
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 : นางสาวธนิตา    เนตรรุ่ง ครปูระจาํชั�น : นายอนันต์    อนิทร์จันทร์

   1 20856 ด.ญ. ชริดา แสงสุวรรณ
   2 20888 ด.ญ. พิมพช์นก พราหมณ์สุดสงคราม
   3 21029 ด.ญ. กุลธิดา นิลเอี�ยม
   4 22017 ด.ช. อดิศร วิชยัดิษฐ
   5 22795 ด.ช. เตชินท์ แก่นคาํ
   6 23216 ด.ญ. กมลชนก พรหมทอง
   7 23247 ด.ช. ภูมิสิทธิ� โอชุม
   8 24088 ด.ช. ภสักรณ์ จนัทร์จร
   9 24438 ด.ช. ปุณณณัตถ์ เอี�ยมเมี�ยน
  10 24503 ด.ช. ภูริวฒัน์ แสงทิ�ง
  11 24507 ด.ช. นิติธร นวลละออง
  12 24595 ด.ช. ทีปกร เดชนาวา
  13 25236 ด.ช. ธนิศ แกว้สุริยานนท์
  14 25276 ด.ญ. ณิชารีย์ หาญคาํจนัทร์
  15 26427 ด.ช. ภูมิพฒัน์ หนูคลา้ย
  16 26511 ด.ญ. ปทิตตา ชลสินธุ์
  17 27005 ด.ช. พงศกร จรูญรัตน์
  18 27398 ด.ญ. กนกพร นาคมณี
  19 27843 ด.ช. รัชชานนท์ แกว้พิทกัษส์กุล
  20 28152 ด.ช. ชนะพฒัน์ สุวรรณรักษา
  21 28171 ด.ช. ปฏิพฒัน์ ชูสอน
  22 29049 ด.ญ. ฐิติมา แกว้อุ่นเรือน
  23 29061 ด.ช. ภูริณัฐ ชูจิตร
  24 29064 ด.ช. ดนยั สระชาติ
  25 29073 ด.ช. บุญฤทธิ� บุญคล่อง
  26 29169 ด.ช. ธนาวุฒิ ศรีอาวุธ
  27 29190 ด.ช. เมธสั จริตงาม
  28 29898 ด.ญ. นนัทน์ภสั สุวรรณ
  29 29903 ด.ช. วฤษฐ์ แพรสิน
  30 29905 ด.ช. เมธสั ประดิษฐ์
  31 29912 ด.ช. จิรกิตติ� เจริญผล
  32 29914 ด.ช. พุฒิพงศ์ ทิพยป์ระพทัธ์กุล
  33 29941 ด.ช. สุกฤษฎ์ เทียมมนู
  34 29945 ด.ช. ชินธิป ชูเมือง
  35 29974 ด.ช. อคัรพล ลิ�มสุวรรณ
  36 30045 ด.ช. พีรพฒัน์ เป่าเรือง
  37 30151 ด.ช. รัตภูมิ เจริญธรรม
  38 30162 ด.ช. ชนุดม วชัราภรณ์
  39 30171 ด.ช. ธเนศวร ศรีไทย
  40 30201 ด.ช. พงศพ์ิสุทธิ� ธนอารักษ์
  41 30228 ด.ช. โชติวฒัน์ จิตเขมน้
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โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
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2หน้า

REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวธนิตา    เนตรรุ่ง ครปูระจาํชั�น : นายอนันต์    อนิทร์จันทร์

  42 30232 ด.ญ. สุวิชาดา รอดมณี
  43 30248 ด.ช. ธนศกัดิ� สุทธิบูลย์
  44 30268 ด.ญ. ณัฐธิดา ชุมเชิงกาญจน์
  45 30269 ด.ญ. ศิริวรรณ คงประเสริฐ
  46 30292 ด.ช. คณิน ระวิวงศ์
  47 30328 ด.ช. เฉลิมชยั ปานลุง
  48 30331 ด.ญ. อารยา แสงมณี
  49 30356 ด.ช. ธนธรณ์ สกุลนอ้ย
  50 30375 ด.ช. ธีรพงศ์ แสงสุวรรณ์
  51 30381 ด.ญ. ไอลดา ทองเกตุ
  52 30840 ด.ช. ปฎิพทัธ์ เชาวฉ์ลาด
  53 30850 ด.ช. จกัรวรรดิ�    ฟิลลี� ร๊าฟ
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