
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 : นางสาวธญัญาภรณ์    ด่านหน้า ครผูู้ ช่วย : นายชนก    ณ วาโย

   1 20493 ด.ญ. เบญจพร อินทสุทธิ�
   2 20828 ด.ช. ภูรินทร์ กานิล
   3 20862 ด.ญ. กานตธิ์ดา แท่นมณี
   4 20894 ด.ช. อรรถกร กาญจนะ
   5 20921 ด.ช. ภทัรพงศ์ สุดจิตร
   6 21059 ด.ช. ชโนทยั จนัทร์ดว้น
   7 21388 ด.ช. นทัธพงศ์ หอมเอี�ยม
   8 21597 ด.ช. ลญัฉกร พรหมทอง
   9 22710 ด.ช. อชิระ บุญยิ�งเหลือ
  10 22844 ด.ช. ศุภกร ขนักาํเหนิด
  11 23032 ด.ช. ปัณณธร มะขามป้อม
  12 23086 ด.ช. ปวีณ แขวงถลาง
  13 23312 ด.ช. อภิรักษ์ รัตนะ
  14 24136 ด.ช. กิตติพฒัน์ อาจกิจ
  15 24138 ด.ช. ทวีศกัดิ� ชูทอง
  16 24525 ด.ช. รัชชานนท์ คาํทิพย์
  17 24573 ด.ญ. สลิลทิพย์ เมืองทิพย์
  18 24615 ด.ช. จิรพนธ์ แกว้เดช
  19 25876 ด.ช. เตชสิทธิ� สถาพร
  20 27922 ด.ช. อภิรักษ์ โอพั�ง
  21 28028 ด.ช. อภิสิทธิ� ทองเกิด
  22 28151 ด.ช. กิตติภพ สนิทใจ
  23 28399 ด.ช. ธีรพล สุประพนัธ์
  24 29224 ด.ญ. บณัฑิตา นนทศกัดิ�
  25 29902 ด.ช. ทรงราชย์ คงรินทร์
  26 29949 ด.ช. ภทัรพงศ์ ศรีประสาท
  27 30033 ด.ช. ธนภทัร คงแดงดี
  28 30041 ด.ช. ภูธณัศกร ลีฬหคุณากร
  29 30044 ด.ช. ธีรวุฒิ แสงพิทกัษ์
  30 30058 ด.ญ. ธนภร ขวญัรักศรี
  31 30157 ด.ญ. หฤทยั สมหวงั
  32 30160 ด.ช. เมธสั สัตยาธิป
  33 30181 ด.ญ. สโรชินี บุญแกว้ลอ้ม
  34 30184 ด.ช. ศุภวิชญ์ ธรรมเที�ยง
  35 30186 ด.ช. กิตติพศ พุทธวรรณ์
  36 30203 ด.ญ. ชญานินทร์ ผอมกลดั
  37 30244 ด.ช. ณัฐชนน แกว้สุวรรณ
  38 30246 ด.ช. ธนศกัดิ� หอมแกว้
  39 30260 ด.ช. ศิรสิทธิ� วนัเครือ
  40 30286 ด.ช. กนัตพฒัน์ อมรพงศพ์ิบูล
  41 30301 ด.ช. วฒันพงศ์ ช่วยจนัทร์
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REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวธญัญาภรณ์    ด่านหน้า ครผูู้ ช่วย : นายชนก    ณ วาโย

  42 30307 ด.ญ. ปณิตา สุขโสม
  43 30314 ด.ช. วงศกร แกว้สุขศรี
  44 30321 ด.ช. นรวิชญ์ อ่อนเอี�ยม
  45 30334 ด.ช. ชิติพทัธ์ นพคุณ
  46 30358 ด.ช. ชนวีร์ ทิมสุวรรณ
  47 30360 ด.ช. คฤหาสน์ สะอาดแกว้
  48 30362 ด.ช. นชล ปลอดจินดา
  49 30366 ด.ช. ธน อินคชสาร
  50 30373 ด.ญ. รัชวี ศรีวิชาชาญ
  51 30384 ด.ช. รัชพล หาริตะวนั
  52 30387 ด.ช. ณัฐภทัร คงสุข
  53 30842 ด.ญ. พทัธนนัท์ พุทธสุภะ
  54 31108 ด.ช. ตรีไท เสนพงศ์
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