
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 : นายสทิธพิร    ชุลีธรรม ครปูระจาํชั�น :

   1 17393 นาย ชาคริต บุญชา้ง
   2 17405 นางสาว วิรัลพชัร ศรีพรัมวรรณ
   3 17513 นาย พนัธ์ศกัดิ� กอบกาญจน์
   4 18456 นางสาว หนึ�งฤทยั หนูศรีแกว้
   5 18472 นาย ณัฐวุฒิ หารสุวรรณ
   6 19263 นางสาว กณัญว์รา ยวนเกิด
   7 19302 นาย นพรัตน์ ไชยฉิม
   8 20167 นาย สุรเดช แดงงาม
   9 20808 นาย ฐานพฒัน์ ขนัแกว้
  10 21113 นางสาว ปกิตตา สุปันตี
  11 22394 นาย ศกัดินนท์ เฉลิมบุญ
  12 26317 นาย นิธิศน์ แซ่งั�ง
  13 26322 นาย ปัณณธร เพชรลอย
  14 26323 นาย ธนพงศ์ ฉิมปลอด
  15 26400 นาย สุทธินยั วงคป์ระไพ
  16 26686 นางสาว บณัฑิตา จนัต๊ะคาด
  17 26698 นางสาว กชมน เธียรโชติ
  18 26705 นาย กิตติวุฒิ คว้นแอ่ม
  19 26769 นาย ปาณัสม์ อกัษรชื�น
  20 26785 นางสาว ปิ� นใจ พาหมะ
  21 26828 นางสาว ธมลวรรณ เมืองแกว้
  22 26854 นาย ภทัรวิทย์ ยวดยิ�ง
  23 26971 นาย ฉัตรชนก ยธิุษยานุวฒัน์
  24 27483 นาย กฤติน ไชยยศ
  25 27516 นาย ศุภเสกช์ พรหมศร
  26 28953 นางสาว จนัทราภรณ์ เอี�ยมวชัรินทร์
  27 29017 นาย ภาคินส์ จนัทร์นพรัตน์
  28 29020 นางสาว วิมลรัตน์ สวสัดิวงค์
  29 29088 นาย วิธิสรรค์ มิตรพฒัน์
  30 29247 นาย สรวิศ วาสนา
  31 29254 นาย กษิดิศ จนัทรขนิษฐ์
  32 29258 นางสาว ขวญัพิชชา กอบกิจ
  33 29294 นาย ธีรภทัร ศรีจนัทร์
  34 29303 นางสาว บณัฑิตา พุ่มเพชร
  35 29327 นางสาว ณัฐณิชา ท่ากั�ว
  36 29335 นาย กิตติศกัดิ� จ่าแกว้
  37 29368 นางสาว อุราวรรณ ขาวประกอบ
  38 29372 นาย ธนกฤต ว่องวิทยา
  39 29379 นางสาว พิชญสิ์นี ธรรมรงค์
  40 29384 นางสาว ณัฏฐณิชา สุขแสง
  41 29399 นาย ธนวิชญ์ ดาํรอด
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REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นายสทิธพิร    ชุลีธรรม ครปูระจาํชั�น :

  42 29423 นาย ฐิติคม นวลมาก
  43 29433 นาย วรพจน์ ชยัยศ
  44 29446 นางสาว อมารา เทียนแกว้
  45 29449 นาย ธนานนัท์ เสือชา้ง
  46 30069 นางสาว นนัทช์พร สุทธิราช
  47 30643 นางสาว ณัฐนนัท์ การคุณี
  48 31111 นาย จิรพงศ์ ทองตาํลึง
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