
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 : นาย จามร บุญเปลื�อง ครผูู้ ช่วย : นางสาวพีรนันท ์   วันชา

   1 17495 นาย อภิสิทธิ� เนตรกระจ่าง
   2 17508 นาย ทตัพล ศิริรักษ์
   3 18496 นางสาว ณัฐนิดา บุญสร
   4 20595 นาย ชนพฒัน์ พรหมศร
   5 20833 นาย โชคชยั รัตนรักษ์
   6 20962 นางสาว ศดานนัท์ บุญทอง
   7 23479 นางสาว สุวภทัร พลอยพราว
   8 24009 นาย วงศกร ชาญณรงค์
   9 24470 นาย อานนัทนะ เพชรรัตน์
  10 25295 นาย เกียรติภูมิ แก่นพุทรา
  11 26321 นาย พีรพฒัน์ เรืองเสวียด
  12 26359 นาย จรงกรณ์ จนัทร์ทอง
  13 26377 นาย พีร์วาทิน ถาวราภรณ์
  14 26398 นาย พงศธร เกิดอุดม
  15 26683 นาย ภทัรเดช ชิระกาญจน์
  16 26706 นาย นรินทร อินทมาส
  17 26730 นาย ธนโชติ สมมะลวน
  18 26734 นาย ภาณุวฒัน์ ชาญณรงค์
  19 26818 นาย ชชัพล เพชรแกว้
  20 26820 นาย ปัณณธร ทองจนัทร์
  21 26821 นาย ศุภกฤต บุญชิต
  22 26865 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ลิ�ม
  23 28317 นาย อภิมุข สุขนิธิ
  24 28328 นาย นฏัฐวิน พวงประทุม
  25 29013 นางสาว กลัยณัฐ บุญรอด
  26 29022 นางสาว ปิ� นมณี หรนรุ่ง
  27 29141 นางสาว นิพรรัตน์ สุขสม
  28 29142 นางสาว นราเกตน์ ชนกชนีกุล
  29 29146 นางสาว พฤษฎา โตเอี�ยม
  30 29273 นางสาว วลัยา ชูมีบุญ
  31 29275 นาย วสวตัติ� นิตยวิมล
  32 29279 นางสาว กุลธิดา กุลรัตน์
  33 29304 นาย อชิตพล หอมดี
  34 29307 นาย สัณหณัฐ สอนดว้ง
  35 29344 นางสาว บณัฑิตา หีตช่วย
  36 29382 นางสาว ธิดารัตน์ อศัวภูมิ
  37 29383 นาย บดินทร์ บวรสุวรรณ
  38 29440 นาย พฒันรัตน์ ปิ� นทองพนัธุ์
  39 29450 นางสาว วิภาดา พรหมทวด
  40 29452 นางสาว วรมน เขียวอ่อน
  41 29518 นางสาว สริยาภร นิลอนนัต์
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REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นาย จามร บุญเปลื�อง ครผูู้ ช่วย : นางสาวพีรนันท ์   วันชา

  42 29985 นางสาว ภทัรวดี คงปาน
  43 30141 นาย ชนาธิป โอฬาร์กิจ
  44 30542 นาย กนัตินนัท์ ยศเมฆ
  45 30559 นาย ณัฐนนัท์ ดิษฐ์สุวรรณ
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