
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 : นางวรรณา    นาคพิน ครผูู้ ช่วย : นาย วุฒิชัย อาํนวยเวช

   1 20064 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ นิลนาค
   2 20104 ด.ช. ภูริพงศ์ บุตรจร
   3 20261 ด.ญ. นนัทน์ภสั จนัทร์ทอง
   4 20619 ด.ญ. กญัชลิกา จนัหุณี
   5 20834 ด.ญ. ชาลิสา ใจหา้ว
   6 20942 ด.ช. อธิรพฒัน์ เจริญขนุ
   7 21802 ด.ช. คุณาสิน จรดิฐ
   8 21888 ด.ช. เสฎฐวุฒิ หนูบวั
   9 22056 ด.ช. นทัธพงษ์ ทองอ่อน
  10 23058 ด.ช. สรวิชญ์ เพช็รสุทธิ�
  11 23533 ด.ญ. พิชญสิ์นี คิดถี�
  12 27138 ด.ช. กวิน ลีวงศสิ์งห์กุล
  13 27310 ด.ช. จกัรรินทร์ เรืองจนัทร์
  14 27451 ด.ช. ณัฐดนยั มหาสิงห์
  15 28410 ด.ช. นทัธพงศ์ ชุมเศียร
  16 28915 ด.ช. กิตติภทัร เกื�อสกูล
  17 28947 ด.ช. เหมศกัดิ� เกตุแกว้
  18 28976 ด.ช. ปัณณธร ศรัทธาสุข
  19 28980 ด.ช. นรวิชญ์ ฤกษเ์ฟื� องฟู
  20 28981 ด.ช. ธนภทัร ศรีเมือง
  21 28982 ด.ช. นฤเบศ เพชรทอง
  22 29039 ด.ช. พศุตม์ หนูสุวรรณ
  23 29043 นาย จกัรกฤษณ์ จนัทร์บรรจง
  24 29059 ด.ช. ภูริณัฐ ศรีไหม
  25 29063 ด.ช. สิรภทัร พลอยแกว้
  26 29068 ด.ช. อนวชั พวงงาม
  27 29069 ด.ช. ปิติภสัร์ รักนาย
  28 29077 ด.ช. คชศกัดิ� แกว้สองสี
  29 29259 ด.ช. สรวิชญ์ แพเดช
  30 29277 ด.ญ. ณัฐรดี พรหมอุบล
  31 29288 ด.ช. ดาวิด เสถียรบุตร
  32 29359 ด.ช. วชัรศิลป์ บุญเพช็ร์
  33 29360 ด.ช. เสฏฐวุฒิ เจือกโวน้
  34 29371 ด.ญ. มสัลิน สว่างอากาศ
  35 29519 ด.ช. นฐัภูมิ เพช็รพฒัน์
  36 29527 ด.ช. วีรพฒัน์ มุขนาค
  37 29554 ด.ญ. ปภสัราภรณ์ จนัทรธนู
  38 29556 ด.ช. ปภาวิน พึ�งรุ่ง
  39 29565 ด.ญ. พทัริน ขาวเกิด
  40 29570 ด.ญ. ธนญักรณ์ อธิวฒัน์ธนาธร
  41 29577 ด.ช. สุวรรณโชติ ถาวรพงศส์ถิต
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REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางวรรณา    นาคพิน ครผูู้ ช่วย : นาย วุฒิชัย อาํนวยเวช

  42 29580 ด.ช. เกริกพล ศรีชาย
  43 29583 ด.ช. สถาพร พรหมเกิด
  44 29584 ด.ช. วรุตม์ ชูวารี
  45 29845 ด.ช. ทีปกร กุลหาญกุล
  46 30316 ด.ญ. กชกร ขยายแกว้
  47 30560 ด.ญ. อภิญญา สงชาติ
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