
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 : นางสาวจิณณ์ณัฐตา    พรหมคีรี ครผูู้ ช่วย : นายวิโชติ    ครฑุคาบแก้ว

   1 20650 ด.ช. วรายทุธ เกิดทอง
   2 20758 ด.ญ. ยลลดา นิลอุบล
   3 20783 ด.ช. วรากร บุญยงั
   4 20897 ด.ญ. ศสิกานต์ วชิรัตน์
   5 20936 ด.ช. ภูริณัฐ ช่วยสงค์
   6 21048 ด.ญ. กญัญาณัฐ จนัทรปาน
   7 21682 ด.ญ. พรไพลิน ซ้ายพฒัน์
   8 22000 ด.ญ. ณัฎฐณิชา เดชคุม้
   9 22051 ด.ช. อนนัตชยั วดัคราว
  10 23072 ด.ช. ศุทธสิน เจริญเวช
  11 24378 ด.ช. เจษฎากร คีรีรักษ์
  12 24494 ด.ช. ปัญณธร กรดเสน
  13 24518 ด.ช. จิรายสุ ช่วยอยู่
  14 24561 ด.ช. ปภงักร หนกัแกว้
  15 24567 ด.ช. ธนกร จนัทร์ศิริ
  16 25166 ด.ช. สุประดิษฐ์ วชัรสินธุ์
  17 25169 ด.ญ. สุพิชฌาย์ บวัมินทร์
  18 25183 ด.ช. พรภวิษย์ คงชาติ
  19 27450 ด.ช. อดิศร มหาสิงห์
  20 28162 ด.ช. วีระพงศ์ พน้ภยั
  21 29053 ด.ช. ธีรพล ปานดาํ
  22 29223 ด.ช. ปัณณธร อุมา
  23 29367 ด.ช. ณัฐชนน วงศด์ี
  24 29899 ด.ช. กลยทุธ นพคุณ
  25 29906 ด.ช. ณัชพล เทือกสุบรรณ
  26 29907 ด.ช. ธนวินท์ แซ่เฮ่า
  27 29917 ด.ช. พิช�ุตม์ จิตรจาํนงค์
  28 30068 ด.ช. ธชัพล สุดดวง
  29 30172 ด.ช. วรากร แกว้หยอด
  30 30183 ด.ช. ภูวเดช บุญสอน
  31 30189 ด.ญ. ธนญัญา ธนภพ
  32 30196 ด.ญ. เพชรลดา พลานุพนัธ์
  33 30199 ด.ช. กนัตภณ จิตราภิรมย์
  34 30215 ด.ช. วชัระ คงรอด
  35 30216 ด.ช. ศุภกานต์ สวสัดิสาร
  36 30239 ด.ช. อคัรพล ตน้วงศ์
  37 30241 ด.ช. กฤติภูมิ รองเมือง
  38 30245 ด.ช. สุรกุล แกว้สีขาว
  39 30270 ด.ช. กรวิชญ์ เมืองชุม
  40 30287 ด.ช. ธนโชติ ขวญันุย้
  41 30291 ด.ช. ศรายทุธ ช่วยประทิว
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โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ
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2หน้า

REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวจิณณ์ณัฐตา    พรหมคีรี ครผูู้ ช่วย : นายวิโชติ    ครฑุคาบแก้ว

  42 30329 ด.ช. ศุภสิทธิ� สุขช่วย
  43 30339 ด.ญ. ณฐพร บุญเลิศกุล
  44 30341 ด.ช. ธีเดช คงเดิม
  45 30346 ด.ช. ศตนนัท์ เวชนารายณ์
  46 30357 ด.ช. ภทัรพล พรหมพฒัน์
  47 30361 ด.ช. ชนธณั นนทผล
  48 30374 ด.ช. ภทร ช่วยรักษา
  49 30412 ด.ช. วีรยทุธ์ กลิ�นเมฆ
  50 30535 นาย ภูวดล เกียรติกุลชยังาม
  51 30595 ด.ช. กิตติพร หีตอกัษร
  52 30640 ด.ญ. ศิรดา พุทธสุภะ
  53 31067 ด.ญ. ยลธิดา เกื�อเผือก
  54 31126 ด.ช. เกียรติภูมิ ชูศรี
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