
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ
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1หน้า

REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นายเกยีรติวัฒน์    สมณะ ครผูู้ ช่วย : นางสาวนิภาวรรณ    เทพีรัตน์

   1 18270 นางสาว อารดา ปาลวงศ์
   2 18274 นางสาว พรชนนั พุ่มพวง
   3 18335 นาย วุฒิภทัร นาคจินดา
   4 18447 นางสาว ภทัรา ไชยสาลี
   5 18479 นาย ณัฐกฤต สร้อยสนธิ�
   6 18491 นางสาว กฤษณา กิมเกถนอม
   7 18870 นาย ราเชนทร์ พลโยธา
   8 19213 นางสาว กนกวรรณ คาํนลั
   9 19919 นาย เกริกฐิติ วราชยั
  10 20812 นาย กชกรณ์ แท่นมณี
  11 20919 นาย ภูธเนศ สุทธสน
  12 21040 นาย ณัฐภาส ช่วยยิ�ม
  13 23391 นาย กูเ้กียรติ พรพลประชาสิทธิ�
  14 23967 นางสาว ชุติมณฑน์ เพญ็มาศ
  15 24629 นางสาว จณัสตา ครุฑคาบแกว้
  16 24638 นาย ชาคริต เกษศรัทธา
  17 24875 นาย สัจจพงศ์ พรพลประชาสิทธิ�
  18 27335 นางสาว พิยะดา พุย้ทา
  19 27338 นางสาว สุตาภทัร คงจนัทร์ศร
  20 27539 นาย ธณิวชั พลรีทอง
  21 27543 นาย เสฏฐวุฒิ แซ่เลี�ยง
  22 27581 นาย ปฐมฤทธิ� อศัวนาวากุล
  23 27600 นางสาว แพรพลอย ศกัดิ� เศรษฐ์
  24 27604 นาย วชัรากร มะลิวลัย์
  25 27614 นาย ภูวมินทร บุญชูวงค์
  26 27625 นางสาว วรรณรดา เหมทานนท์
  27 27632 นางสาว ณัฏฐณิชา วิเชียรพร
  28 27657 นางสาว จรรยารัตน์ ดาํดี
  29 27814 นาย ปณิธาน คงรินทร์
  30 27824 นาย ดนุพร สีสินธุ์
  31 27877 นาย ภานุพงศ์ เพ่งพินิจ
  32 27880 นาย ภูริวฒัน์ บุญลา
  33 27881 นาย ดิษฐพงศ์ สิงหาอาจ
  34 27992 นางสาว พิชาพร สถิตพรบรรพต
  35 28306 นาย ดุลยวตั วิชยัดิษฐ
  36 28312 นาย พนัธกิจ แซ่ลิ�ง
  37 28314 นางสาว รวินทด์า ตั�งอมรศิริ
  38 29768 นางสาว ธญัลกัษณ์ ดาวตาล
  39 29890 นางสาว กลัยสุ์ดา ฮาลลิ�งสโตรม
  40 29976 นาย ณภทัร รามแกว้
  41 29977 นางสาว วรินทร์พิณ ฉัตรแหลม

04/06/2020 10:20:11



โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

2หน้า

REP#  :

บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
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  42 30177 นาย พีรดนย์ ชยัสิริจิรวชัร
  43 30198 นาย ณัฐวุฒิ ศิริวุฒิ
  44 30205 นาย สมโชค พรศรี
  45 30258 นางสาว พชรกมล คีรีมา
  46 30414 นาย ธีรพงศ์ ภกัดี
  47 30419 นางสาว ภทัราภรณ์ สุวรรณพานิช
  48 30423 นางสาว วลยัรัตน์ สุขคง
  49 30638 นางสาว กุลธิดา มีเพียร
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