
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 : นายธนาวุฒิ    ศรีวิรักษ์ ครผูู้ ช่วย : นางสาวจิรา    โซ่โดบ

   1 17412 นาย นฤเบส พุ่มมาก
   2 17413 นาย นฤพล พุ่มมาก
   3 17990 นาย ภูวดล แซ่ภู่
   4 20134 นาย วิริทธิ� พล ภาคกายสิทธิ�
   5 20185 นาย โศภณ ศรีสุวรรณ
   6 22360 นางสาว ริญลภสั ขวญัมุณี
   7 22485 นางสาว พชัรภรณ์ เมฆจนัทร์
   8 23425 นางสาว ปนดัดา แกว้เนตร
   9 26006 นางสาว ณิชารีย์ เศวตเวช
  10 26013 นาย ธนภทัร ศรีนิล
  11 26363 นาย ตรัยวิทย์ อินทรเจียว
  12 26388 นาย พีรพล แกว้ประกอบ
  13 26389 นาย เกียรติพิทกัษ์ อินทร์นาค
  14 26393 นาย ตะวนั สุริยะพรหม
  15 26397 นาย มีเกียรติ นาคทุ่งเตา
  16 26693 นาย กฤษฎา ทาระบา
  17 26703 นางสาว บณัฑิตา โชติช่วง
  18 26748 นางสาว วริยา ดีเจริญกุล
  19 26754 นาย ธนบดี อินทร์แกว้
  20 26760 นาย จรสชยั วงคป์ระไพ
  21 26777 นาย อภิรักษ์ มากดาํ
  22 26794 นางสาว อภิษฎา นิลอุบล
  23 26843 นาย ณฐกร มีเพียร
  24 26846 นางสาว ชลนัธร ชวาลิต
  25 26847 นางสาว ชุกุมา ธนมงคลทรัพย์
  26 26959 นาย วรชยั เนียมทอง
  27 28318 นางสาว หฤทยั พราหมณ์ทอง
  28 28326 นาย ธนพงษ์ ยงัคีรี
  29 28862 นาย ธนชาติ สงเคราะห์
  30 28952 นางสาว ลลิตวดี ประเสริฐศรี
  31 28994 นางสาว ภทัริดา กลบักลาย
  32 28995 นางสาว ภทัรา กลบักลาย
  33 29023 นางสาว อาทิตยา เครือรัตน์
  34 29024 นางสาว นิลาวลัย์ ชยัเจริญ
  35 29143 นางสาว พิชญสิ์นี จนัทร์แจ่มใส
  36 29178 นางสาว ศิริพรรณ วงวินิจ
  37 29284 นางสาว ปภาวดี ประเสริฐศกัดิ�
  38 29296 นาย เพชรายทุธ เพชรทอง
  39 29305 นาย ภาณุวฒัน์ ดวงดี
  40 29329 นาย ธนบดี เจริญสุข
  41 29334 นาย ภาณุพงษ์ พลภกัดี
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บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
นักเรียนทั�งหมด  ��  คน   ,   ชาย  ��  คน  ,   หญิง  ��  คน

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นายธนาวุฒิ    ศรีวิรักษ์ ครผูู้ ช่วย : นางสาวจิรา    โซ่โดบ

  42 29362 นางสาว ชนญัธิดา ทองตาํลึง
  43 29385 นางสาว ปรียานุช จนัทร์ทอง
  44 29569 นางสาว พรรณพชัร เพชรสุวรรณ
  45 30115 นางสาว ธญัทิพ ถิ�นมะลวน
  46 30120 นาย สัณห์ศิริ สมประสงค์
  47 30657 นาย สมาบตัิ เกตุมณี
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