
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 : นางสาวโสภิตา    ชูจินดา ครผูู้ ช่วย : นางอรณุี    หีตเสมยีน

   1 20652 ด.ญ. ชลิตา ดาํแกว้
   2 20734 ด.ญ. ปัณณพร ปานทอง
   3 20748 ด.ญ. พิมพกานต์ พุ่มพวง
   4 20776 ด.ช. ธนกฤต แสงสวสัดิ�
   5 20785 ด.ญ. พฤฒยา ไข่มุกด์
   6 20892 ด.ญ. กญัญาพชัร บุญรอด
   7 21815 ด.ญ. กฤติกา ศรีมหาวาส
   8 21828 ด.ญ. ดลนภา หมวดสีอินทร์
   9 22081 ด.ญ. จินฑจุ์ฑา วิชยัดิษฐ
  10 23413 ด.ช. ศิวกร นวลสุทธิ�
  11 23658 ด.ญ. อุษณียาภรณ์ อินทปัญญ์
  12 24130 ด.ช. ธนกิจ แสงจาํนงค์
  13 24141 ด.ช. พิพฒัน์ บุญโญ
  14 24194 ด.ญ. พรณภทัร ชาติเนย้
  15 24228 ด.ญ. ปริยากรณ์ นวลวฒัน์
  16 24244 ด.ญ. วรินธรา นุชฉิม
  17 24509 ด.ญ. ญาดาวดี กลบัวิลา
  18 24511 ด.ช. กนัติทตั นาคบุญช่วย
  19 24550 ด.ญ. พิมพล์ภสั สุทธิเนียม
  20 24586 ด.ช. ดรณธร ท่วมจร
  21 24588 ด.ญ. พิมพลอย แซ่ลิ�ม
  22 24645 ด.ญ. ธิติพร ฉายสง่า
  23 25191 ด.ช. พฤทธิ� หอมกอ
  24 26196 ด.ช. วริทธิ� โอพั�ง
  25 27037 ด.ช. ปัณณ์ ชูประเสริฐ
  26 28142 ด.ช. กิตติภณ พรหมทอง
  27 29074 ด.ช. ศุภกร หงวนบุญมาก
  28 29164 ด.ญ. อธิชา ไพฑูรย์
  29 29913 ด.ช. โชติวฒัน์ คงกุล
  30 30034 ด.ญ. ศิระนนัท์ สงศิริ
  31 30083 ด.ช. วิริทธิ� พล นวลลกัษณ์
  32 30149 ด.ช. พีรภทัร แกว้ผุดผ่อง
  33 30155 ด.ญ. กานตช์นก ตญัจรูญ
  34 30161 ด.ช. ณัชพล จงไกรจกัร
  35 30163 ด.ช. ธีภพ แตงพฒัน์
  36 30164 ด.ช. เชียว รอดอุนา
  37 30170 ด.ญ. อนญัญา คณะวาปี
  38 30178 ด.ช. อษัฎา อรรถประจง
  39 30180 ด.ช. ศิรวิทย์ กาํลงัใบ
  40 30207 ด.ช. นนัทศกัดิ� ชูแกว้
  41 30217 ด.ญ. นิศาชล มะยะเฉียว
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บัญชีรายชื�อนักเรียน ชั�น มัธยมศึกษาปีที� � ห้อง �
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  42 30227 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ธรรมโชโต
  43 30243 ด.ช. สิริวฒัณ บุญรัตน์
  44 30283 ด.ญ. สุภาพร สังขท์อง
  45 30284 ด.ญ. ชุติกาญจน์ กล่อมเอี�ยม
  46 30324 ด.ญ. นรมน บวัจนัทร์
  47 30349 ด.ช. กานตก์วิน สมนาม
  48 30352 ด.ญ. ศศิกานต์ อุง้เภา
  49 30353 ด.ญ. ญาณิศา หนูคง
  50 30369 ด.ญ. จสัมิน หลานหาด
  51 30383 ด.ช. ดนยัพิช ชยัภกัดี
  52 30388 ด.ช. นนทพทัธ์ จนัทรเมธา
  53 30415 ด.ญ. ธิดารัตน์ มีแกว้
  54 30541 ด.ญ. วิระดา แป้นทอง
  55 30913 ด.ช. ศรยทุธิ� ภูศรีฤทธิ�
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