
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 : นางประสติา    คงเทพ ครผูู้ ช่วย : นาย สงวน เรืองเกดิ

   1 20003 ด.ช. ธีระเดช พืชผล
   2 20005 ด.ช. ศุภณัฐ ปราบสุวรรณ
   3 20091 ด.ช. เฉลิมชยั หนูศรีแกว้
   4 20859 ด.ช. วายุ แดงสุภา
   5 20925 ด.ญ. ฐณฎา พรหมบวั
   6 21785 ด.ญ. อุไรวรรณ ทิพยท์อง
   7 23148 ด.ช. ฐนกร สิงห์เลก็
   8 23153 ด.ญ. พิชญสิ์นี คงเพช็ร
   9 23473 ด.ช. นราวิชญ์ จาํปากลาย
  10 23535 ด.ช. รพีภทัร เจริญยศ
  11 23950 ด.ช. ฐานนนัท์ ศรีใหม่
  12 26497 ด.ช. ธณุวฒัน์ เพง็จนัทร์
  13 27052 ด.ช. เนติธร เทพคีรี
  14 28164 ด.ช. ฐิติโชติ มีมะแม
  15 28405 ด.ช. สิรวิชญ์ สุรินทร์วงศ์
  16 28972 ด.ช. นิธิชยั บวัสารบรรณ์
  17 28993 ด.ช. คมชาญพิชญ์ สระศรี
  18 28997 ด.ช. สิทธิกร เกลื�อนเมือง
  19 29000 ด.ช. เมธี รักษเ์ดช
  20 29129 ด.ช. รัฐภูมิ ลิ�ม
  21 29202 ด.ญ. ณัฐนิชา ยิ�มวรรณ
  22 29268 ด.ช. อภิชยั งามแสง
  23 29270 ด.ช. อภิรักษ์ งามแสง
  24 29281 ด.ญ. กณภทัร ทองจนัทร์
  25 29286 ด.ช. ณัฏฐกิตติ� พรหมขวญั
  26 29290 ด.ช. ไตรวุฒิ นาคขวญั
  27 29308 ด.ช. วิวฒัน์ ชยัชนะ
  28 29345 ด.ช. ณัฐพล มีศรี
  29 29352 ด.ช. ธีรภทัร ชฎาธร
  30 29353 ด.ช. ถนดั สุระกา
  31 29396 นาย กอ้งภพ โรยอุตระ
  32 29412 ด.ช. ภูริภทัร สมหวงั
  33 29415 ด.ช. ปรเมศน์ จ่าแกว้
  34 29438 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ศรีสุพรรณ
  35 29455 ด.ช. สุเมธ ทองหวัเตย
  36 29498 ด.ช. ธนกฤต สิทธิโอน
  37 29557 ด.ช. ธนัวา ตะนะสุข
  38 29559 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ ศิวะรุ่งประเสริฐ
  39 29563 ด.ญ. พรสินี วงศพ์รหม
  40 29573 นางสาว ณัฐชยา คงเพช็ร์
  41 29574 ด.ช. สุวภทัร วิบูลยก์าญจน์
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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 : นางประสติา    คงเทพ ครผูู้ ช่วย : นาย สงวน เรืองเกดิ

  42 29576 ด.ช. รพีภทัร ชมเดือน
  43 30093 ด.ช. พชร นะพารา
  44 30116 ด.ญ. ชนาภา ศกัดา
  45 30880 ด.ญ. พรปรีณัน พิมล
  46 30914 ด.ช. ธนาเดช วุฒิเจริญวงศ์
  47 31023 ด.ญ. ชลธิชา วงกาษา
  48 31094 ด.ช. กฤษณกลัป์ โสมขนุทอง
  49 31095 ด.ช. กณักฤษณ โสมขนุทอง
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