
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 : นางสาวปิยะวรรณ    คุณแสง ครผูู้ ช่วย : นายวิภาค    ศรีสมทรัพย์

   1 20110 ด.ญ. ชาลิสา อมรชร
   2 20695 ด.ช. ณฐนท เพชรทอง
   3 21019 ด.ช. ณัฐพงษ์ อิ�วสกุล
   4 21764 ด.ญ. จุไรวรรณ ลว้นอินทร์ชู
   5 21789 ด.ช. ณัฐพล จรดิฐ
   6 22788 ด.ญ. พลอยชมพู คงกลั�น
   7 23063 ด.ช. ณัฐภทัร แกว้สงค์
   8 23069 ด.ญ. นนัทน์ภสั พลภกัดี
   9 23128 ด.ช. พงศธร พลสวสัดิ�
  10 23145 ด.ญ. กญัญาพชัร คงคาํ
  11 23185 ด.ญ. ธมลวรรณ ชูสุวรรณ
  12 23337 ด.ญ. คชาภรณ์ จกัราพงษ์
  13 23371 ด.ญ. ปาณิสรา เจริญพร
  14 23450 ด.ช. ปุรเชษฐ์ สุขสาํราญ
  15 23957 ด.ญ. มายนิศา ปานศรีเจริญกุล
  16 24626 ด.ช. วิริทธิ� พล ทองเกตุ
  17 25952 ด.ญ. ณิชารีย์ มุมณี
  18 27462 ด.ช. ภูวนตัถ์ เพชรช่วย
  19 28404 ด.ช. เสกสรร ชูแกว้
  20 28956 ด.ญ. ทยารัตน์ เกตุแกว้
  21 28991 ด.ช. ศุภณัฐ เดี�ยววนิช
  22 29008 ด.ช. สรกฤช ศรีสาครสุข
  23 29179 ด.ญ. ศศิธร พรหมอกัษร
  24 29198 ด.ญ. ชนิตญา คงเดช
  25 29199 ด.ญ. นฤมล แกว้ลว้นสม
  26 29222 ด.ญ. ลลิตา มีสาคร
  27 29243 ด.ช. ศุภณัฐ แกว้ขวญั
  28 29256 ด.ช. พชร แซ่เลี�ยง
  29 29266 ด.ช. วชิรพงค์ สมุทรจนัทร์
  30 29269 ด.ญ. ปริตตา นาคคง
  31 29299 ด.ช. อภิชยั ส้มพลอย
  32 29311 ด.ช. รัชชานนท์ แซ่เอียะ
  33 29314 ด.ช. ภูริภทัร ปราบภยั
  34 29369 ด.ช. อลงกรณ์ อินทร์เมือง
  35 29402 ด.ญ. สุภาวดี เชื�อสกุล
  36 29408 ด.ญ. ชนฐักานต์ ติ�วเส้ง
  37 29411 ด.ช. ภคนนัท์ กนัทิวงษ์
  38 29434 ด.ญ. นวนรรฐ นาคแป้น
  39 29445 ด.ญ. ธนัยพร สิทธา
  40 29476 ด.ช. ยศภทัร พระอมัพร
  41 29494 ด.ช. ยทุธวีร์ คงเปีย
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โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เลขที� เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกลุ หมายเหตุ

ST02

2หน้า

REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวปิยะวรรณ    คุณแสง ครผูู้ ช่วย : นายวิภาค    ศรีสมทรัพย์

  42 29497 ด.ญ. จิรนนัณ์ ศรีไทย
  43 29508 ด.ช. จิรวฒัน์ หอยบาง
  44 29514 ด.ญ. ปวีณ์กร สายทองอินทร์
  45 29516 ด.ช. อริยพณ แยม้โตนด
  46 29522 ด.ช. ภูรี ลาชโรจน์
  47 29543 ด.ช. นนัทวฒัน์ ศรีวิหค
  48 29552 ด.ญ. ธญัยช์นก วิชยัดิษฐ
  49 29553 ด.ช. ปิยวชั อุปลา
  50 29560 ด.ช. บญัฑิต สุริยะไพบูลยว์ฒันา
  51 29808 ด.ญ. กุสุมา ภาสภิรมย์
  52 30057 ด.ญ. สุชานาถ ดุกคง
  53 30264 ด.ญ. เปริกา ภวทัฐนนัท์
  54 30658 ด.ญ. อุไรวรรณ รัตนวงศ์
  55 30876 ด.ช. พีระพงษ์ นุ่นแกว้
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