
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 : นางสาวอาํพรรัตน์    หนูเสน ครปูระจาํชั�น :

   1 20182 ด.ช. ภวิศ แซ่หลี
   2 20791 ด.ญ. วรรณิดา สวนพลอย
   3 20816 ด.ญ. ณัชเณตม์ วงษโ์ชติวฒัน์
   4 20869 ด.ญ. กมลชนก หนูศรีแกว้
   5 20908 ด.ญ. กรวรรณ แกว้อกัษร
   6 20947 ด.ญ. นฤภร อุ่นใจ
   7 21431 ด.ญ. พิมพก์านต์ เอมสัมฤทธิ�
   8 21808 ด.ญ. ลกัษิกา หนูหลิบ
   9 21964 ด.ญ. อนามิกา สารเขียว
  10 22819 ด.ญ. ผกาทิพย์ ทวยเจริญ
  11 22867 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองปาน
  12 23088 ด.ช. ธนาเทพ นาคทาย
  13 23178 ด.ช. นนัทิพฒัน์ โกละกะ
  14 23237 ด.ญ. อมรรัตนา นิจธรรม
  15 23292 ด.ช. ธนากร พฒักรด
  16 23586 ด.ช. ภูมิพฒัน์ คงช่วย
  17 24149 ด.ญ. สลิลทิพย์ มณีบุญยงั
  18 24150 ด.ญ. จุฑาธิป มีคลงั
  19 24379 ด.ญ. อภิชญา อ่อนพร้อม
  20 24539 ด.ช. วิริทธิ� พล ทองชิต
  21 25165 ด.ญ. ณัชนิชา เพชรรอด
  22 25915 ด.ญ. กรวรรณ หนูดาํ
  23 29080 ด.ช. ณัฐชนน ฑามาศ
  24 29104 ด.ช. ธนภทัร เปรมปรี
  25 29158 ด.ช. ณัฐวชัต์ สิทธิพงษ์
  26 29801 ด.ญ. ลีซ่า  โซฟี ไฟท์
  27 29908 ด.ช. เอกศกัดิ� คุม้พร้อม
  28 29910 ด.ช. นฤสรณ์ เจริญสุข
  29 29932 ด.ญ. จารุสิริ เกตุแกว้
  30 29943 ด.ญ. นภสร หนูดาํ
  31 29947 ด.ญ. เขมิกา สาลี
  32 30156 ด.ช. ภานุพงศ์ บุญสุข
  33 30159 ด.ญ. มนฑกานต์ ลอ้มเขตร์
  34 30175 ด.ญ. ประกายรุ้ง ศกัดา
  35 30192 ด.ช. ปุญญาพฒัน์ เพชรทอง
  36 30224 ด.ญ. ณัฎฐณิชา ทวยเจริญ
  37 30242 ด.ญ. ปิลนัธน์ชญาน์ ลาดนอ้ย
  38 30266 ด.ช. ภูริชวิน ติ�บอุด
  39 30267 ด.ญ. พิชยา ศุทธางกูร
  40 30288 ด.ญ. ภานุมาส มีเพียร
  41 30320 ด.ญ. ปูชิตา สุทธินุย้
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REP#  :

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

ภาคเรียนที�  � / ����
ครปูระจาํชั�น : นางสาวอาํพรรัตน์    หนูเสน ครปูระจาํชั�น :

  42 30325 ด.ญ. ณกลัยารัตน์ มะลิพนัธ์
  43 30326 ด.ญ. ณฐพร อิศรเดช
  44 30332 ด.ญ. อญัธิญา จูจอ้ย
  45 30350 ด.ช. ชนะชนท์ ชูสมบตัิ
  46 30363 ด.ช. คุณากร กองประดิษฐ
  47 30368 ด.ญ. พณัณิดา หนูจนัทร์
  48 30370 ด.ช. กมล สุขคีรินทร์
  49 30385 ด.ช. ศิวฒัน์ คาํพจน์
  50 30428 ด.ช. ฐิติพงศ์ คงบุญมี
  51 30432 ด.ช. ปฐมพชัร์ สุขเจริญ
  52 30525 ด.ญ. บุณรดา สินแกว้
  53 30554 ด.ช. กรกรณ์ ใจหา้ว
  54 30632 ด.ช. ซีโอน อยูส่ันติ
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