
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 : นายสรรเพชญ    สวุรรณมณี ครผูู้ ช่วย : นางอษุา    บุญทองสงัข์

   1 18597 นาย ศรายทุธ์ แกว้พฤกษ์
   2 19997 ด.ญ. ณัฐธิดา สุทธิแกว้
   3 19999 ด.ช. กฤติภูมิ พุทธรักษา
   4 20014 ด.ช. สราวุธ สุขสว่างโรจน์
   5 20121 ด.ช. ไพบูลย์ โอชา
   6 20427 ด.ช. ศรศกัดิ� แกว้รัตน์
   7 20663 ด.ช. สกลวรรธน์ มาลยั
   8 21814 ด.ช. ณพภาดล พงษส์วสัดิ�
   9 21853 ด.ญ. ลลิตา กุลประดิษฐ์
  10 22957 ด.ช. อภิเดช สงสุรินทร์
  11 23057 ด.ญ. นารีรัตน์ นพฤทธิ�
  12 23124 ด.ช. ธีรดนย์ ฤกษด์ี
  13 23964 ด.ญ. นุตประวีณ์ คชโสภณ
  14 25870 ด.ช. ชนานนัท์ สมหวงั
  15 26265 ด.ช. หสัสวพล พริ�งสกุล
  16 26268 ด.ช. ณัฐวุฒิ ตวนกู
  17 27312 ด.ช. ภราดา วงัสว่าง
  18 27410 ด.ช. ศุภรากร นพฤทธิ�
  19 27986 ด.ช. ศรัญ�ู ปริงทอง
  20 28169 ด.ช. ธีริทย์ หวาเส็น
  21 28949 ด.ญ. สุนิสา สุขเงิน
  22 28988 ด.ช. ชวลัวิทย์ กนัทะวงค์
  23 29040 ด.ช. เมธสั ทองสาย
  24 29041 ด.ช. จิรเมธ นิลคูหา
  25 29075 ด.ช. ธีรภทัร ทองพฒัน์
  26 29093 ด.ช. วริทธิ� นนัท์ แสนทองแกว้
  27 29149 ด.ช. พีรณัฐ พรมแกว้
  28 29173 ด.ญ. ธญัชนก ชาวชยันาท
  29 29246 ด.ญ. ชนกภทัร์ แกว้ประเสริฐ
  30 29248 ด.ช. ภูมิพฒัน์ โกละกะ
  31 29267 ด.ช. วชัรพฒัน์ มีสวสัดิ�
  32 29278 ด.ช. ทศพร วิเศษรัตน์
  33 29283 ด.ช. ภานุ ทองประสม
  34 29312 ด.ช. นิพิฐพนธ์ สายรื�น
  35 29320 ด.ช. อนุวฒัน์ ไชยชาญ
  36 29321 ด.ช. ศุทธิวฒัน์ รักษาพราหมณ์
  37 29322 ด.ญ. กาญจนา ขวญัดี
  38 29364 ด.ช. ภูริณัฐ ยกเชา้
  39 29388 ด.ช. ธีรพงศ์ มีแกว้
  40 29389 ด.ช. ภูผา หล่อพนัธ์
  41 29400 ด.ช. เศรษฐสิริ เลี�ยนพานิช
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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 : นายสรรเพชญ    สวุรรณมณี ครผูู้ ช่วย : นางอษุา    บุญทองสงัข์

  42 29436 ด.ช. อภิชิต ศรพร้อม
  43 29458 ด.ญ. ณัฏฐธิดา แสงโพลง
  44 29461 ด.ช. ปฏิพล พรหมรัตน์
  45 29488 ด.ช. กฤติธี สถาพร
  46 29491 ด.ช. เจตดิลก เอี�ยมสุวรรณ
  47 29566 ด.ช. ธนกฤต เกิดหึง
  48 29865 ด.ช. ภาสวิชญ์ ศิลปวิสุทธิ�
  49 29984 ด.ช. พลพล ลิ�มสุวรรณ
  50 30075 ด.ช. วรากร กาญจนสกุลรัตน์

04/06/2020 10:14:28


