
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 : นางสาวณัฏฐ์รียา    พรหมคีรี ครผูู้ ช่วย : นางพนิดา    รักญาติ

   1 20850 ด.ช. นพวิชญ์ นาคสงค์
   2 20893 ด.ช. นครินทร์ ศรีเมือง
   3 21578 ด.ช. สุดใจ ใยบวั
   4 21637 ด.ช. เทห์อิน คิม
   5 21983 ด.ช. ณัฐภทัร กองสุข
   6 22001 ด.ช. ภูรินทร์ จิตมุ่ง
   7 22029 ด.ช. กิตติภคั สมมะลวน
   8 22038 ด.ช. วิริทธิ� พล ทองมณี
   9 24161 ด.ญ. ปรายฟ้า แซ่ตั�น
  10 24289 ด.ญ. ผกาฤดี จีนบวย
  11 24301 ด.ญ. ณัฐธิดา งามดี
  12 24313 ด.ช. กฤษณพงศ์ เกิดสมบตัิ
  13 25164 ด.ช. กษิดิศ ทองชยั
  14 25172 ด.ช. นรุตมช์ยั แกว้สะอาด
  15 26521 ด.ช. ณัฐวุฒิ ศิริยงค์
  16 27319 ด.ช. กฤษณพงศ์ ข่วงทิพย์
  17 27905 ด.ช. ชิษณุพงศ์ วงศษ์า
  18 28045 ด.ช. กฤตยชญ์ นารานิติธรรม
  19 28165 ด.ช. ชยพล ธูปเงิน
  20 28889 ด.ญ. อญัชิสา รักบาํรุง
  21 29090 ด.ช. วรากร ปลอดมูสิก
  22 29802 ด.ช. มนสัพนัธ์ ประยงคห์อม
  23 29904 ด.ช. ธนัวา โต๊ะแอ
  24 29919 ด.ช. ภูบดินทร์ เมฆจนัทร์
  25 29960 ด.ช. ประภวิษณ์ุ พนัเนียม
  26 30085 ด.ช. ธนากร ชูทอง
  27 30152 ด.ญ. นํ�าเพชร คาํจนัทร์
  28 30154 ด.ญ. ณัฐกาญจน์ จนัทสาระ
  29 30158 ด.ช. นลธวชั หารสุวรรณ
  30 30166 ด.ช. พาณิช จนัทร
  31 30190 ด.ช. วิษณุ จิตรหลงั
  32 30212 ด.ช. พชร สุจีรพนัธ์
  33 30225 ด.ช. ยศวริศ คงทรัพย์
  34 30229 ด.ช. ภาสามารถ เศรษฐเสนา
  35 30250 ด.ช. กานต์ อาขศุิริ
  36 30251 ด.ช. สรยทุธ พนัธุ์สิงห์
  37 30295 ด.ช. รพีภทัร ช่วยมี
  38 30298 ด.ญ. เปรมิกา เพชรทอง
  39 30299 ด.ญ. เปรมิศา เพชรทอง
  40 30302 ด.ช. ศรายทุธ ศรีทิพย์
  41 30330 ด.ญ. วชัรี จนัโทกิจ
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โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
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REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวณัฏฐ์รียา    พรหมคีรี ครผูู้ ช่วย : นางพนิดา    รักญาติ

  42 30335 ด.ช. อรรถสิทธิ� แดงเสนาะ
  43 30342 ด.ช. ภูมิพฒัน์ ขวยเจริญ
  44 30372 ด.ช. ภทัรฉัตร อภยัสวสัดิ�
  45 30378 ด.ช. จตุรภทัร ปิ� นสุวรรณ
  46 30382 ด.ช. ภานุพล ชยัสิทธิ�
  47 30391 ด.ช. ธนากร ถิ�นขนอน
  48 30403 ด.ช. วชัรพงศ์ พรหมเดช
  49 30543 ด.ช. ภูริณัฐ บวัพุม
  50 30622 ด.ญ. บุศรินทร์ พรหมรักษา
  51 30652 ด.ช. พรภวิษย์ อ่อนจนัทร์
  52 30829 ด.ช. อสัฮาร์ สบูมาศ
  53 30845 ด.ญ. พชัรพร เมืองงาม
  54 31092 ด.ญ. อารีรัตน์ แกว้แวงสิ�ว
  55 31110 ด.ช. ณัฐภทัร สมจิตต์
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