
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 : นางสาวรจุิรา    ภมูไิชยา ครผูู้ ช่วย : นายรพีพัฒน์    คงคาํ

   1 21858 ด.ญ. ณหฤทยั ดีไทย
   2 22002 ด.ช. ภูพิพฒัน์ ชุมวระ
   3 22803 ด.ญ. อทิรา รุ่งแดง
   4 23081 ด.ญ. สริตา สุกยอ
   5 23332 ด.ช. กฤษฎา เนยชนะ
   6 23402 ด.ญ. ภครพร อ่อนหนู
   7 23936 ด.ช. เฉลิมชยั พรหมมณี
   8 27452 ด.ญ. นนัทน์ภสั กลบัเจริญ
   9 28406 ด.ช. รัชชานนท์ ยกอินทร์
  10 28409 ด.ญ. ดาราวรรณ เพชรรัตน์
  11 28971 ด.ช. คฑาวุธ คงทรัพย์
  12 28977 ด.ช. รุ่งรดิศ เทพทุ่งหลวง
  13 28979 ด.ช. ธนภทัร กิจสาํเร็จ
  14 28983 ด.ช. นทัธพงศ์ พิณกรต
  15 28984 ด.ช. นราธิป สุวรรณโณ
  16 28985 ด.ช. ยศสวิน แดงเสนาะ
  17 28986 ด.ช. ถิรศกัดิ� นาคประดิษฐ์
  18 28987 ด.ช. คณพฒัน์ โสมดาํ
  19 28992 ด.ช. ชินวตัร พรมศรี
  20 29006 ด.ช. ธนศกัดิ� อ่องบุญ
  21 29156 ด.ช. นนัทวีป คงอุดหนุน
  22 29253 ด.ช. จิรายุ จนัทร์สิงขรณ์
  23 29276 ด.ญ. สุดารัตน์ นิ�วเพชร
  24 29280 ด.ช. ยศกร สังขไ์ข
  25 29282 ด.ช. จกัรพงศ์ โตยงั
  26 29300 ด.ช. ภูริณัฐ ขนุณเวช
  27 29313 ด.ช. วิชยัยตุิ คิดขยนั
  28 29330 ด.ญ. ประกายฟ้า ศกัดา
  29 29339 ด.ช. อิริยะวฒัน์ ศิริ
  30 29392 ด.ช. ปภงักร เศษวร
  31 29394 ด.ช. ธนวุฒิ ผิวนิล
  32 29405 ด.ช. ศิรวฒัน์ เสาวลกัษณ์ธนากุล
  33 29413 ด.ช. ธนตัถา พรหมศรี
  34 29484 ด.ช. ชยัสิทธิ� ไชยเทพ
  35 29490 ด.ช. กฤศณัฏฐ์ ปูคะวนชั
  36 29525 ด.ช. จิรวตัร์ ชาํนินวล
  37 29526 ด.ช. ภูริทศัน์ เหมรา
  38 29529 ด.ช. สุรวิชญ์ แพลือ
  39 29538 ด.ช. ปรเมศวร์ จีนละเอียด
  40 29547 ด.ช. เสริมศกัดิ� สิงห์ชยั
  41 29549 ด.ช. อนนัตสิ์ทธิ� ก๊กเลี�ยม
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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 : นางสาวรจุิรา    ภมูไิชยา ครผูู้ ช่วย : นายรพีพัฒน์    คงคาํ

  42 29564 ด.ช. พีระพฒัน์ สุขคีรินทร์
  43 30036 ด.ญ. พรณิชา มีเพียร
  44 30040 ด.ช. วีรยทุธ แกลว้กลา้
  45 30844 ด.ญ. ธญัญาภรณ์ พาหะมาก
  46 30847 ด.ช. คริตเตียน สรวิชญ์ จูกา้
  47 31103 ด.ญ. ภูริชญา สุขสด
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