวรรณ เลิศธัญญา
39 30094 นางสาว วราพร พลชัย ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
40 30095 นางสาว วิภาวินี คงสุข
41 30097 นางสาว กุลธิดา นิโรรัมย์
42 30099 นางสาว สิรินยา กัลยา ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
43 30100 นางสาว พัธรินทร์ เลิศศรี
44 30101 นางสาว อารยา บุญแสน ท30216 วรรณคดีไทยในส่ือภาพยนตร์
45 30102 นางสาว บุญญาดา ฝักบัว

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6  (ภำษำไทย-สังคมศึกษำ)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  17  คน หญิง 28 คน รวม 45  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงฉัฐรส  พัฒนำรมย์ 2.นำงสำวยุวเรศ  สมำธิ
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 9 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 27583 นาย พงศธร ล่ าสันต์
2 27590 นาย ศุภวิชญ์ เฉลิมสุขอนันต์
3 27592 นาย สิรดนัย แถมมี
4 27632 นาย พันนฤทธ์ิ โสมปาน
5 27639 นาย สิริมงคล จายา
6 27679 นาย กฤตวัฒน์ จันทะแจ่ม
7 27832 นาย จิรพัฒน์ คูณขาย
8 27898 นาย ภาณุเดช แก้วแก่น
9 27930 นาย เฉลิมศักด์ิ สุนันต์ิ
10 27949 นาย สรวิศ สิมมะลา
11 27951 นาย โสพล จันทร์หอม
12 27997 นาย วฤก จิรนันทศักด์ิ
13 28000 นาย สิทธิชัย จันต้น
14 30568 นาย กรวิชญ์ เชื อวงศ์
15 30609 นาย ณัฐพงศ์ มาบัว
16 27599 นางสาว จณิสตา ชุมปา
17 27627 นางสาว ไอรดา ครุฑมีชัย
18 27647 นางสาว กุลรักษ์ รัตถากร
19 27724 นางสาว อภิชญา อ่อนภูเขา
20 27725 นางสาว อริสรา วงศ์ใหญ่
21 27752 นางสาว จิราภร พรมเทพ
22 27763 นางสาว พรนภัส บุญเฉย
23 28004 นางสาว จุฬาลักษณ์ มงคล
24 28009 นางสาว นภัสสร เกษศรี
25 28014 นางสาว เพ็ญพิชชา นาคโทน
26 28017 นางสาว มณฑกร พรหมสว่างศิลป์
27 28765 นางสาว วารี เศรษฐติชัย
28 29911 นางสาว รินลินี ค านนท์
29 29912 นางสาว สุดารัตน์ ศรีชนะ
30 29914 นางสาว รวีวรรณ ศิริพันธ์
31 29915 นางสาว สเตลลา สกาปาโต
32 29916 นางสาว พัชราภรณ์ พุ่มแก้ว
33 29917 นางสาว อัยนา สัมผัสบุญ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/3  (คณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  15  คน หญิง 18 คน รวม 33 คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยเอกชัย  ชำญกระโทก 2.นำงสำวศินิชำ ใจสมุทร
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 10 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 27025 นาย สหัสชัย อมรสถิตย์
2 27148 นาย ชนะวุธ หมัดศิริ
3 27791 นาย บุญฤทธ์ิ คุปตะธรรม
4 27929 นาย จิรายุ สีชัง
5 28777 นาย จักรพันธ์ จ าปาชัย
6 27597 นางสาว กันทริมา ศิริติกุล
7 27605 นางสาว ซารีญา และซัน
8 27606 นางสาว ญาโณบล สุริยัน
9 27615 นางสาว วรารัตน์ แก้วกอง
10 27623 นางสาว อนุศรา สุภโอภาส
11 27624 นางสาว อัญชลีพร ต๊ะวงค์ชัย
12 27626 นางสาว อารียา คล้ายมาน
13 27649 นางสาว ชลธิชา กล้าหาญ
14 27673 นางสาว หรรษมน บัวลม
15 27705 นางสาว ชลธิชา สิทธิเสนา
16 27706 นางสาว ชลธิชา ป้ันดี
17 27708 นางสาว ธีราลักษณ์ สุคนธทรัพย์
18 27711 นางสาว ปรียากมล การเน่ือง
19 27718 นางสาว วรัญญา ยอดแก้ว
20 27720 นางสาว วิมลนัฐ เมืองค า
21 27721 นางสาว สุธาริณี โพธานนท์
22 27772 นางสาว วิภาวรรณ แดงน้อย
23 27775 นางสาว สุภาวิดา วิเชียรกร
24 27824 นางสาว สุภานน เล่าเลิศ
25 28693 นางสาว สิรินทรา ดีม่ัน
26 29355 นางสาว วิภาลัย ทองพันช่ัง
27 29919 นางสาว กัญญารัตน์ จันทะศรี
28 29920 นางสาว จิรันต์นญา จิติวงค์
29 29921 นางสาว ฐิดาพร พัทนาศรี
30 29922 นางสาว นันทิมา สิทธิสถิตย์
31 29924 นางสาว พัชรี ป้ันเหน่งเพชร
32 29925 นางสาว สุชานาถ โลกค าลือ
33 29927 นางสาว เบญญทิพย์ วงศ์ทอง
34 29928 นางสาว ธนัญญา เกตุพิลา
35 29980 นางสาว ณิชกมล น่วมปรีชา
36 30547 นางสาว วรรณวิสา มาศจรัส
37 30551 นางสาว พิชญา วงศ์แสนสี
38 30623 นางสาว วรรณพร พรมศิริอนันต์
39 30624 นางสาว ปวีณ์ธิดา อินอ้าย
40 31114 นางสาว สุวิภา พิตรพิบูลย์นันท์
41 31120 นางสาว ฐิติพร กันใจ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/4  (ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  5  คน หญิง  36  คน รวม  41  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยณัฐนัย มงกุฎวิสุทธ์ิ 2.นำยเจตนิพัทธ์  โกวิทเทวำวงศ์
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 11 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา



เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 27586 นาย มนชัย อร่ามโรจน์วัฒนา
2 27793 นาย ภัทรพงษ์ จักรใจ
3 27903 นาย ศุภกฤต ยานพาณิชย์
4 27943 นาย มิทช์ อาลีมูรอง
5 27948 นาย วีรภัทร ขันติกุล
6 27994 นาย กิตติศักด์ิ ศึกษา
7 27996 นาย ภานุวัฒน์ นวลอ่อน
8 28694 นาย ปิยวัฒน์ รัตน์น้อย
9 29930 นาย ภานุพงศ์ แสงค า
10 29931 นาย อลงกต ธรรมสาลี
11 27618 นางสาว ศุภางค์ เหน่ียวพิพัฒน์
12 27658 นางสาว นุชลิน มณฑานอก
13 27665 นางสาว พิมพ์สกุล ชมภูพาน
14 27666 นางสาว พิมพิชา สง่าพันธ์ไชย
15 27675 นางสาว อนัญญา นิลพฤกษ์
16 27713 นางสาว ปิยะมาศ เสาทอง
17 27722 นางสาว สุพัตรา ม่องละหมัด
18 27751 นางสาว จินดา ทองหิน
19 27754 นางสาว ชลธิรา ป้ันทอง
20 27764 นางสาว พลอยไพลิน สายแวว
21 27766 นางสาว พิมญาดา แก้วปีลา
22 27776 นางสาว อัจฉรา แสงสว่าง
23 27985 นางสาว ชาลิสา กลุ่มค้างพลู
24 28006 นางสาว ณัฐชานนท์ ทองค า
25 28010 นางสาว นันท์นภัส ว่องอัญชลีศิลป์
26 28018 นางสาว มนธิชา ศรีพิบูลย์
27 29358 นางสาว วรรณวิษา หนันดูล
28 29932 นางสาว กัลยกร หวังทอง
29 29933 นางสาว จีรนันท์ เหล่าน้อย
30 29934 นางสาว ณัฐวดี คงสมบูรณ์
31 29935 นางสาว นัยน์ปพร สุวรรณวีรากร
32 29936 นางสาว กุ้ง คินไธสง
33 29937 นางสาว วรนุช บุญศรี
34 29938 นางสาว วรนิด บุญศรี

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 (ภำษำอังกฤษ-ภำษำญ่ีปุ่น)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  10  คน หญิง 24 คน รวม 34  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำงสำวพรธิยำ แสนสีมนต์ 2.นำงสำวอมรรัตน์  จงท่องกลำง
ช่ือ - นำมสกุล
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว
1 27642 นาย อ าพล อินทเสน
2 27688 นาย ธรรมนูญ จ ารัส
3 27737 นาย พงศธร ศิลป์ชัย
4 27780 นาย ชาญชล คงสกุลยานนท์
5 27789 นาย นที เอ่ียมวิจิตร
6 27839 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสะอาด
7 27909 นาย เอกรัตน์ สนธิงาม
8 29939 นาย กฤษดา วิระตา
9 29941 นาย ณัฐวุฒ พิกุลกาฬ
10 29942 นาย ประภัทธ์ ขาวสะอาด
11 29943 นาย พรชัย ถนอมพลกรัง
12 29945 นาย อนาวิน หวันเหม
13 29946 นาย อัฐกาญจน์ แผ่นผา
14 30622 นาย ศุภวิชญ์ แป้นเกลี ยง
15 27650 นางสาว ชลธิชา สุทธิผาย
16 27672 นางสาว สุอัยดา สพันธ์ุพงษ์
17 27700 นางสาว กัลยรัตน์ แทนรัตน์
18 27707 นางสาว ชุติมา กาวี
19 27765 นางสาว พิชญา แต้มเจริญ
20 27777 นางสาว อารียา ชุ่มยิ ม
21 27816 นางสาว ภัทวดี ศิริโพชพรพันธ์
22 27823 นางสาว สุดาพร เรืองเดช
23 27912 นางสาว กัลยา ประทุม
24 29950 นางสาว นิตยา อุทธา
25 29952 นางสาว ปิยะวดี ดวงใจ
26 29953 นางสาว ภัทรียา เด่นไชย
27 29955 นางสาว สุรีรัตน์ บุรีรัตน์
28 29956 นางสาว อ้อม ก้อพิทักษ์
29 30018 นางสาว กนกพร คู่กระสังข์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/6  (ภำษำไทย-สังคมศึกษำ)  ภำคเรียนท่ี  2    ปีกำรศึกษำ  2561
จ ำนวนนักเรียน ชำย  14  คน หญิง 15 คน รวม 29  คน

ครูท่ีปรึกษำ 1.นำยญำณศิลป์  คีลำวงษ์   2.นำงสำวธัญญำภรณ์  สุนสุข
ช่ือ - นำมสกุล

DATA : 16/10/2018 21:43 หนา้ 13 / 13 กลุม่บรหิารวชิาการ โรงเรยีนเทพลลีา


