
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 : นางสาวนวรัตน์    เลาวิลาศ ครผูู้ ช่วย : นายเดชา    ไทยมานิตย์

   1 18645 นาย ตนัติกร ศิลปี
   2 19380 นาย สุทธิชยั ใยบวั
   3 19967 นาย พีรพงษ์ ทิพยอ์ุย้
   4 20799 นาย กิตติศกัดิ� จนัทร์ปลอ้ง
   5 20823 นาย วุฒิสิทธิ� ภิญโญ
   6 22974 นาย สุเมธ ทองสีทอง
   7 23451 นางสาว อริสา อินทโชติ
   8 23955 นาย เอษรา โอวรารินท์
   9 25341 นางสาว สุมิตตา ทบัราช
  10 25717 นาย เสกสรร ขนนวล
  11 26041 นาย อธิบดี สุภากุล
  12 26066 นาย ศุภเดช สาคร
  13 27542 นางสาว พิชชานนัท์ พรมเกิด
  14 27564 นางสาว ธนพร นาคมณี
  15 27583 นาย ดิศรณ์ อินทร์ท่าฉาง
  16 27615 นาย รัชชานนท์ ลอยเลื�อน
  17 27626 นางสาว ฐิตาภา สุรทิน
  18 27648 นาย จกัริน จรอนนัต์
  19 27652 นางสาว ปุริมปรัชญ์ กองสุวรรณ
  20 27835 นาย ธนัยบูรณ์ สานนท์
  21 27901 นาย ศิริพฒัน์ ชูเชิด
  22 28039 นางสาว สุภสัสรา นาคพิน
  23 29163 นางสาว สาลิณีย์ ขวญักุล
  24 29168 นางสาว เกวลิน มีใหม่
  25 29849 นาย เผ่าพงศ์ คงสกุล
  26 29930 นางสาว พิมพิศา ทองใหญ่
  27 30042 นางสาว กฤษนรัตน์ รุ่งชู
  28 30056 นางสาว มีนา สิงหาปัด
  29 30070 นางสาว ชฎารัตน์ ศกัดา
  30 30153 นาย อภิวุทธิ พรหมเมศ
  31 30194 นางสาว พิยะดา โภคยั
  32 30213 นางสาว นสัพร พรหมสวสัดิ�
  33 30226 นางสาว ณัฐภรณ์ ผลิวรรณ
  34 30237 นาย ภูธิป คงทวีกุล
  35 30262 นาย อดิชา ภวทัฐนนัท์
  36 30273 นางสาว วรวชั ทองหวัเตย
  37 30279 นาย วรงคก์ร ปริวฒัน์นนัทกุล
  38 30293 นางสาว กรกมล ดีมีศรี
  39 30303 นางสาว ชาลิสา คาํปลอ้ง
  40 30389 นาย นนทป์วิธ ถ ํ�าจนัทร์
  41 30393 นางสาว เกวลิณ บรรเทาธิรัตน์

04/06/2020 10:25:22



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 : นางสาวนวรัตน์    เลาวิลาศ ครผูู้ ช่วย : นายเดชา    ไทยมานิตย์

  42 30416 นาย ปวินท์ กั�นเกษ
  43 31050 นาย ลุยจิ บอร์เรลลี
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