
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 : นายธนชิต    ช่วยสุ้น ครผูู้ ช่วย : นางสาว ถกลรัตน์ คงชื�น

   1 20000 ด.ช. สุรพงศ์ ทวิกุลธนไพศาล
   2 20035 ด.ช. ศราวุฒิ เกิดทอง
   3 20036 ด.ญ. ธญัชนก สัญจร
   4 20062 ด.ช. ธราวิชญ์ สละ
   5 20073 ด.ญ. พชัชา อินทฤกษ์
   6 20598 ด.ญ. ธญัจิรา นาคทองกุล
   7 20818 ด.ช. อนาวิน บุญสุข
   8 21004 ด.ช. ณัฐกิตติ� พรหมมากร
   9 21140 ด.ญ. ณัชชา ฉัตรบรรยงค์
  10 21574 ด.ญ. มนสันนัท์ แสนบุราณ
  11 21997 ด.ช. กิตติพทัธ์ ขวญัมุณี
  12 22758 ด.ญ. ศศิภา ศรีธรรมราช
  13 22863 ด.ช. ญาณกร สงคห์นู
  14 22962 ด.ญ. กนัตก์นิษฐ์ สองเมือง
  15 23471 ด.ญ. นภสร เศวตเวช
  16 24464 ด.ช. ชยัยทุธ เกตุสุ้น
  17 27316 ด.ช. ปรัชญากูล สุขโสม
  18 27469 ด.ญ. สสิธร ทองยอด
  19 28161 ด.ช. วาอิซ ประจนัพอ
  20 28914 ด.ช. ธีณพฒัน์ คงกะแดะ
  21 28932 ด.ญ. ณัฐริฏา สุวรรณทอง
  22 28974 ด.ช. ณัฐภทัร ศรีรักษา
  23 28975 ด.ช. พีระพงศ์ ชุมพงศ์
  24 28978 ด.ช. อิงควตั จนัทโรปราการ
  25 28989 ด.ช. รุ่งวิกรัย รุ่งเรือง
  26 29034 ด.ญ. อจัฉรา นครพฒั
  27 29037 ด.ช. พลวฒัน์ ศรีนุย้
  28 29062 ด.ช. พรพรหม เฟอร์เซอร์
  29 29155 ด.ช. ธีรวุฒิ จรานุพงศ์
  30 29201 ด.ช. ชินวตัร อินทรเจียว
  31 29260 ด.ช. ภูมินทร์ ธรรมรงค์
  32 29272 ด.ญ. นนัธิฌา พฒันะ
  33 29315 ด.ช. วสันต์ แซ่จิ�ว
  34 29332 ด.ช. จิรทีปต์ นิลกรรณ์
  35 29340 ด.ช. สัณหณัฐ สังขเ์พชร
  36 29354 ด.ญ. จารุวรรณ วิชยัวชัรินทร์
  37 29370 ด.ช. พนธกร ลํ�าสุข
  38 29409 ด.ช. ศุภชยั แกลว้ชู
  39 29467 ด.ช. ปฏิภาณ วุฒิไกรวิบูลย์
  40 29471 ด.ญ. ลลิตภทัร เพชรรัตน์
  41 29474 ด.ช. สถาพร หีตรัตน์
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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 : นายธนชิต    ช่วยสุ้น ครผูู้ ช่วย : นางสาว ถกลรัตน์ คงชื�น

  42 29481 ด.ช. วีรภทัร กิตติวรรณวงค์
  43 29482 ด.ช. เมธสั นวลมุสิก
  44 29489 ด.ช. ธนวฒัน์ สังขสี์
  45 29512 ด.ช. สุมิตร กมัพูศิริพนัธุ์
  46 29541 ด.ช. ดนุรุจน์ หนูนิล
  47 29545 ด.ช. นนัทวุฒิ ธีระกุล
  48 29558 ด.ญ. ศศิวิมล เทพชิต
  49 29585 ด.ญ. พชันก ซอเสียงมงคล
  50 29804 ด.ญ. รติชา ทองถึง
  51 30050 ด.ญ. สุดารัตน์ พานทอง
  52 30096 ด.ญ. ศิราณี พินชู
  53 30126 ด.ญ. สุวนนัท์ จนัทร์ดวน
  54 30540 ด.ช. ธญัชนิต สุขสวสัดิ�
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