
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

1หน้า

REP#  :

บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
นักเรียนทั�งหมด  ��  คน   ,   ชาย  ��  คน  ,   หญิง  ��  คน

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวอจัฉราวดี    สริิติกจิ ครผูู้ ช่วย : นางสาวภาวิณี    เพ็ชรบูรณ์

   1 19989 ด.ช. อภิเษก ศรีแกว้กุล
   2 20797 ด.ช. ภานุวฒัน์ สาํลี
   3 20924 ด.ช. คามิน ฤกษว์ุฒิโชค
   4 20977 ด.ช. ธีติพฒัน์ สุขสวสัดิ�
   5 20978 ด.ญ. ชลิตา เจริญรักษ์
   6 21847 ด.ญ. กลัยารัตน์ เพชรสุวรรณ
   7 22826 ด.ช. พิชยะ ประดิษฐพร
   8 23316 ด.ญ. มนญัญา บุญกล่อม
   9 23508 ด.ช. กิตติยากรณ์ นิลกิจ
  10 24324 ด.ญ. กฤตพร พทัยา
  11 24399 ด.ญ. ชุติกาญจน์ กุลศิริ
  12 24619 ด.ช. ธีรภทัร เพชรทอง
  13 24635 ด.ช. อนุศิษฏ์ กตญั�ู
  14 25094 ด.ช. ธนพล ดีสมุทร
  15 27339 ด.ช. วชิรวฒัน์ คงรื�น
  16 27460 ด.ช. อรัชชนนั บวัสุวรรณ
  17 27857 ด.ช. สาธิต ไชยฤกษ์
  18 27980 ด.ช. วชัรวิทย์ เพชรรัตน์
  19 28024 ด.ญ. ปฏิมาพร พรหมทอง
  20 28163 ด.ช. ยคุลเดช นาคขาํ
  21 28394 ด.ญ. องัคณา จนัทร์สมมิตร
  22 29066 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ชอบผล
  23 29118 ด.ช. วุฒินนัท์ หนูแป้น
  24 29240 ด.ช. ปุณณัตถ์ สังเมฆ
  25 29422 ด.ช. คีรเทพ ถาวรศกัดิ�
  26 29915 ด.ช. ชลศาศวตัรา ชา้งนาค
  27 29918 ด.ช. ธญัเทพ สังขช์่วย
  28 29922 ด.ช. กฤตพล เพชรรักษ์
  29 29944 ด.ญ. จนัทราทิพย์ วงศช์าตรี
  30 30150 ด.ช. กณัทรกร ยอ้ยไชยา
  31 30176 ด.ช. ธนวฒัน์ ทบักะแดะ
  32 30191 ด.ช. ชพัวิชญ์ ทองนุย้
  33 30200 ด.ญ. จุฑาภรณ์ ศรีสวสัดิ�
  34 30206 ด.ญ. พิมพิศา หะสะเลม็
  35 30208 ด.ช. ธนกฤต แขง็แรง
  36 30230 ด.ช. ณัฐกรณ์ บุญเลิศ
  37 30233 ด.ญ. วิริศรา คงแกว้
  38 30240 ด.ช. วชิรวิทย์ สุขผล
  39 30256 ด.ช. อคัรพล มีพริ�ง
  40 30257 ด.ช. จตุรวิทย์ อยัรัตน์
  41 30259 ด.ญ. กวินธิดา หงษส์ทา้น
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โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

2หน้า

REP#  :

บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
นักเรียนทั�งหมด  ��  คน   ,   ชาย  ��  คน  ,   หญิง  ��  คน

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวอจัฉราวดี    สริิติกจิ ครผูู้ ช่วย : นางสาวภาวิณี    เพ็ชรบูรณ์

  42 30333 ด.ช. ยทุธนง กณักาญจนะ
  43 30344 ด.ช. คุณากร พรหมดวง
  44 30348 ด.ช. ธนกร อินทองปาน
  45 30354 ด.ช. นนทกร อินทสุวรรณ
  46 30359 ด.ช. สิทธิพงษ์ ชุมแสง
  47 30367 ด.ช. ณัฐกร กุลศิริ
  48 30424 ด.ช. ฤทธิเดช พงศส์วสัดิ�
  49 30429 ด.ช. ธนชล โชติช่วง
  50 30431 ด.ช. ธีริทธ์ วิชยัดิษฐ์
  51 30529 ด.ช. สุรพงศ์ คงเมือง
  52 30538 ด.ญ. ธีรนาฎ บุญประเสริฐ
  53 30827 ด.ช. อนัวาร์ ตะวนั
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