
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 : นางสาว ชยุฎา ครฑุคาบแก้ว ครผูู้ ช่วย : ว่าที�ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา    เพชรสลับแก้ว

   1 19986 ด.ช. ธีรดนย์ ถิรกานน
   2 19990 ด.ช. ศราวุธ รักบาํรุง
   3 20031 ด.ช. รัฐพงศ์ สุขใส
   4 20047 ด.ช. ธีระวฒัน์ โมราศิลป์
   5 20529 ด.ช. รัชชานนท์ คาํจนัทร์
   6 20586 ด.ญ. ธีระภิญญา จรูญรักษ์
   7 20611 ด.ช. ชาญวิชญ์ ชูภาระกิจ
   8 20651 ด.ช. กรกนก ศรีสมทรัพย์
   9 20672 ด.ช. ศุภวิชญ์ จนัทรพูน
  10 20886 ด.ช. ทกัษด์นยั เรืองอร่าม
  11 22447 ด.ญ. ณัฐณิชา บุญแสง
  12 23066 ด.ช. ดิศรณ์ ทองตาํลึง
  13 23134 ด.ช. ณัฐปภสัร์ ปุริมายะตา
  14 23169 ด.ช. กฤติพงษ์ นิลพฒัน์
  15 23394 ด.ช. ภูริณัฐ แซ่ห่าน
  16 24522 ด.ช. ดานุวงศ์ ไมจี้น
  17 27394 ด.ช. อติรุจ แกว้บุตร
  18 27400 ด.ช. อาราน โอวรารินท์
  19 27471 ด.ช. ปฏิพทัธ์ เรืองศรี
  20 27532 ด.ญ. จิณห์วรา รื�นพานิช
  21 28408 ด.ญ. ภนัทิลา พนัธรักษ์
  22 28973 ด.ช. จิรายุ กวอ้งเส้ง
  23 29003 ด.ญ. หทยัภทัร คงดาํ
  24 29009 ด.ช. สรวิชญ์ พิทกัษ์
  25 29036 ด.ช. ภูรี เจริญรัตน์
  26 29098 ด.ช. ภูวภทั ขจรภยั
  27 29230 ด.ช. ประดิพทัธ์ บญัญตัิวงศ์
  28 29231 ด.ช. รชต ทรัพยถ์นอม
  29 29232 ด.ช. ศรศิลป์ อนุรา
  30 29234 ด.ช. อมฤต คูประเสริฐ
  31 29235 ด.ช. นพธัศร นวลศรี
  32 29236 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีมงคลงาม
  33 29238 ด.ช. กิตติภณ กมลอินทร์
  34 29245 ด.ช. บุญฤทธิ� จนัทร์สุนะ
  35 29403 ด.ช. ณัฐกิตติ� แกว้กอง
  36 29430 ด.ช. เกรียงไกร พฒัน์ระวงัด่าน
  37 29431 ด.ช. เกียรติศกัดิ� ชูสกุล
  38 29493 ด.ช. นราธิป นรเทพไพศาล
  39 29500 ด.ช. ณัฐพงค์ ครรชิต
  40 29502 ด.ช. ศุภกฤต มณีนอ้ย
  41 29513 ด.ช. อิทธิกร แสงวิเศษ
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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 : นางสาว ชยุฎา ครฑุคาบแก้ว ครผูู้ ช่วย : ว่าที�ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา    เพชรสลับแก้ว

  42 29530 ด.ช. อรรถพล ทองบางหรง
  43 29531 ด.ช. เทวา เหงี�ยมไพศาล
  44 29535 ด.ช. พศิน ชนะประเสริฐ
  45 29537 ด.ช. พชรพล ฤทธี
  46 29994 ด.ช. กอ้งภพ แสงมณี
  47 29995 ด.ช. ศรัณยู มงคลคาํ
  48 30521 ด.ญ. มติมนต์ ไหมอ่อน
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